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UK, UWK EN WITS GESLUIT OOR 7 
VERKIESING EN WEGBL Y-AKSIE 

VERKOOPSTOERE KAN JOU 
DUUR TE STAAN KOM SINQUE WEN 20 

MARATON 

wen 
Deur STEPHAN MALHERBE 
MNR. PIET MARAIS, die NP-kandidaat, 
het die Stellenbosse setel in gister se Volk 
sraadsaverkiesing behou, ondanks 'n sterk 
aanslag van die Onafhanklike kandidaat, 
Dr. Esther Lategan, wat mnr. Marais se 
meerderheid in die 1982-tussenverkiesing 
met byna vier duisend stem me gesny het. 

Mnr. Marais het 5296 stem me getrek, 
dr. Lategan 3515 en die HNP se mev. Rie 
na Reyneke, wat haar deposito verloor het, 
494. 69,7 persent van aile kiesers het ge 
stem. 

V66r die uitslag bekend gernaak is, was 
mnr. Marais en dr. Lategan se kampe vol 
rnoed dat hul kandidate sou wen. 'n Feeste 
like, maar gespanne atmosfeer het by die 
Stadsaal geheers waar die ondersteuners 
van die onderskeie kandidate met rosette, 
glimlagte en optimistiese voorspellings 
meegeding het. 

Kort voor die sluiting van stembusse het 
N Pvwerkcrs die stryd as "kop-aan-kop" be 
stempel. Bekommerde NP-werkers was ver 
baas oor die steun wat dr. Lategan dwars 
deur die dag van kiesers gekry het. 'n N P 
vcldtoglcicr het erken dat die "liegstcm" in 
veral koshuise 'n groot rol gespeel het. 

"Die jeug is besig om hul stem dik te 
rnaak. Studente wat vir dr. Lategan ~estem 
het is nie 'New Nats' nie, hulle IS 'No 
Nats'," het prof. Willie Esterhuyse van die 
departement filosofie gese, Vol gens hom 
word dit bewys deur die ouderdomme van 
die veldwerkers van die verskillende kam 
pe. 

Die klein meerderheid beteken dat Stel 
lenbosch voortaan as 'n grenssetel beskou 
kan word. Die Onafhanklike beweging, wat 
eintlik op die 1989-verkiesing gerig is, het 
sterk steun onder studente en veral aka de 
tnici geniet. Dr. Lategan het gese daar is 'n 
"algemene aandrang" dat die Onafhankli 
kes na die verkiesing "op 'n bree basis be 
gin organiseer". 

Stellenbosch, sowel as die buurkiesafde 
ling Helderberg, was 'n brandpunt in die 
stryd wat tussen die regeringsparty en dissi 
dente aan hul linkerkant ontbrand het. 

I n die aanloop tot die verkiesin hct 
meer as helfte van die dosente en meer as 
'n duisend studente aan die US, wat voor 
heen as 'n bastion van Afrikaner-Nasiona 
lisme beskou is, in petisies die regering 
skerp gekritiseer oor die klein omvang en 
stadlge pas van hervorming. 

Studente het gister druk gestem by die Stadsaa!. Op die foto verskyn van links na regs Leonard Praag, H 
Brink, Melanie van Niekerk en Nell Potgieter. 

Volgens die primarius van Dagbreek en 
'n ondersteuner van dr. Lategan, mnr. Ro 
bert Kotze, was daar in die laaste week van 
die verkiesing onder studente 'n besliste 
swaai na die Onafhanklikes. Hoewel steun 
vir die NP in koshuise nog st rk is, het die 
Onafhanklikes, volgens hom, sestig p rsent 
van ko huisstudente e steun gehad, 

Prominente Stellenbos e akademici en 
sakepersone soos mnr. Michiel Ie Roux, 
adv. Frans Ro lofse, me. Acama Fick en 
proff. James Fourie en Gerhard Erasmus 
was gister nou by dr. Lategan se eindpo 
ging betrokke. SR-lede, waaronder die 
voorsitter, mnr. Chris Jacobs, die onder 
voorsitter, mnr. Frans Volschenk en mnr. 
Tollie Louw was feitlik deurgaans in kleur- 

baaujies met Nr-roseue butte die Stad aal 
bedrywig. 

Die bel n rikste punte van verskil tussen 
die Onafhanklikes en di NP i die Groeps- 
ebiedew t, die moontlikheid v n 'n swart 

president, die konsep van gelyk rna sde 
lin en die Bevolking re istr siewet. tYol 
verskille was ook belangri : die re erin is 
van arrog nsie be kuldig, terwyl die Onaf 
hanklikes deur ver I Di Bur er uitg kryt 
is dat hulle opportuniste is wat self oor 
een visie beskik ni . 
In Helderberg, waar die uitsla er teen 

vieruur vanoggend verwag i t i on wo n 
druk gestem: t en aguur gist raand h t 75 
persent van aile kiesers reed e tern. 
Verslag gedoen deur DAAN MOSTERT 

Di uitsl 
Piat M ria (NP) 5296 
Ester Lot n (ON) 3515 
Rlna Reyn ke (HN 1) 49.4 
NP-meerd rh Id 1781 
St mpersento le" 69,6 
Vori e v rkieslngsultslag: 
Piat M 05 7002 
Di Bishop............................ 1380 
HJ Kliel (KP) 599 
G v n dar Marwa (NRP) 554 
NP-Meerderheid 5622 

Regter vul dalk leerstoel 
~----------~--------~ Deur BARRIE DE BEER 

J EGTER Laurie Ackermann van 
die Transvaalse Hooggercgshof 
gaan na aile waarskynlikheid die 
Harry Oppenheimer-Ieerstoel in 
rncnseregte aan die Universiteit 
van Stellenbosch vul. 

Hierdic lcerstoel is deur 'n sken 
king van R750 000 van die De 
Beers-Mynmaatskappy moontlik 
gemaak. Regter Ackermann wou 
die aanstelling nie bevestig nie. 

Prof. Ilennie Erasmus, dekaan 
Van die Rcgsfukultcit, wou nie oor 
regter Ackermann se aanstel1ing 
kommentaar lewer nie, omdat "se 
kere Iorrnaliteite nog af'gehandcl 
rnoet word". 

Volgens die voorsiuer van De 
Beers, mnr. Julian Ogilvie Thomp 
son, is die skcnking aan die "mees 
mvloedryke Afrikaanse universi 
teit se uitmuntende rcgsfakulteit" 
gcmaak omdat menseregte "van Prof. A. VAN WYK 

die uiterste belang vir uid-Afrika 
is". 

Die lcerstoel sal di eerste in sy 
soort in uid-Afrika wee. 

In 'n ander verwikkelin het dit 
bekend geword dat die huidige di 
rekteur-generaal van di Departe 
mcnt van taatkundigc Ontwikke 
ling en Replanning, dr. Andreas 
van Wyk, reeds 'n po by die reg - 
fakulteit aanvaar het. Prof. Van 
Wyk hct aan die einde van 1984 
as Dckaan van die Reg fakulteit 
uitgetree om 'n pos in die dcpane 
ment van mnr. hri Heuni te 
aanvaar. 

Dr. Van Wyk n prof. Erasmu 
wou nie die aam telling bevestig 
nic, maar daar is betroubaar ver 
ncem dat hy in die departemcnt 
handelsreg aangestel is. By neern 
die pos vanaf die begin van die 
t wcedc . cmestcr, 

Volgcns dr. Van Wyk het hy 
"gecn komm ntaar op vertroulike 

• t In mensere 

Dr. H. CORDER 
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• tudente wil ele gym he 
·IKSHhIDSB WUSTE studen- vir tudente wat wat aan die atle- 
te is ongelukki omdat daar nie 'n tiekklub behoort, b doel, en die 
universiteit gimnasium vir oefe- ander studente wat daar oefen 
ning i ni . "moet dit as 'n v rgunning be- 

Die atl ti kklub laat nie-atletc skou." 
leg met pesiale vergunning toe. Volgens'n woordvoerder van 

om van di klub se gimna ium ge- die sportsentrum van die Universi- 
bruik te maak. teit van Kaapstad kan enige stu- 

Vol en die vise-rektor, prof. dent by hul gimnasium aansluit 
Raux d Villier, is die gimna ium teen 'n ko te van R 17,50 per jaar. 
daarge tel deur die atletiekklub Die gimna ium i oop vanaf ShOO 
vir atlete en "is dit nie sodanig 'n soggen tot 20hOO saan . 
gimn ium nie, maar 'n gewigop- Die direkteur van sport aan die 
tcllokaal". 

Prof. D Villiers het gese "in- Universiteit van Port Elizabeth, 
dien daar 'n behoefte onder stu- mnr. Danie M Ian, het aan Die 
dente be taan om 'n roter en be- Matie gese enige UPE-student 
t r toegeruste gimnasium te he, kan hul gimnasium gebruik tussen 
al aandag daaraan e kenk 8hOO en 21hOO, maar tussen vyf 

word." Volgen hom was daar tot uur en sewe uur saans "geniet die 
d . k 'b lop sportmanne en vroue voor- 
usver me spra e van so n e- keur." UPE-studente e lidrnaats- ho fte nie. 
Mnr. E. W. Mostert van die kap koste is R40 per jaar. 

Univ r iteit se portkanto r h t Di ko te vir nie-r uete by die 
ge. e "nuwe fasiliteite vir die gim- US- irnnasium is R50 per se 
nasium i w lkorn, maar di fond- me ter terwyl die atl te e girnna 
e ontbreek", Volgens hom is die siumkoste gedek word deur hulle 
imna ium e oefen eriewe slegs R20-p r jaar klubfooie. 

Mnr. Nic Estherhuyse doen spierbou-oefeninge in die atletiekklub 
e gimnasium. 

Wetenskaplikes 
k y n we 
gebou 
VERAND RINGS van "etlike 
miljoene rande" word tans aan die 
Natuurwetenskapppe-gebou an· 
gebring en al minstens drie jaar 
neern om te voltooi, het die de 
kaan van die fakulteit Natuur 'c' 
tenskappe en nuwe vise-rektor (be· 
dryf), prof. Jan de Bruyn, in 'n on 
derhoud gese, 

Volgens prof. De Bruyn laat die 
staat se subsidie nie toe dat nuwe 
geboue opgerig word tensy dit i 
am groeiende studentegetalle te 
akkomodeer nie. 
Departemente wat deur die veran 
deringe geraak i ,geografie, soolo 
gie en botanie. 

Dele van die departemente kat 
na die ou Bloemhof kool ver ku,f 
word, en ontwrigtings was "rela· 
tief min", het hy gese. 

Prof. De Bruyn het daarop g~' 
wys dat die herboude Iaborators 
vera I na die veranderings "b Ie 
meer funksioneel" sal wees. 

gryp nde v rand · nge 
aan inkomty voorgestel 
I NG YP ~ND ~ veranderinge in 

, die inkcmtye-stel el by vroue-ko - 
hui e is re d deur die prirnkomi 
Lee anvaar en wa net vir finale 
o d curing deur die ko hui ko 
mite. 

Vol en. die voor estelde nuwe 
tel el al e r tejaars op week 
saande tot ti nuur kan uitbly, en 

nior tot halftwaaJf. 
Orne we e hoef eerstejr ar 

er eenuur. og ens in die koshui. 
t w es en enior. tweeuur. 

'n Nagwag telscl om vroue e 
v iligheid te h Ip vcr eker al ook 
til s n hafftwaalf en twee uur oor 
naweke in werking we s. 

Dit volg nadat studente in 'n re 
fer ndum or inkomtye by vroue 
ko hui e vroeer vanjaar oorweldi 
end ten un te van aanpas ing 

in die bestaand t Isel e tern 
het. 

Di uit lag van die referendum 
mo t deur koshuiskomitee oedge 
k ur word. 

Volgen die direkt ur: tudente- 
ake en lid van di koshui komi 
tee, prof .. lip d Wet, sal die ko. 
huiskomitee sy finale besluit op 26 
Mei doen. 

By het bekl mtoon dat die han 
t ring van die be luite oor in 
komtye "vinnig" was en dat kon 

n u tu en die partye gou be 
reik i . 

Vol en prof. De Wet het die 
koshuiskomitee 'n kornmis ie aan 
gestel wat die uit Jag van die refe 
rendum moes oorw g. Die vo r- 
n ondervo ritter van di primko 

rnitee, mnr. Thys Wentz I n me. 
Lie el Pauw, en Dagbreek e prj 
marius, mnr. Robert Kotze het on 
der andere op die kornite gedien. 

Prof. D Wet het esc hy h P 
die bcsluite al met ingang van die 
t weede mester in werkin ge. tel 
kan word. 

Volgen ~rof. De Wet ien hy 
uit na 'n • positiewe reak ie v n 
die studente" oor die voorgenome 
vcr, nderin . 

'n D INGENDE interdik i eer 
gi teraand deur die Studentehof 
teen 'n Studenteraadsvergadering 
wat die elfde aand sou plaa vind, 
toegestaan. 

'n Mo ie waarin di SR 'n man 
daat aan die Nasionale Party 
go dkeur en verklaar dat die On 
afhanklikes "geen of weinig by 
drae" tot die oplo van land pro 
bleme kan lewer, sou op die verga 
dering gedien het. 

Die Studentehof, onder die 
voorsitterskap van mnr. raig 
CI aver, het die interdik na 'n ver 
gadering van ongeveer drie en 'n 
half uur goedgekcur. 

'n Mosie met dieselfdc trek 
king i verlede Din dag op 'n SR 
vergadering van die tafel af ehaal 
nadat agtergekom i dat die rno ic 
ni van 'n motivering verge el is 
nie, en dat daar ook nie voldoende 
kcnnis van die dien van die mesic 
gcgce is nie. 

Die mo i het verder gclui dat 
.. uid-Afrika "baie ontginbare po 
ten iaal" het in die bereikin van 
'n "nie-gewelddadige oplos ing" 
vir die land e probleme en dat dit 
verwelkom word "dat die NP-re 
gering hom bereid verklaar tot on 
derhandeling met aile uid-Afri- 

HE FS-PROMOSIE 
(1) 'n Stom nde potji vol vars sop van die 

dag - net soveel vars tuisgebakte brood as 
w t jy wil he. 

(2) 'n Massi w b kt r art pp I m t vuls I 
van jou eus - knoffel, s mpioen, kaas, 
P Pi r of sp s ry -so s. 

(3) n Bod mlose vars s m nde koppie filter 
k ffi . 

ALLES VI NET 4,95 plus A VB 

Studentehof 
keer SR 

kaners" in die soeke na s6 'n oplos 
sing. 

Eergisteraand se aansoek is 
deur die SR-lid vir Spog, mnr. 
Bennie Bester, die hoofredakteur 
van Die Marie, mnr. Stephan 
Malherbe en me. Karin du Plessis 
ingebring. 

M nr. Bester het onder andere 
aangevoer dat daar nie behoorlike 
kennisgewing van die rno ie aan 
die Studente-unie was nie, deur 
dat daar nie kenni gewing van die 
rno ie op kennisgewingborde twee 
univer iteitsdae voor die verga de 
ri ng was nie. 

In y verweer teen die interdik 
hct die SR- ekretari , mnr .• 'ickie 
Srnit aangevoer dat kenni gewing 
svereistes "ten rninste" vir die af- 
elope dric jaar nog nie nagekom 

is nie. 
Die SR-voor itter, mnr. Chri 

Jacob, het erken dat die SR 'n 
fout met die hou van die vergade 
ring gemaak het, maar bygevocg 

dat die SR-grondwet se bepaling 
oor kennisgewingsvereistes "prnk' 
ties onuitvoerbaar" is, aangesien 
daar 'n weerspreking tussen die 
grondwet self en 'n aanhangsel 
daaroor i . 

Volgens mnr. Jacob 'het rnnr 
Bester die reg gehad om die inter· 
d i k aan te vra. H y het gese h) 
vind dit egter "ironies" dat ie 
rnand wat hom op die reg tot "op,c 
akademiese gesprek" beroep, dit 
reed. twce keer verhoed het. 

Mnr. Bennie Bester het op ver 
lede Dinsdag e vergadering be' 
swaar daaroor gemaak dat die me 
sie nie deur 'n motivering verge. el 
wa nie. Die grondwet vereis oak 
dat daar vyf dae voor die vergadv 
ring kennis gegee moet word vall 
"n mo ie. 

Volgen mnr. Be ter bet hicrdlc 
mo ie het cers 'n dag voor die ver 
gadering in die SR-fede sc vakkic 
vcr kyn. Hy het daarop gewy. dill 
'n on rondwetlike mosie net m; 
dien as die vcrgadering daartOe 
to tem. 

S we lede van die SR het by di~ 
vorige vergadering vir die diell 
van die mo ie gestem terwyl 5e~ 
daarteen cn cen buite stemming 
wa. 
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L 
usas en BSOS gaan weer voort 

o ur 
CORNIS VAN DER LUGT 
'n VERBOD op Nusas en die 
BSOS se aktiwiteite mi 'n op- 
praakwekkende opelugvergade 
ring is verlede week deur die Vise 
rektor, prof. Roux de Villiers, op 
gehef tot tyd en wyl die gebeure 
deur die SR se Uitvoercnde Komi 
te ondersoek is. 

Prof. de Villiers het die verbod 
ingestel mi 'n vergadering op Vry 
dag 24 April wat deur Nus as en 
B 'OS gercel is. 'n Lid van die 
Veiligheidspolisie het probeer om 
die spreker te arresteer. Hy is 
dcur 'n dosent en 'n paar studente 
platgeduik voordat hy daarin kon 
laag. 

Die spreker, 'n lid van die 
outh African Railway. and Har 

bour Workers Union, mnr. Morri 
Ndou, sou 'n vergadering wat 
d ur Nusas en die BSOS gereel is, 
In die Sanlamsaal toespreek. On 
gcveer 'n halfuur voor die begin 
van die vergadering is dit deur 
prof. De Villiers verbied. Die ver- 
adering het ten spyte hiervan in 

formeel in die biblioteek se amfi 
tater pJaasgevind. 

Mnr. Ndou en sy tolk het saam 
rnei twee Nusas-Iede uit die verga 
dcring na die kunsfakulteit ge 
vlug. Die Veiligheidspolislcman, 
mnr. Deon Goosen, en die voorsit 
ter van die A WB-studenteburger 
rhaad, mnr. Dawid Walters, het 
ulle agternagesit, 

Op 'n protesvergadering van die 
V crenigde Stellenbosch Front het 
ongeveer 250 studente 'n mo ie 
a mvaar wat die verbod verwerp. 
DIe mosic lui onder meer dat "die 
op korting onregverdig en onder 
bevredigende redes geskicd het", 
n dat dit getuig van "outokratie- 
f optrede" en die "skending van 
Undamentele mensercgte". 
Ongeveer 100 tudente het na 

die vergadering afskrifte van die 
mosie na Administrasie geneem, 
waar prof. De Villiers onderneem 
het om die saak te ondersoek. Die 
volgende dag is die verbod opge 
hef. 

Volgens 'n bestuurslid van Nu 
sas, mnr. Johan Hamman, het Nu 
sas wei toe temming van die SR 
sekretaris, mnr. Nickle Smit, ge 
h d om die vergadering te hou. 

Di rede. wat prof. De Villiers 
vir die vcr bod gegee het, was dat 
advertensiepamflette sonder die 
'R-stempel versprei is, dat die 
name van die sprekers nie bekend 
g maak is nie, en dat die vergade 
ring "'n sensitiewe kwessie" aan 
geraak het. By het ook ge c daar 
bestaan 'n "ongeskrewe reel' dat 
die Rektor voor 'n vergadering in 
kenni gestel moet word v n wie 
die sprekers is. 

Mnr. Hamman het aan Die Ma 
tic gese die "goedgekeur deur die 
SR" was op party pamflette per 
ongeluk afgesny. Volgens mnr. 
Hammann het hy tot kort voor die 
vergadering nog nie geweet watter 
prekers die vakbond sou stuur 
nie, en bestaan daar boonop by 
vakbonde die gebruik dat sprekers 
gewoonlik net as "'n lid van die 
vakbond" bekend gestel word. 
"Niernand is van die 'ongeskrewe 
reel' bewus nie," het mnr. Ham 
mann gese. 

Prof De Villiers het gese die or 
ganisasies se aktiwitiete is tydelik 
opge kort omdat die vergadering 
ten spyte van die verbod pia a ge 
vind het en omdat die organiseer 
ders geweet het die spreker is ver 
dag. "Verder wa die hou van 'n 
opeJugvergadering 'n oortredin 
van die noodregulasies," het hy 
gese, 

Die voorsitter van BSOS, mnr. 
Rodney isher, het cse di uit 
eindelike vergadering was nie 'n 
amptelike vergadering van BSO 
en Nusas nie, maar wei die infor- 

mele bymekaarkom van "indiwi 
due". "On wa ok geen in be 
wus daarvan dat die polisie moont 
lik na mnr. Ndou ge oek het nie," 
het mnr. isher ges e. 

Vol en die R-voor itter, mnr. e hris Jacobs, het die preker 
"baie radikaal" voorgckom. "As 
dit die realiteite is, is dit dat die 
betrokkene geweld ondersteun," 
h t hy ge e. Mnr. Jacob wou 
weet of dit "vryheid van praak" 
is a men e met "geweldkrete" 
soo "viva" opgeswcep word. 

Prof. Dc Villiers het aan Die 
Matie ge. e hy sal "altyd aile 
moontlik doen om konflik itua i 
te vermy". Studente wat se vry 
heid van praak b . taan nie op 
tellenbo ch ni , moet hul elf af 

vra of daar vryh id v n praak op 
kampu se 00 Wits en Ikey be 
staan, het hy ge e. 

Op 'n R-ver Jadering verlede 
Din dag het die R 'n mo ie aan 
vaar waarin die waarnem nde rek 
tor verso k word om die verbod op 
N u as- en B 0 -aktiwit ite onder 
sekere voorwaarde op te hef. 

Van die voor krifte i dat kenni 
van aile sprekers op vergaderin 
"ten min tc 24 uur voor die aan 
van J daarvan by die kantoor van 
die waarnem nde rektor ge e 
moet word". Hierdie voor krifte i 
op all or ani. asies van toepa 
• ing, Die ini iati f vir di mo it! 
het van prof. De Villi rs en die on 
dcrvoorsitter van die SR, mnr. 
. ran Vol. chenk, uitgegaan. 
Volgen mnr. J cob i dit "r - 
verdig" dat die twee or ani a i 
met hulle aktiwiteite mag vo rt 
gaan. "Hulle i on kuldig totdat 
hulle kuldi bewy i ,tI het mnr. 
.J acobs gese. 

M J. r n 
ampte van die AP in di Bolt nd, 
hct bey ti dat d ar 'n poli i - 
man by die vergad rin was, en 
dat die voorval tan onder k 
word. 

Werker kry ses maande se loon t 
'n UNIV RSITEITSWERKER, 
rnnr, Freek Arends, wat die uni 
v rsiteit hof toe wou neem, na 'n 
b weerd onregverdi e afdanking, 
het die saak buite die hof geskik. 

Mnr. Arends is na bewerin 
d.eur die bestuurder van die Neel 
"~I ! rnnr. Jan Treurnicht gevra om 
An, weer terug" te kom nie. Mnr. 
fend wou na bewering by mnr. 
r urnicht, ond r wie hy by die 

Nee) ie werk, geld leen. Volgens 
~nr. Arends het mnr. Treurnicht 
om aan die skouer gegryp en 

lllnr. Arends het op • y rug geval. 
" Volgens mnr. Treurnicht het hy 
t net vir mnr. Ar nds van die klan- 

af weggestoot omdat hy hard 

gepraat h t", 
Na die skikking ontvang mnr. 

Arend ses maande se loon. Ver 
der eniet mnr. Arends voorkeur 
sodra die volgende vakante pos ge 
vul moet word. 

Mnr. Jacobus Jansen is onlangs 
d ur 'n matrone by 'n ko huis af 
gedank. Di matrone was in daar 
die staduim sleg vir 'n proeftyd 
perk an estel. Sy het ge n be 
voegdheid g had om hom af te 
dank nie. Mnr. Jans n was on be 
WLIS hiervan en het "aangeneem 
dat hy formeel afgedank is". 

Bogenoemde is enkele voorb el 
de uit die leer van sw rt- n 
kleurlingwerkers wat by Idasvallei 

r 
s advieskantoor om re shulp aan 
o k do n. 
Volgens 'n werker by die advi • 
ant or, me. 011 n Richard on. 

is daar on eve r twe ulke e- 
valle p r rnaand, AI di ev II 
kom egter nie by di ad vi . kan 
t or uit nie. 

'n Reg tud nt wat by die ad 
vie kantoor werk, mnr. David 
Waddilove, het e C "onr gverdi 
ge arbeidspraktyke en arbitrere 
afdankin s'' is by die univer it it 
aan die ord van die dag, 

Afdankin s en an t lIin 
mo t deur die hoof vir k hui w r 
ker , mnr. Hor t Felland h nt r 
w rd. 

Af ikaners moet huI ta I d 
Va 'stagnas· e en uits 
Deur MARYKE BEKKER 

KRYWER Jan Rabie beskou 
Afrikaans, en van die "be te 
V el.ra sige prestasies" in Suid 
Afnka. Sy praatjie oor "skrywer 
Vandag" word a cen van die hoog 
tepunte van di A VS-kultuur- 
Ve k beskou. 
"As dit kom by die kic van 'n 

>nderwerp hct die krywer weI 'n b I. in die politick te spccl, Dis 'n 
'11 d m perd om op te aal a 'n 
krywcr oor die aspck van die 

Wkltj wart/bruin vclkl ur wil 
ryf As ons a blankes dan nic 

ran 'n tc swart vel hou ni ,wic e 
.1UI~c hou vr n 'n tipie. nom. die. c, 
a)b~no iese varkpi nk vel," het h)' 

c. 
R. bie h t gese hy weet nie wat 

• 

Rabie het tall komi s uittrek 
scls uit 'n paar van y bockc ' or 
gel es. By het y"p r. nlike - 
varings" met sornrnigc van dii ka 
rakters op boei ndc \\ y uan die 
eho r voorgeh u. 

g 

d 
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·Oaar i 'n nuw AutoBank-sentrum 
vir jou rief by: 

De Waal-sentrum 
Andnngastraat 77, Stellenbosch 

Hierdie nuwe byvoeging tot ons reeks AutoBank 
sentrums bied JOu die geleentheid om jou 
banksake te doen wanneer dit jou pas. Daarom 
het ons 'n AutoPlus- en AutoBank-masjien 
ge'installeer wat 24 uur per dag, 6 dae per week 
van Maandag tot Saterdag en van 07hOO tot 
19hOO op Sondae an openbare vakansiadae in al 
jou behoeftes voorsien. 
AutoBank- ntrum bled b I dl n t : 
• Deposito's 
• Gekonsolideerde saldonavrae 
• Kontantonttrekkings 

• Volledige voorlopige state 
• Oorplasings tussen rekeninge 
• Tjekboek-aanvrae 
• Elektroniese rekeningbetalings 
Jou Standard Bank MasterCard of AutoBank 
kaart is die sleutel tot jou Standard Bank 
AutoBank-sentrum. AutoBank-sentrums is met 'n 
kaartsleutel-toegangstelsel toegerus wat jou dag 
en nag veiligheid bied. 
Kom besoek ons gerus en ontdek wat 
bankgerief is. 

Jou soort 
bank 

De SI ndard B nk v n Suid·Afnk B ark (Geregl Ire roe Bank) Re No 62100738 0 
sac 41537G/J05 

• 
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Toere bring geld 
en probleme 
Deur JACO WOlMARANS 
VERKOOPSTOERE Iyk 'Vir bale 
studente na 'n ideale manier om 
'Vinnig groot geld in 'n vakan ie te 
maak - en dan nog die land ook te 
ien. Dikwels maak sulke studente 
te laat met die realiteite kennis. 

'n Jaar gelede was sewe ver 
koopsgroepe op Stellenbosch be 
drywig. Vandag is daar net twee, 
Duplex en Stelmark, wat aktief is. 

Volgens die mede-eienaar van 
Duplex, mnr. Anton van Wyk, het 
ander groepe misluk "omdat hulle 
meer afgebyt het as wat hulle kon 
kou". 

"Daar is 'n lae winsmark en hoe 
oorhoofse kostes in die besigheid. 
Om te bestaan moet jy goeie pro 
dukte lewer en jou verkoopsbelof 
tes nakom," se mnr. Van Wyk. 

Volgens 'n toerleier van Duplex, 
rnnr. Erik van Zyl, is die meeste 
studente "self te blameer" as daar 
problemc is. Studente lees nie 
vooraf hulle kontrakte deeglik ge 
noeg nie. 

Die Matie het verskeie studente 
Opgespoor wat probleme na ver 
koopstoere oorgehou het. Name 
van sekere toergroepe en hul eie 
naars word om regstegniese redes 
vcrswyg. 

Mnr. Pierre Joubert, 'n regstu 
dent in sy derde jaar, het gese hy 
moes R 1 600 se "teoretiese kom 
misie" by 'n maatskappy gekry 
her, maar het tot op hede slegs 
R52 gekry. 

Volgens hom het die eienaar 
van die maatskappy aan hom gese 
sy klante het versuim om hul 
Paaiemente te betaal. M nr. Jou 
bert het hom gevra om hom die 
kWitansieboek te wys. So kon hy 
sy kopers kontak om uit te vind of 
hulle wei hul paaiemente betaal 
het. 

. "Hy wou my nie die bock wys 
nie. Ek vermoed die mceste van 
die paaiemente is betaal." Mnr. 
J<;>ubert het ook daarop gewys dat 
dIe eienaar "nooit beskikbaar" is 
as ontevrede toerlede hom sock 
nie. 

. Volgens die nuwe eienaar van 
h!erdie onderneming is studente 
die "uitbuiters." "Bulle hoef nie 
e~n, weer te kom aanklop vir werk 
nle. Ek gebruik van nou af pri 
Vaatpersone op kontrakbasisse." 

SKOERTl 
VA~D!S~~" 

/ WAT MOt[ EK Mer ,. 
·'~/rS-soNBRU I NR(l)~l' 

,OF N ''''' 
I Tu/S-YIGB Tterr-- 

'~~ 
.""""' .... ~'.".- ~. ~ 

)\ - 

) 

/ 

'n Yorige organiseerder by Qua 
dru, wat nie sy naam genoem wit 
he nie, het ook ontkcn dat die pu 
bliek uitgebuit word. 

Volgens hom gee baie studente 
wat gaan toer tog voor dat hulle 
"sukkelende stu dente" is sodat die 
"saghartige publiek" by hulle sal 
koop. 

Quadru het vol gens hom tocge 
rnaak omdat die eienaar nie "'n 
ander besigheid terselfdertyd kon 
bedryf nie", 

Volgens 'n woordvoerder van 'n 
motorhuurmaatskappy op Stellen 
bosch, het hulle opgehou om be 
sigheid met sekere toergroepe te 
doen, omdat die groepe "slcgte 

skuldenaars was". 
Yoigens die kontrak wat tocrle 

de by Duplex voordat hulle gaan 
toer moet onderteken, kry hulle 
eers kommissic nadat klante veer 
tig persent van die kosprys betaal 
het. 

Volgens mnr. Anton van Wyk 
bied Duplex "werk aan studente, 
'nie vakansie nie", As studente be 
reid is om te werk, kan hulle ge 
middeld R900 tot 'n Rl 000 
maak. 

Volgens mnr. Stiglingh van 
Stelmark betaal Stelmark vanaf 
16 tot 27 per ent kommissic, bere 
ken op 'n glyskaal oor die h lc toer 
se verkope. 

'Regters 
moet 
hedank" 
DIE Suid-Afrikaanse regbank het 
nie langer 'n rol te speel nie. Dit 
verleen bloot legitimiteit aan die 
politieke stelsel en die morele reg 
ter moet eerder bedank. 

Dit was die vernaamste bevin 
dinge van 'n kommissie van inter 
nasionale regsgeleerdes wat die 
Suid-Afrikaanse regbank onder 
soek het, het prof. John Dugard 
verlede week by die Mortie Mal 
herbe-gedenklesing bekend e 
maak. 

Hy het gepraat oor die rol van 
die regbank in 'n nasionale kri is 
en het, ten spyte van die bevindin 
ge, gewys op die positiewe rol wat 
regters wat op die regbank bly, 
kan speel, 

Hy het ~ese 'n regter in 'n na 
sionale krisis soo die Noodto - 
stand het drie opsies. 

Hy kan 'n kon erwatiewe bena 
dering volg en glad nie by die poli 
tiek betrokke raak nie ten cinde 

Prof. JOHN DUGARD 

die onafhanklikheid van die reg 
bank te verscker. By kan die r di 
kale opsie vol, wat voorskryf dat 
regt rs eerder bedank omdat hulle 
bloot"legitimiteit aan 'n onregvcr 
dige stelsel" v rleen. 

Die liberale opsie impli eer dat 
regters binn die stel I 'n belaug 
rik rol te sp I het, Bull mo t 
ongeregti heid aan bande Ie en . o 
doende "die vlam van gere ti - 
heid laat brand". 

Prof. Dugard het gese hy ver 
kies die liberale opsie, m ar crken 
dat 'n "situasie mag ontstaan waar 
'n regter g en ander uitweg het as 
om te b dank nie". Volg n hom 
word 0 'n situasi geskep in di 
huidig noodtoe tand, 

U nie vir werkers 
op US gestig 
'n UNIE vir univcrsiteitswer 

kers is die af elope trd met be 
hulp van Nu as en die universi 
teitswerkersunie van die Univcrsi 
tcit van Kaapstad gestig. 

Die Matie het betroubaar ver 
neern dat die unie reeds 600 lede 
het en dat die uni homself ten 
doel tel om "goeie v rhoudin~e 
met die admini tra ie op te bou '. 

Sover vasgestel kon word, is die 
uni nog ni ampt lik deur die ad 
rninistrasie erken nie, maar an 
afgevaardigdes van die unie eers 
daags met die administra ie on 
derhandel om "ontevred nheid n 
misver tande" tu en die werker 
en die univ rsiteit uit die we te 
ruim. 

Volgens die hoof van die os 
huiswerkers, mnr. Ilorst Felland, 
het hy "no~ nik " van die unie ge 
hoor nie . ' Ek i ten gunste van so 
'n un ie," het hy ges e. 
• V rwarring het aanvanklik 

onder universiteitswerkers oor 1 
Mei geheers. Skynbaar wou di 
univer itcit h" dat die Neel ie 
V ryda oop moes wees en het 
sommig werkers gedink hull sou 
die d g moes werk. 

Die waarnernende rektor, prof. 
Roux de Villier h t ges" een 
werker was verplig om Vrydag te 

.DIE Nasionale Party, die Her 
ahgte Nasionale Party en die On 
k f'iia!,klikes is deur die SR se tug 
h °Wltee met R50 elk beboet nadat 
p U e onwettige pamflette op kam- 
U yersprei het. 

lidDle voorsitter van die SSG en 
I Van die publikasiekomitee, 
k~nr .. Francois Schoombee, het 'n 
V ag ingedien oor die verspreiding 
an :n Onafhanklike pamflet, 

III Die Sk-lid vir studente-belange, 
klnr. Francois Bcukrnan, het 'n 
d .ag oor 'n HNP-pamflet inge len. 
"J'n Klag oor die NP-pamflet, 

OU stem kan jou toekoms be 
Phal", is deur die voormalige voor 
l)) ter van die KP-studentetak, 
nr: Thys Gilomee, ingedien. 

de DIe SR-reglemente bepaal on 
al{ andere dat die SR-sekretaris 
o e pamflette en pIa kate moet 

\Ie dkeur voordat dit op kampus 
rsprei word. 

di Op 'n vorigc vergadering van 
vae tu~komitee het die voorsitter 
Jo n die NP-studentetakke, mnr. 
t, ~a~ Oosthuizen, getuig dat sy 
rr die pamflette as "geposte" en 
b~ek"verspreide" pamflette nie, 

s ~u het. 
di Die vraag het ook ontstaan of 
koc ve.rspreiding van pamfleue by 
di hUlse onder die jurisdiksie van 
e ~~U&komitee val, omdat koshui 

ie Interne reeling het dat pam- 

Partye kry 
hoetes na 
onwettige 
pam£lette 

Mnr. CHRIS JACOBS 

flette wat deur die huiskomitee 
goedgekeur is, wel versprei mag 
word. 

Volgens die SR-voorsitter, mnr. 
Chris Jacobs, gee die univer iteit - 
wet die SR se UK, wat ook tugko 
mitee is, dis iplinere bevoegdhede 
UK omtrent die verspreiding van 
parnflette. 

Mnr. Smit het ge e hy gaan 'n 
rno ie by die volgende SR-ver a 
dering indien wat "reglcmentere 
wysi 10 s" in di huidige stet el 
sal aanbeveel. As die wy i ing 
aanvaar word al pamflette in kos 
huise versprei mag word met net 
die toestemming van 'n primarius. 

Volgens mnr. Smit sal dit onno 
dige botsing tussen die juri diksie 
van 'n koshuis-HK en die SR se 
bevoegdhede uitskakel. I nstan ies 
sal voortaan in staat wees om ni 
net vergadering. op plakkate af te 
kondig nie, maar ook "standpunte, 
begin els en verklarings op kennis 
gewingborde aan te bring". 
"Fotokopie van die SR .. stempel 

sal 0 k wettig wees, maar net 4~ 
pamflette van 'n soort sal vcr prei 
mag word," het mnr. Smit ge . 

Mnr. Smit het ook diskres ione 
re bevo gdheid vir die SR-sekreta 
ri bepleit om 'n plakkaat 0 pam 
fIet wat nie aan al die vereir tes 
van die reglemente voldoen ni , 
goed te keur. 

Minderheid kan lank r g e 
'n MINDERHEIDSGROEP 

kan vir 'n onbepaalde tyd re eer, 
selfs sonder legitimiteit. Die eni .. 
stc voorwaarde i dat s6 'n r r 
der "aenadeloo n brut al ge 
no g" moet wees, het prof. Heri .. 
bert Adam, di bekend nad .. e 
o ioloo , by'n POG-w rk win 
kel ge ". 

Prof. Adam, m d - krywer v n 
South Africa Without Aparth id, 
het ge in uid-Afrika word die 
reger nde minderheids~ro p dell r 
die "absolute lojaliteit' van die 
veili heidsmagte onder. teun. 

Hy het na lande OOS Sirie en 
Pole verwy • waar "ongewild r 
gim sonder meerderheid teun" 
rege r. "'n Onr v rdig rime 
i nie no dw ndi on tabi I ni , 
die meedoenloo. heid van die r - 
gime moet net vold end we om 
dit te ond rhou," het prof. Adam 
gese. 

Volgen hom is daar gter .. ke 
re 'bep rkinge" op nad 100 .. 
heid cn sal geweld sonder onder .. 
skeid van re erin skant di verskil 
tus en gematigd en r. dik I 
swartm nse laat verdwyn, 

"Said-Afrika is 'n cor-n evors 
d samelewin . .Jy kan niks vir al- , 
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Deur GAWIE BOTMA 
POTCHEFSTROOM.- In 'n 

op ienbarende verwikkeling rond 
om die akademiese opstand teen 
die NP het vyftig vooraanstaande 
akademici en beroepsmense aan 
die Potchefstroom Universiteit vir 
CHO 'n verklaring onderteken 
waarin hulle gevra hct vir 'n 
"wegblystem" in die verkiesin . 

lotus en het nege akademici 
van vyf universiteite 'n verklaring 
ten gunste van die NP uitgereik. 
Prof. S. A. S. Strauss, 'n regsdo 
sent van UNISA en een van die 
samcstellers van die verklaring, 
het gese die nege akademici het as 
'n komitee namens "'n groter 
groep akadcmici" opgetree, 

By kon nie die omvang van die 
"groter groep" aandui nie. Onder 
die vyftig ondertekenaars van die 
Potchefstroom-verklaring is 'n 
hoogleraar in regsfilosofie, prof. 
Lourens du Plessis, die vise-de 
kaan van die Vaal Driehoek-kan 
pus, prof. D. Meerkotter, die di 
rekteur van die Instituut vir Her 
vormingstudies, prof. B. J. van der 
Walt, twee hoogleraars van die 
regsfakulteit, proff. G. M. Ferrei 
ra en G.J. Pienaar, en die hoof van 
die Engelse Departement, prof. A. 
F. Combrink. 

Volgens die verklarin~ is die re 
gering se hcrvormingsinlsiatiewe 
"slegs 'n modernisering van apart 
heid". "Daarom sien ons nie ons 

Akademici se 
opstand teen 
NP brei uit 

Prof. S.A.S. Strauss 
weg oop om deur blote deelname 
ons met die luukse van 'n blanke 
verkiesing te vereenselwig nie," 
lui die verklaring, 

PU vir CHO, wat as die baker 
mat van Calvinistiese Afrikaner 
denke beskou word, vorm die mid 
del punt van die setel van mnr. 
Louis Le Grange, die speaker en 
die vorige Minister van Wet en 
Orde. Die NP, HNP en die KP 
het in gister se verkiesing om die 

setel rneegeding. 
Prof. du Plessis, 'n voormalige 

redakteur van "Woord en Daad" 
en 'n prominente lid van die Afri 
kaner Calvinistiese Organisasie, 
het by navraag gese hulle het nie 
'n beroep vir 'n wegblystem op 
kiesers buite die Potchefstroom 
kiesafdeling gedoen nie. "Maar in 
Potchefstroom, waar ons nie 'n 
keuse links van die NP gehad het 
nie, het ons vir 'n wegblystem ge 
vra." 

Volgens prof. Strauss was die 
verklaring van die nege akademici 
ten gunste van die NP "die resul 
taat van die dosente met wie hier 
die verklaring bespreek is, en wat 
hul steun daaraan toegese het." 

"Ons het nie 'n koppetelling ge 
hou nie", het hy gese. 

Volgens prof. Strauss was die 
verklaring nie 'n reaksie teen die 
meer as driehonderd Stellenbosse 
akademici se onlangse verwerping 
van die NP nie. "Die verklaring 
weerspieel die mening onder Afri 
kaner-akademici dat die NP die 
mees .effektiewe instrument tot 
hervorming is." 

Hy het gese ondersteuners van 
die verklaring kom uit die ge 
ledere van SteHenbosch, Unisa, 
RAU, Port Elizabeth, Potschef 
stroom en Bloemfontein. Hy kon 
nie verslagewers verwys na onder 
steuners uit Stellenbosch nie, om 
dat hy "nie met hulle gepraat het 
nie". 

Jeugkrag, Inkatha steun Indaha 
Deur 
CORNIS VAN DER LUGT 

JOHANNESBURG.- Jeugkrag 
en die Inkatha-Jeugbrigade het 
onlangs op 'n konferensie hulle ge 
sarnentlike steun aan die bevindin 
ge van die KwaNatal-Tndaba uit 
gespreek, 

Die driehonderd afgcvaardigdes 
vanoor di hele land het vyf mo 
sies e nparlg aanvaar. Die mosies 
was onder meer ter ondersteuning 
van die Indaba, 'n nie-rassige 
demokratiese Suid-Afrika en 'n 
ekonomie met gelyke geleenthede 
vir almal. 

'n Hoogleraar in filosofie aan 
die US. prof. Willie Esterhuyse, 
en dr. Ngobanc van Inkatha, het 
op die eerste dag die kongres toe- 
e preek. 
Prof. Esterhuyse het gese .die 

Suid-Afrikaanse gerneenskap is 
"angstig" op sock na hoop. "Om 
in die toekoms hierdie hoop te ver 
wesenlik, sal wit en swart moet 
wys dat hulle vir mekaar omgee. 
Ons het 'n visie nodig wat die ge 
meensknp moet motiveer en men 
s tot aksie moet mobiliseer." 

MNR. VAN SCHALKWYK 

Dr. Ngobane het gese die im 
plernentering van die KwaNatal- 
1 ndaba se bevindinge sa) same 
werking en ontwikkeling tussen 
wit en swart bevorder, wat sal 
help om swartmense op te hef en 
nasionale eenheid daar te stel. 

Die president van die Inkatha 
Jeugbrigade, mnr. Musa Zondi, 
het in 'n toe praak ge e die trage 
die van Suid-Afrika is die verde- 

HANDGRA VERING OP GLASE 
EN VENSTERKLOKKIES 

'N UNIEKE DIENS 
Die Stellenbosch Winkel in Andringastraat is reeds bekend 
vir sy verskeidenheid Matie-goeters: koffiebekers, US-skryfbe 
hoeftes, koshuissambrel , Marie-kaartjies, ens. 

Ook die diens war Werda Bi senbach, ienaar van Die Win 
kel, aanbied om items vir spesiale gel enthede soos bv. reunies 
en huisdans te maak, is reeds '£1 geruime tyd beskikbaar. 

Omdar sy sove I navrae gehad l t vir die grav ring van name 
n/of datums op slegs twee of drie glas ! her sy h elwat navor 
sing hieromtrent gedoen en kan nou hi rdie diens ook aanbied. 

is die ideale g skenk vir bv. 'n mondigwording of herden 
king. Omdat die graveerwerk met die hand gedoen word, rnoet 
~. estellings ongeve r 14 da voor die datum waarop dit benodig 
word geplaas word. 

V rder het sy nou ook helderkleurige kussingslo c met kos 
huisnarne daarop. Bestellings om persone s name daarop aan 
re bring, word ook geneem. 

Klokkies vir darneskoshuisvensters is ook nou beskikbaar, en 
word deur 'n bekende kopersmid gem, ak. Hierop kan persone 
se name ook gegrav er word. 

R keninge vir tudenre kan oak oopgemaak word, 10% af 
slag vir stud ntekaarte geld en daar is tans 20 % afslag op aile 
US - skry fbehoefres. 
U7erda nooi aile studente om enige Iyd ;'1 te val - sommer net 
gesels 0/ ',1 oJ,pie knlfie op die buis. 

Die Winkel .. e telefoonnommer is 
76-803. 

MNR. MUSA ZONDI - ling tussen wit en swart en die feit 
dat wit Suid-Afrikaners in die ko 
mende verkiesing gaan stem oor 
die basiese regte van swartmense. 

Die president van Jeugkrag, 
mnr. Marthinus van Schalkwyk, 
het gese wit Suid-Afrikaners sal 
die koms van 'n regering met 'n 
meerderheid swartmense daarin, 
asook 'n gemengde ekonomie 
moet aanvaar. 

DURBAN. Reg professore 
aan die Universiteit van Na 
tal het 'n nasionale veldtog vir 
die "Rule of Law", geloods. 

In 'n verklaring het die 
sewe professore gcvra dat hul 
Ie kollegas aan ander universi 
teite en regsgeleerdes in die 
praktyk hulle onder teun met 
n petisie aan die Regering. 
Hierdie petisie vra dat die 
noodtoestand opgehef word 
en dat aangehoudenes sonder 
verhoor vrygelaat word. 

"Die wetgewende funksie 
van die parlernent is oorge 
neem deur die uitvoerende 
mag, en die regsprekende 
funksie is irrelevant gemaak 
deur die noodtoe: rand-regula 
sies. 

"Nuwe krirninele oortre 
dings word deur die Kommi 
saris van Polisie geskep wat 
basi esc regsbeginsels soos die 
"Rule of Law" en vryheid 
van assosiasie en spraak igno 
reer," lui die verklaring. 

Die professore wat die 
verklaring onderteken het, is 
l ... J. B iulle, J.R. Lund, l.S. 
McLennan, D.J.M. Mc 
Quoid-Mason, J.R.L. Milton, 
M.C. Olmesdahl en P.R. Spil 
ler. 

, 'Rule of Law" 
veldtog in 
Natal geloods 

I INTER-UNIVERSITERJ 

'Swartes' op 'wit' kampusse 
is teken van voorspoed 

Die kloof tussen wit en swart studente word geleidelik oorbrug 
soos swart studentegetalle op , 'wit" kampusse groei. 

Deur "In 1967 was die die verhou- 
MADELEINE VOLSCHENK ding tussen wit en swart studente I 

3:7, maar teen die jaar 2000 sal I 

dit 7:3 wees," se hy. 
Volgens prof. Behr is die toena 

me van swart studente op Afri 
kaanse universiteite veel laer en 
die gevolg hiervan is dat relatief 
meer navorsing op Afrikaanse uni 
versiteite sal plaasvind, omdat En 
gelse kampusse voltyds besig sal 
wees om "swart" studente met 
hulpkursusse by te staan. "Die 
probleem kan vroegtydig opgelos 
word deur die 'swart' onderwys 
stelsel op standaard te kry," se hy. 

Prof. Behr vrees dat die univer- I 
siteite al hoe meer op tegniese op 
leiding gaan konsentreer: "Ole 
owerheid kan net die probleem 
oorbrug deur aansienlik meer aan 
dag aan die standaard van na 
skoolse tegniese opleiding te 
skenk." 

DIE groei van swart studente 
getalle op "wit" kampusse is 'n te 
ken van voorspoed vir Suid-Afrika 
en om dit as "onrusbarend" te 
sien, is nie net kortsigtig nie, maar 
ook arrogant, het prof. A. L. Behr 
van die Universiteit van Durban 
Westville in reaksie op 'n artikel 
in die ver-regse koerant, Die Afri 
kaner, gese, 

Die artikel beweer dat die toe 
name van swart studente op "wit" 
kampusse "die begin is van 'n pro 
ses wat wit studente geleidelik uit 
die wit universiteite sal uitdruk", 

Prof. Behr het in 'n onderhoud 
gese die groeiende getal swart stu 
dente op die "wit" universiteite is 
die gevolg van die groei van die 
swart bevolking en die afname in 
die wit bevolking. 

UUS INTER·KAMPUS 
'Jong Iyke' nou in aanvraag 

JOHANNESBURG. - Suid-Afrikaanse universiteite ervaar 'n ern 
stige tekort aan kadawers vir opleiding- en navorsingsdoelein es. 

Hierdie tekort is verlede week tydens 'n spesiale werkswin e) aan 
die Universiteit van die Witwatersrand bespreek. 

Fisioloee van dwarsoor die land het aan die besprekin deelge 
neem. 

Vol gens die hoof van Wits se departement anatomie, prof. Phillip 
Tobias, was daar in 1959 'n "soortgelyke krisis". Die tekort is opge 
los toe daar aan die publiek gevra is om hulle liggame aan die umver 
siteit te skenk. 

"Daar is veral 'n tekort aan 'jonger lyke'," het hy gese, Volgens 
hom benodig die departement jaarhks ten minste vyftig liggame. 

UDW-SR, ANC praat in Zimbabwe 
DURBAN.- Vyf lede van die studenteraad van die Universiteit 

van Durban-Westville het verlede week in Zimbabwe met die ANC 
samesprekings gevoer. 

Volgens Zimbabwe se nuusagentskap, Ziana, het die samespre 
kings oor die ro1 van lndiers in die stryd teen apartheid gehandel, 

Die ontmoeting het in die Ghanese Hoe Kommisaris se woning in 
Harare plaasgevind. 

Die ANC se adjunk-verteenwoordiger, mnr. Kingsley Xuma, het 
die samesprekings as "vrugbaar, hartlik en eerlik", beskryf. 

UK-Senaat vra O'Brien veskoning 
DIE Senaat van die Universiteit van 

Kaapstad het onlangs resolusics aanvaar 
waarin onder meer verskonings aanbeveel 
word aan prof. David Welsh en die Ierse 
akademikus dr. Conor Cruise O'Brien vir 
enige ongerief wat die verslag oor die 
O'Brien-voorval verlede jaar hulle berokken 
het. 

Oproerige studente het verlede jaar 'n Ie· 
sing van dr. O'Brien ontwrig, omdat hy die 
akademiese boikot teen Suid-Afrika deur sy 
besoek verbreek het. 

Volgens die verslag na die voorval was dr. 
O'Brien grotendeels aansprceklik vir ont- 
wrigting. Dr. O'Brien 

Banneling kry graad by Unisa 
DIE voorsitter van die verbode Swart Bewussynsbeweging van 

Azanie (SBBA), mnr. Mosibudi Mangena, h t onlangs 'n meesters 
graad in toegepaste wiskunde by Unisa behaal. 

Mnr. Mangena, wat vyf jaar lank tronkstraf op Robbeneiland uit 
. gedien het nadat hy onder die Wet op Terrorisme skuldig bevind is, 
woon tans in ballingskap in Zimbabwe. 

Hy was een van 219 mense wat grade by Unisa ontvang het. 
Volgens die ondervoorsitter van Azapo, mnr. Lybon Mabasa, het 

mnr. Mangena in 1970 aan die Universiteit van Zululand begin stu 
deer en by studentepolitiek betrokke geraak. In 1972 het hy die 
voorsitter van die SBBA geword. . 



I INTER-UNivERSiT'ER I DIE MATIE, DOND ... RDAG, 7 MEl 1987 - 7 

UI(~ UWI( en Wits sluit 
Deur T ANJA HICHERT 
DIE universlteite van Kaapstad 

(UK), die Wes-Kaap (UWK), die 
Witwatersrand en Durban-West 
ville is gi ter vir die dag gesluit. 

Die onderskeie universeitsower 
hede se redes vir besluit om die 
kampusse te sluit het gewi sel van 
"solidarltelt" met progr ssiewe or 
ganisasies se oproep vir '11 nasiona 
Ie wegbly-aksie tot die keer van ge 
weldadige voorvalle op kampus. 

Die senaat van die Universiteit 
van Kaapstad he! Dinsdag tydens 
'n spesiale vergadering besluit om 
die universiteit op verkiesingsdag 

Dr. Stuart Saunders moes tel 
kens gedurende die afgelope 
twee weke as berruddelaar tus- 
ien studente en die polisie op 
tree. 
te sluit weens die "onlangse ge 
bcure op die karnpus", en "in soli 
dariteit met dicgcnc wat vir demo 
kraticse verandering en die becin 
digmg van gcweld vra". 

Studente het eergister op 'n ver- 
adoring besluit om die vise-kan 

seller van die UK, dr. Stuart 
Saunders. tc vra om die univcrsi 
leit tc sluit. 

OORSbSF regerin '\ en instan 
sic stel jaarliks miljoen rande se 
beurse beskikbaar aan swart stu 
dente. 

Tagtig jong Suid-Afrikaanse 
swartrnense het verlede maand in 
Brittanje gaan stu deer. 

Volgens die Britse Raad is die 
groep die eerste in 'n projek wat 
400 swart Suid-Afrikaners oor die 
yolgende vyf jaar na Britse Kol 
leges ~aan bring. Die Raad, wat 
ge tig IS om die Britse kultuur oor 
see te versterk, het R29 miljoen 
van die Britsc regering vir die 
projek gekry. 

Studente moet eers 'n kursus 
voltooi wat hulle vir 'n tersiere in 
rigting sal kwalifiseer, omdat die 
Raad meen swartmense se aka de 
rniese agtergrond in Suid-Afrika is 
nie voldoende nie. 

Volgens 'n woordvoerder van 
die Rritse Ambassade in Kaap 
stad, mnr. Martin Griffit, ken die 
Britse regering beurse aan minder 
bevoorregte Suid-Afrikaners toe. 

"Die studente kry die geleent 
heid vir oorsesc studies. omdat 
daar dikwels onderbrekings by die 
Suid-Afrikaanse universiteite is." 

Hy het gese sestig beurse word 
ook jaarliks vir studie aan Suid 
Afrikaanse universiteite bewillig. 
Hy meen aile Suid-Afrikaners be 
hoort in aanmerking te kom vir 
kcuring, insluitende minder be 
Voorregte blankcs ook. 

Die Educations Opportunity 
Council (EO() in Johannesburg 

Die stap volg nadat studente be 
sluit het om nie 'n protesogtog op 
verkiesingsdag te hou nie. "Dit is 
sinneloos om studente se lewcns in 
gevaar te stel ons het gesien hoe 
die polisie optrcc", het 'n Nusas 
lid gese. 

Ongevecr scstig studcnte het 
Dinsdag tydens 'n sitstaking in die 
administrasie gebou onder meer 
gevra dat die UK-administrasie 
saam met die studente aan 'n op 
tog ter ondersteuning van een 
mens-eon-stem deelnecm. 

Or. Saunders het aan die stu 
dente gese hy het met die "mces 
redelike" polisie-offisierc gepraat. 
"Hulle geduJd met die studente is 
op," het hy gese, 

Die administrasie het 'n verkla 
ring uitgereik waarin hulle onder 
andere gese het hulle sal voorsic 

, ning maak vir studente wat klasse 
gemis het. 

Na bewering is die UK-kampus 
gister deur die polisie afgesluit al 
hoewel daar geen studente of wer 
kers opgedaag het nie. 
• Gcdurende die twee weke 

lange "onrus" op die kampus is al 
tesaam 23 studente is in hegtenis 
geneem. Hulle het voor die hof 
verskyn op aanklagtes van open 
bare geweld, die bywoning van 'n 
onwettige vergadering en aanran 
ding en hindering van die polisie. 
Die studente is intussen op borg 
tog van R50 vrygelaat. 
• Op Vrydag 24 April het meer 

as 200 studente na 'n vergadering 
op die graswal bokant De Waalry 
laan ter onderrsteuning van die 
Suid-Afrikaanse Vervocrdienste 
staking, gedemonstreer. 

'n Paar studente het na polisie 
waens aan die oorkant van die pad 
klippe gegooi. Die aksie het tot 'n 
vier uur lange konfrontasic tu. sen 
studente en die polisie aanleiding 
gegee. 

• Op Maandag 27 April het die 
getal studente wat na De Waalry 
laan gemarsjeer het om te demon 
streer, na meer as 500 gestyg. Vol 
gens die Buro van lnligting het 
JOO studcnte op die kampus . aarn 
gekom en buitebandc verbrand. 
Toe die polisie di saak wou on~ 
dersoek, het studente klippe na 
polisie-cn ander voertuie gcgooi. 
• Op Oinsdag 28 April het 

meer as 2 500 studente 'n mas sa 
vergadering in die Jamesonsaal 
bygewoon Tydens hierdie verga 
dering het die studente besluit om 
klasse weens "politieke' rcdes te 
boikot en om teen die polisie op 
t rede te prote teer. 

Die studente het na De Waalrv 
luan ge: tap en met plakate op 'n 
grasbank gaan sit. De Waalrylaan 

uiteland gee 
Miljoene in 
beurse vir 
swartes 

Deur JACO STRAUSS 

reel die beurse van Brittanje en 
die meeste ander oorsese regerings 
se beurse. 
Die organisasie, wat sedert 1979 
bestaan, het tot dusver slegs beur 
se aan swartmense, bruinmense en 
I ndiers toegestaan. 

Volgens 'n woordvoerder, mnr 
Boti Tlhagali, gee die EOe slcgr 
beurse aan mense wat deur wet 
gewing benadeel word. 

Benewens die Britse beur e, 
hanteer die EOe ook beurse na 
mens die Nederlandse en Arneri 
kaanse regerings, 

Hulle ken tien Nederlandse 
beurse vir nagraadse studie ann 
die Vrye Universiteit van Amster 
dam toe. 

Die Suid-Afrikaanse lnstituut 
vir Ra~severhoudinge hantcer vyr .. 
tig voorgraadse beurse na Neder 
land. 

Volgens 'n woordvoerder van 
die SAIR, me. Cham, ~ce hullc 

, 
na weke an on us 

Studente van die Universiteit van Kaapstad in 'n demonstrasie op die kampus wat gelei het tot eon 
van die botsings met die polisie verlede week. 

was vir motoriste gesluit nadat die 
polisie besluit het dat motoriste 
dalk in gevaar kan verkeer. 

Die polisie het die studente van 
agter af bestorm terwyl die Rek 
tor, Dr. Stuart Saunders en die 
SR-voorsittcr, me. Carla Suther- 

• n Student van UK se oog IS 
gedurende 'n botsing met die 
polisie beseer. 

land, met die bevelvoerders pro 
beer ondcrhandel het. 

'n Eerstejaar BA- tud nt mnr. 
Duncan Par Icv, i. met donshacl 
op y O( ltd ic.:trd. "Die P)11 i 
h ten waar kuwin c C voor 
bulle ge ki t h t ni ". h t hy g G 

die beur e aan wart, bruin en In 
dier studcnte w min t n 'n D 
simbool in mat rick behaal het. 

Sy het gese geen witmense het 
a~ vir die beurse aansoek gedoen 
me. 

'n Woordvoerder vir die Ameri 
kaanse ambass ade in Kaae tad 
het ge e hulle beskik oor'n 'wye 
reeks beursrnoontlikhede". 

Die Amerikaanse Fulbright 
Pro 'ram gee beun c vir aile ras c. 
Verlede jaar het hulle on eveer 
vyftig beur. c vir nagraad studie 
toegeken. Sekere beurs dek die 
student se uitgawe ten voll , ter 
wyl ander die student sl gs g - 
deeltelik finansier. 

'n Aantal kleiner uitruilpro 
gramme maak ook voorsiening vir 
studente wat nie akademies uit 
blink nie. Die kriteria by die toe 
kenning van hicrdie beurse is 
leierskap-eienskappe en 'n irondi 
ge kennis van die Suid-Afrikaarn e 
situasi . 

Die Wes-Duitse regering se 
beurse word to geken deur die 
Deutsche Akademischer Aus 
tausch Diens t in Bonn. Die na 
graadse beurse beskikbaar vir all 
Suid-Afrikaners en die aansoeker 
e akademiese geskicdenis is al 
kr.i!erium wat hulle in ag neem. 
Ole elf beursc word hoofsaaklik 
toegeken vir studie in ingenieur - 
wese en die kone kunste. 

Persone wat nie Duits magtig i 
nie. ne m 'n taalkursus wat twee 
maande duur voordat hullc met 
hul tudies begin. 

" I 

Polisie, studente hots op 'UW, 
DlE polisie het gister traangas in 
die eetsaal van 'n vrouekoshuis 
van die Universitcit van Wes 
Kaapland geskiet terwyl studente 
vir hulself kos gemaak het, nadat 
die koshui workers estaak het ter 
ondersteuning van die Cosatu-op 
roep aan werker om te stank op 
verkie ingsdag, het 'n SR-lid gese. 

Dit was die jongste botsing tus 
sen die polisie en die studente van 
UWK sedert hulle twee weke ge 
lede begin het mel 'n klasseboikot 
ter ondersteuning van die land 
heelkunde- tudente e versoek aan 
die administrasie om prof. Jeffry 
Cohen, wat hulle van rassisme be 
skuldig, af te dank. 

Gcdurende die boikot het stu 
dent elke da v rgaderings en 
wcrkprograrnm op die k mpus 
by ewoon. 

Verlede We k h t 'n gro p van 
sowat 500 tudent na In M idaz 
saamtrck met die polisi gebots. 

Twee joernaliste van die Ameri 
kaanse Tv-netwerk ABC 'n vyf 
ticnjari e seun, vier mans en dri 
vroue is tyderu die voorval in he - 
tenis gcn em. 

Volgens :n R lid h t hullc 'n 
Meidag rna avcrgadering in 'n 
s al op kampus rehou, waar hulle 
be luit het m di Co ato e vc 
bly pro p 1 nd rst un rl ook 
om dit 0P nl art· n a dub 

le- 

ANC-g weld ,~ 
Deur SCHALK RADLEY 

PlETERMARITZBURG.- Die 
ANC het hom C f. tot geweld ge 
wend nadat hy onsuksesvol was in 
sy pogings om op grondwctlike 
wy sy do lstellin~s te bercik, het 
prof. Andre du Toit, hoo lcr ar in 
politiek filosofie f an die Univ r- 
iteit van Kar p tad, in die 110 .. 
gere shof in Pieterrnaritzbur ge 
tuig. 

Hy het ter v r agtin vir die 
verdediging g tuig in di verho r 
van n ge AN( -I d, wat van terro 
risme aangekla word. 

Volgens prof. Du Toil. wat ver 
lede jaar aan die Universit it van 
Stellenbosch verbonde wa • het hy 
sleg ingestem om in hierdie saak 
te getuig nadat die v rd di ing 
hom oortuig het dat hy w I 'n by 
dra kan lewer in di ontledin 
van die "komplekse VI' e rondom 
die regvcrdiging vr n politick ge 
weld". Die 'de kundige getuie 
ni ,. van politi ke file ow , hi tori 
ci en kenner in ta tsleer w rd 
dikwels vir hof ake inger ep. 

Hy het in die hof ge e all m n· 
e, buiten pasifiste, be kou p litie 
ke geweld as moreel regverdi .. 
baar "all ander bronne uit e 
put is". "Dit is egt r m cilik m 
politieke g -weld le regv rdi wa r 
ander p,otesk,!nale 0 p tisie 
en politieke verteenwoordiging 
wei be. kikba, ;s. 

gv srdigha ., 
r 

UD art enoor vas die m~ m 
born or Hlrosjima totaal onreg er 
di baur, omdat die b imrm ho f" 
sa klik teen burg rlik , gemik 
wa ,it het hy gese. 

Prof. du Toit het in 'n nd~r .. 
hl ud gcsc h)' twyf I of hy cnigc 
invlocd op die ht\flHbPI\lUk. 1 ht'. 
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Duplex hied jon 
groo • wmste 

DUPLEX het gegroei tot die 
grootste verkoopstoer-maatskappy in 
die land. Sy hoofkantoor op Stellcn 
bo ch verskaf werk aan ongeveer 300 
mense in 'n lang vakansie. Sy takke 
op Potchef troom en RAU vorder 
mel rasse skrede onder leiding van 
oud-Matle Chari du Plessis. Duplex 
hct 'n personeel van 21 mense wat vir 
hulle werk. Duplex stuur toere uit ty 
dens kort en lang vakansies asook 
deesdae oor naweke na omliggende 
dorpe. Laasgenoemde toere is onder 
leiding van Ettiene Goussard en 
George Fourie. 

'n Verkoopstoer werk as volg: Jy 
skakel Duplex en bespreek vir jou 'n 
plek op 'n toer. Toere gaan uit na 
Suidwes, Noord-Transvaal, Natal en 
selfs Vrystaar, Op so 'n vakansie 
gaan ongeveer 40 toere, in kombi's en 
motors. Nou kry jy 'n "briefing" 
waar jy gehelp word met verkoop 
stegniek en hoe die produkte werk. 
Hiervandaan vertrek jy na jou be 
stemmin vergesel van die toerleier 
en ander studente. Die toerleier se 
werk i om jou in die regte gebied af 
te laai, slaapplek te soek en ander ad 
ministraticwe reelings. 

Duplex is die mees ervare toergrep 
en docn sedert ) 983 goeie besighcid, 
dcels a. gevolg van sy ervare toerlei 
ers, So byvoorbeeld het G. Fourie 13 
toere, E. Goussard 15 toere, Abrie de 
Swardt 8 toere, Anton van Wyk 21 
toere, Marcel du Toit 9 toere en EIi 
zab th Fulton-Smith 12 toere al ge 
doen. Sonder 'n ervare toerleier is 'n 
toer nie die moeite werd nie. Talle 
lede van ander groepe het by Duplex 

. aangesluit, soos byvoorbeeJd Errol 
Dormen, Allen Richards, George 
Fourie en Martin van der Merwe - 

en het greet sukses behaal. 
Die lid werk net vir homself en sy 

kommissie wissel op 'n glyskaal van 
1 8% tot 30%. Dit wil se hoe meer jy 
verkoop hoc hoer is die persentasie 
kommisie wat jy verdien. Verdienstes 
wissel dus baie, maar die gemiddelde 
is ongeveer R 1 000 per vakansie. Par 
ty studente betaal hulle studies met 
die geld wat hulle verdicn. Abrie de 
Swardt het in 1986 R 17 800 verdien. 
Die top studente vcrdien bcdrae wat 
onmoontlik klink. So byvoorbeeld het 
hierdie studente in Desember 1986 
die volgende verdicn: Abrie de 
Swardt R5 653,13, Marins van der 
Merwe R4 398,69, Shane Phitides 
R4 786,19, Evert Smit R4 313,63, 
Gcrrit van Vuuren R3936,79, Coe 
nie van der Merwe R4 368,65 en Ma 
rietha van der Walt R3 982,16. Ver 
der het meer as 80 studente oor 'n 
duisend rand verdien. 

Elke jaar skryf Duplex 'n vlot vir 
die karnaval in 'n geleentheid wat 
geen toerlid behoort te mis nie. Du 
plex borg ook verskeie koshuiskoc 
rante, koshuis- en ander geleenthedc. 
Dit bewys dat Duplex omgee vir die 
studente. Duplex word bestuur deur 
Anton van Wyk en Maarten Hen 
ning, altwee bekende persone in stu 
dentekringe. Duplex groei met die 
jare. 

Hulle het in 1984 - R151 052,97 
1985 - R285 448,52 
1986 - R443 081,88, uitbetaal aan 
studente. 

Wat sal 1987 se bedrag wees? 

Kontak Duplex en word decl van 
die grootste verkooptoer-maatskappy 
in die land. 

Kollig o{! kultuur 
Deur ISA BURGER 

DIE ASVS het die kollig op Afri 
kaanse kultuur laat val met 'n uit 
stalling in die Gat. 
tltHierdie uitstalling het tussen 27 
April en 1 Mei plaasgevind waar 
die boekhandelaars UUB, Griet, 
HAUM, T. Wever en NG Kerk-uit 
gewers Afrikaanse lektuur bemark 
het. Die Fotografie-vcreniging FO 
KUS en die Stellenbosse kunssen 
trum het die beste van hul werke 
uitgestal. 

Me. Palmer, 'n hoogaangeskrewe 
keramiekkenner en wenner van ver 
skeie nasionale kompetisies, se bcs 
te werke is uitgestal. Erdewerk van 
finalejaar opvoedkundestudente 
was ook by die uitstalling te sien. 

Die kultuurweek in die Gat is af 
gerond deur 'n grafitti-muur waar 
op studente hul tweedehandse wys 
hede kwytgeraak het. Onder andere 
dinge soos: "Stop the world, I want 

to get off"; en "I hate Grafitti. In 
fact, I hate all Italian foods"; het 
die indruk gelaat dat oorspronklik 
heid en besorgdheid oor die aktuele 
ontbreek het. 

Waar was die woordtoorders wat 
"Steek apartheid weg" en "Maries 
hou paarties terwyl land brand" al 
in 1985 in obskure hoekies gekrab 
bel het? Selfs Die Matie se kantoor 
het in hierdie tye 'n meer relevante 
pittigheid, "I know there is a Gene 
ral Election but which General 
must I vote for?" die Ii? laat sien. 

Die ASVS verdien n pluimpie 
vir hulle inisiatief en erkenning van 
hierdie kultuurmanifestasie wat op 
die Amerikaanse vasteland en in die 
Engelsprekende wereld soveel aan 
dag van "sekere owerhede" geniet 
dat sekere stede, radeloos oor die 
sproeikannetjie-anargiste, selfs oop 
mure beskikbaar gestel het met die 
hoop dat meer publieke terrein be 
spare sal bly. 

, n Stille prates teen 
die fietsraktekort by 
sekere geboue? Hier 
die damesfiets het et 
like dae langs die Pe~ 
roldgebou aan ' n mas 
gehang! 

~,,~ ~~~g 
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Die Ma 
STEL jy daarin belang om jou 
vrye tyd op kr mpus verrykcnd te 
gebruik en interessante mense te 
ontmoet? Hou jy daarvan om ge 
durig op hoo te van sake te wees? 

Dan 1S die redaksie van Die Ma 
tie die regie plek vir jou. 

Die ruggraat van Die Matic is 
syver Jaggewers. Hulle is die hon 
de wat die snuff lwerk doen. 

Op die skouer van die nuusv r 
I gwet rus die opwindende taak 

om al die warm nuus, waarvan 'n 
groot kamrus soos Stellenbosch 
eduri$ vo is, op te raap. Hulle 

doen die uitviswerk, gesels met die 
belangrike men e op kampus, 
woon opwindende vergaderings 
by; k I I . . d" n A tu ever g wcr IS 10 re 
unieke posisie dat hy hope ge 
leentheid het om sy belangstelling 
in brandende landsgebeure uit te 
leef. By kryf oor dag agebruik 
onder studente, tudente se poli 
tieke ~ewoontes, die jongste nei 
ging 10 die politiek die gren e 
van y verbeelding is sy enig te 
beperking. 

'0 i I v r I wer i wat by- 
voordele betref, seker die gel uk 
kigst . H ulle woon kaa: -en wyne 
by, gaan op sosiale uitstappies 
saam met groepe, gaan eet uit. As 
jou eerste belangstelling mense is, 
is dit die redak. ie vir jou. 

Of tel jy belang in w, t op an 
d r k mpus oar die land en oor- 
e geb ur? Die inter-univer iter 

v r I gew span deer lang ure 
van ver oproepe in Die Matie-kan 
toor om uit te vind hoc die wind 
op die ander karnpusse aai, 

portvcr lagg w rs sorg dat 
Matics lngelig is oor die imrner 
belangrike sprotkalender. Bulle 
org d t jy weet watter spanne 
voorloop in ko huis port, woon 
sportgeleenthed by, en voer on 
derhoude met sporthelde. Sport 
geesdriftigcs meet die kans nie 
In t verbyg an nie. 

Ie het j6' dienste nodig • 
Verr I studente wat in die skone 

kunste, drama of musiek studeer, 
gryp die geleenthcid om by Die 
Matie se kunsredaksie betrokke te 
raak. Kun· v r I gew rs resenseer 
plate en opvoermgs, kry kompli 
mentere kaartjies na spoggeleen 
thede, woon uitstallings en mode 
vertonings by, en skryf rubrieke 
oor die jongste .neigings in die 
wonderwereld van die kunste. 

Stel jy daarin belang om op 
spraakwekkende of komiese ~e 
beure, daardie pragtige joolkonin 
gin of een uit 'n honderd aksiemo 
ment op film vas te Ie, is fotograaf 
die pos vir jou. 

Die dvcrtcnsiebestuurder sorg 
d t Die Matie ook vir sy baie ad 
verteerders 'n professionele dicns 
lewer. Die adv rtensiebestuurder 
same! advertensies in en maak 
hulle persklaar. Vir sy moeite 
word hy met 'n aantreklik korn 
mi si beloon. 

Die be tuur hoof or dat Die 
Matie se finansiele ratte glad loop. 
Hy . kakel nou met die Studente 
rand en Finansiele Administrasie. 
Hy or 00 vir die verspreiding 
van die ko rant oor die lengte en 
breedte van die land. 

Ook hy ontvang 'n gesonde 
honorarium as hy die dag weg 
gaan. 

Die Malic het die afgelope twee 
tcrmyne gerekenariseer. Omdat 
die wonderwereld van die mikro 
tegnologie s6 gesofistikeerd is, i 
die dienste van 'n reken rwctcn .. 
kapli onontbeerlik. Hy moet be 
skikbaar wees om enige probleme 
met die programmatuur te help 
oplos. Hulle word ook ruirn- 
koot vir hulle dicnste vergoed. 
Jy het oM die kans om jouself 

op kampus te laat geld. Vir die 
meeste redaksielede IS hul betrok 
kenheid by die koerant 'n obse sie. 
Do n (/ansoek vir die geadverteer 
de po te en kom vind self uit hoe 
kom. 

ur 
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Scene at ... · s studentwees! 
Deur MARIKA MOSTERT 

SKENK bloed en voel goed of 
soos Frans Volbloed, ag ek bedoel 
Volschenk, se oenskynlik geslaag 
de verkiesingsslagspreuk lui, 
naamlik: "Ek glo in God bo alles; 
ck glo in bloedskenk en student 
wees." Bloedskenk het wei al 'n 
Matie-tradisie geword soveel soos 
sokkies-en-sangfees vir honderde 
studente. 

Volgens mnr. O. Jacobs, bloe 
doortappingstegnikus van die 
Westelike Provinsie se bloedoor 
tappingsdiens, is daar tuss en een 
en twee honderd studente wat gc 
durende een bloedkliniek bloed 
skcnk. 

Ahab the Arab and this demure 
Delilah of the Dunes were the 
Best Dressed Couple at Monica 
Dance recently. Hy se hulle is tevrede met die 

aantal bloedeenhede wat hulle van 
die studente op Stellenbosch kry, 
maar meer skcnkers sal verwel 
kom word. Oaar is altyd 'n tekort 
aan bloed by die bloedbanke en 
hoewcl a + die algemeenste 
bloedgroep is, is dit ook soms die 
skaarste omdat hierdie bloed aan 
'n persoon van enige bloedgroep 
gegec kan word. 'n Persoon met o +-bloed kan slegs bloed van die 
sclfde groep ontvang. Die skaarste 
bloedgroepe is die A en B negatie 
we groepe. 

Mnr. Jacobs se dat die vorms 
wat mens moet invul voordat jy 
mag bloedskenk met 'n relatiewe 
mate van eerlikheid beantwoord 
moet word. Twee bloedmonsters 
word met elkc skenking by elke 

JAN RABIE 

ne at ... 

skenker geneem om vir laboratori 
umtoetse gebruik te word. Bier 
deur verseker hulle dat die bloed 

hierdie skcnkcr asook sy of haar 
hele familie gratis bloed kry in 
noodsituasies nadat hy of sy drie 

Ronell Regenstein doen dit met 'n glimlag. 

Stop om hemelsnaam - ek dreineer leeg! 
wat die pasient kry "veilig" is. Pro eenhede bloed geskenk het, 
rata skenk meer vroue bloed as Homo eksuele 
mans. 
Voordele vir die skenker 

Die skenk van bloed bevoordeel 
oak die skenker. As hy of sy die 
broodwinner van die ge in is, kan 

In die verl cdc het baie homo 
seksuele bloed geskenk. Vandat 
die gevreesde Vigs sy vcrskyning 
gemaak het, skcnk minder homo 
seksuele bleed omdat hulle die ge- 

vaar van besmette bloed besef. 

Wi nie mag skenk nie 

Swan er vroue mag nie bloed 
skenk tot es maand ml die baba 
se geboorte nie. Enige persoon wat 
'n operasie of enige voorg skrewe 
medikasie neem moet ecrs seker 
maak of hy mag skenk a I dan nie. 
Saturasieduikers mag ook nie 
bleed skenk nie. 

Maratonh rdlopers en onder at 
lete met 'n intensiewe oefenpro 
gram moet nie bloed kenk nie, en 
indien wel, moet hul1e twee tot 
drie wcke hul dieet aanvul met ys 
tervitamines. Moet 0 k ni alko 
hal gebruik of wem tot 'n uur na 
dat bloed gcskenk is nie. 

Studentemenings 

Andrew Rossouw se: "Dis die 
enigste plek waar ek kan Ie onder 
om skuldig te voel." 

Andrae Niewoudt vra: " ik wil 
darem net weet of hierdie naald 
skoon i . Maar hicr kr n m n ge .. 
lukkig nie Vig kry nie, n tee." 

Hayley Smith het vir die cerste 
keer bloed geskenk en sy se dit 
voel bai lekker. 

Gerda Louw sc: "Die eer te da 
voel mens bietji vaak, rna r van 
die volgende dag voel men baie 
goed." 

Werner Jerling se: "Dis goed 
am te wcet jy kan iemand se lewe 
red. Oi 'n bale goeie ding." 

Phillip Verster se verlowingspartytjie 

JOHAN TROSKIE, ILSE CILLIERS, PIERRE DE vas. 

~lJAVE WADDIL:ORE, JANNIE NEL,STEVE HARDY, PHILLIP MY· 
RGH, ERIC LE GRANGE 

AKKERRAKKERS--------~----~~~--~~~ 

Die eerste in ons reeks oor berugte 
beroemde kampuskarakter . 

die legende Koo Mey r 
Deur MARIKA MOSTERT 

VERKIESINGS darem, dit bly 
maar intere sant, n da rmee saam 
om vuil, 
Tog moet 'n mens byse dat daar 

darem altyd tyd is vir 'n tong-in 
dic-kies opmerking wat 'n silwer 
rantjie aan die somber toekoms 
wolke verleen. En sommige mense 
het maar net die slag met so 'n 
vinnig en gepaste "opkikkcrtjic". 

S6 'n ou was Koo Meyer. By 
was 'n bcroemde, of moet ek se 
berugtc, figuur 'n aantal jare ge 
lcde hier op die kampus . 

Lank gelede was hier in ons ou 
Stcllenbosch ook so 'n verkie 
singstydperk op hande. 

Na aanleidin van die bepalings 
wat die destydse Rektor afgekon 
dig het ten opsigte van die bywo 
ning van studente by politieke vcr 
gaderings, daag Koos Meyer en sy 
vrind Tarzan by een van die meer 

radikale linkse of reg. e vergade 
rings op. sn die vo rwaard was 
baie duidelik g . tel: Geen vrae 
mag gevra word ni . 

6 kom Koos en Tarzan by 'n 
oorvol stadsaal aan, en neem in 
die agterste geleder plaas. 

Na tien minute steek Koos y 
hand op. Die voorsiuer beduie 
baie diplomatic. dat g en vrae e 
vra mag word nie. Koos en Tarzan 
skuif con ry vorento . Na vyf mi 
nute st ek Koo weer. y hand op 
maar die voorsitter beduie wee 
reen dat gecn vrae g vra of be 
antwoord mag word nie, 

o hct hierdie epi. ode hom tel 
kens deur die aand hcrhaal, En 
tel kens het Koo en Tarzan 'n ry 
vorentoe geskuif. .. Telkens het 
Koos sy hand opgesteek om 'n 
vraag te vra, en telkens baie dui .. 
dclik die antwoord gekry da: geen 
vrae gevra mag word nie. 

Op lange Ian sit Koos n Tar 
zan in die he I vo r te ry 01 di 
heel lar ste twee sto le in die ry en 
K steek weer y hand op. Die 
rme voorsitter was 0 moe lei 0 

en h t al boedcl oor cg e to die 
spreker b sluit het dot hierdie me 
neer we) 'n ernstige vrr ag h t, en 
dat sy party d lk net 'n stem 
twee kan bekom, en daarorn vir 
Koos 'n kans gee am sy vr ug t 
stc1. 

"10 Bo tman?" vra die r.rekel. 
OOS staan top, g e so n lane 

gaap en so: "Menc r, e en my 
vrind Tarzan i. regt is nou baie 
yank, kan ons nie as cbli f die ka 
mer V rlaat en gaan slaap nie"!" 

Ond r luide . tudente ppl \1. 
hct 'n lagg nd spre r met 'n 
baie ligt r gemoed y volle 10C 
stemming nan Koo Mcy r en sy 
vrind Tarzan gegce dat hullc maar 
kan gaan slaap. 

"CAMPUS AFFAIRS'.,··_,.----- ........ ---_........~- 
au T A "'.TTL 
8rT LONGER 

NO.' STOP IT f.JOW, 
I've GOT TO 
GO, I t VE GOT 
CLASS. I B'tE/ 

W L1.., I'VEE. GO 
CLA TOO:_"_ 
MY FATHER ( 
A M'LLtO~AIR.E! 
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Tweespalt DONDERDAG 7 MEl 1987 of nie? • • Ie In • • Dink rewolusioner, 

leef gevaarlik 
die ander nasionaliste binne die ANC 
nie dadelik 'n sosialistiese bestel instel 
nie, wat die verskille tussen die groepe 
op die spits gedryf sal word. 

"Die huidige program van aksie van 
die ANC maak net voorsiening vir 'n 
bcperkte nasionalisering," se dr. Phil 
lip Nel. "Die SAKP se egter dat daar 
uiteindelik 'n volskaalse sosialistiese 
staat tot stand moet kom. Ek dink daar 
is 'n gevoel in die ANC om nie vir hier 
die volskaalse sosialisme te gaan nie. 
Selfs iemand soos Joe Slovo het on 
langs 'gese dit sal dwaas wees am som 
mer oornag 'n sosialistiese bestel te 
vestig. 

"As 'n mens kyk na ander plekke in 
die wereld waar n nasionale beweging 
met 'n kommunistiese beweging saam 
gewerk het, het daar altyd een of an 
der tyd spanninge onstaan," se dr. Nel. 
HIn Egipte het Nasser saarn met die 
kommuniste aan bewind gekom en toe 
het hy hulle almal in die tronk gegooi. 
Daar is tekens dat die ANC ook baie 
vcrsigtig vir die kommuniste is. Tarnbo 
het in 'n onderhoud met die Duitse 
dagblad, Der Spiegel, gese dat die 
A NC meer as ander mense bewus is 
van wat die kommunistiese doelstel 
lings werklik is. By het egter bygevocg 
dat dit in die Suid-Afrikaanse geval 
nie Iyk of die kommuniste hulle ou 
streke gaan uithaal nie." 

Oor die presiese invloed van die 
kommuniste in die ANC is daar geen 
sekerheid nie. 

Lidmaatskap van die SAKP is ge 
heim en raaiskote oor die hoeveeheid 
kommuniste in die ANC se nasionale 
uitvoerende komitee wissel aansienlik. 
Die Buro van Inligting beweer dat 23 

Die invloed van die 
kommuniste in die 
AN'C is vinnig besig 
om toe te neem met die 
opkoms van jonger, 
meer radikale leiers in 
die ANC. Die groot 
steun wat die ANC ge 
niet, f!laak dit volgens 
sommige waarnemers 
noodsaaklik dat die re 
gering so gou as 
moontlik met die AN C 
moet onderhandel. 
Pierre de Vos doen 
verslag. 

"DINK rewolusioner, leef gevaarlik!" 
S6 hot Oswald Pirow in 1941 aan die eerste, stork Nasionalistiese, 

redaksie van Die Matie gese, soos op bIadsy sewentien in herinne 
ring gebring word. 

Hoe meer dinge verander, ... 
Vandag word hierdie lewcnsuitkyk deur mense wat niks het om 

re verloor nie, gemonopoliseer: die stemloses, die armes, die onder 
druktes. Hierdie monse maak 'n baie groat deel van die bevolking 
nit, maar betreklik min studeer op Stellenbosch. 

Waarom is Stellenbosse studente - wat alles het om te verloor so 
traa~ om hulself ter wille van die toekoms ?p die spel ~e plaa~? 

Ow omstandighede wal mense daartoe ~fl.ng om versigtlgheid r:a 
die wind te gooi om wat moet na te jaag, IS immers gemeenskaphk 
c an ons almal: die vorlange na 'n vreedsame gemeenskap, 'n welv? 
ronde bevolking en 'n land wat trots en regop kan staan onder die 
beskaafde volke van die wereld. 

Hoe ver is ons nie van ons idoale nie! Ons is weliswaar gewikkel 
in 'n stryd om oorlewing. . . 
Maar oorlewing gestroop van aIle waardes en ~ry~ede ~s. van rmn 

betekenis - en van korte duur. Dan verval mens in n politieke speI 
waar die diktate van mag die enigste re~ls i~. In ~o 'n spel ~e~vi~r 
die gewetenloosste, lerwyl die enkele moralists VIr hul moette U!t 
g huit wor~. Maar (~ie triomf van die wenner is leeg en kortstondig, 
en die lydmg van die res lank en uitgerek, 

Manse wat die magspel kan speel, maar dit om die vestiging van 
hoer waardes doen, is nodig. Sulke mense moe,t op Stellenbosch 
gevorm word. Al hoe dit reggekry w?rd, is me~ n maksirnum van 
twee dingo: vryheid en betrokkenheid. Dour die afgelope halfeeu 
hardnekkig - ook op Stellenbosch - een "oJ?lossing" t~n alle ko~te 
na te [aag, het ons ons opsies verskraal, en die kanse VIr geleidelike 
veranderinge verspeel. 

Die resultaat is 'n desperate situasie. Net drastiese en vernuwen 
de optrede kan ons uit die huidige impasse met sy endemiese ge 
weld en wantroue ruk. Daarsonder sal die land uiteindelik deur die 
kant mel die meeste masjiengewere en die minste genade oorheers 
word - wie dit ookal mag wees. 

Die era van Afrikaner-oorheersing loop uit. 'n Groot taak bly eg 
t or vir die Afrikaner oor: om met vinnnige en vaardige wyse 'n 
L ituasie te skep wat die waarskynlikheid laat dat ons in 'n vry land, 
mot wyse regeerders, sal woon. 

Dit sal uiters riskant wees. Maar onsekerheicl swanger met hoop 
is te verkies bo die sekerheid van die verwoesting van beskaafde 
norme. 

Regters kan wette versag Oliver Tambo en Willy Brandt, eertydse kan 
verskille oor die ANC se bande met die SAK· 

DIE blankes in Zimbabwe was diep 
geskok toe hulle moes verneem dat die 
party van Robert Mugabe 'n oorweldi 
gende oorwinning in die verkiesing be 
haal het. Wanneer daar eendag 'n ver 
kiesing in Suid-Afrika gehou word 
waarin al die mense kan deelneem, sal 
die blankes nie maklik so onkant be 
trap word nie. 

Verskeie onafbankJike meningspei 
lings toon dat die ANC en Nelson 
Mandela die grootste steun onder 
swartmense in Suid-Afrika geniet. 
(Sien Tabel). 

Die jongste meningsopname van 
Mark Orkin, wat aan die Instituut van 
Swart Ondersoek verbonde is, het be 
vind dat 31 persent van stedelike 
swartmense in Suid-Afrika die ANC 
en Nelson Mandela ondersteun. Die 
meningspeiling het ook bevind dat 
Aartsbiskop Desmond Tutu 16 persent 
steun geniet terwyJ 14 persent die 
UDF, en 8 persent Inkatha en Mango 
suthu Buthelezi ondersteun. 

Sedert die ANC 75 jaar gelcde ge 
stig is, het die beweging in politieke 
terrne nie veel vermag nie. Volgens 
majoor Craig Williamson, wat tot on- ... ------ ... --- .. ----IIIiiiiiiiii ..... __ iiIiIliiIllliiiiiliiiiiOii~, langs die regering se groot kundige oor 
die ANC was. is die ANC se gewild 
heid daaraan te wyte dat hulle die 
moontlikheid van sosiale en politiekc 
veranderin e voorhou vir die mense 
wat daarna smag. 

Die ANC het ook daarin geslaag om 
'0 merkwaardige mate van eenheid te 
behou, terwyl daar duidelike ideolo 
gic e verskille tussen sy lede bestaan. 
Die alliansie tussen die ANC en die 
SAKP is 'n prekende voorbeeld van 
die eenheid. 

Die bandc tu en die ANC en die 
SAKP is baie sterk en bestaan reeds 
sedert ] 928. "Ek dink nie enige poging 
sal sukscsvol wees om die mense op 
werklikc beginselsake uit mekaar uit te 
kry nie," e dr. Phillip Nel van die In 
stituut vir Sowjetstudie aan die Un i 
ver iteit van Stellenbosch. 

Beide die AN en die SAKP wil 
apartheid afbreek en in die pick van 
die huidige be tel 'n nasionaal demo 
kratiese regering tot stand bring. "Na 
tuurlik is daar in enige organi. asie ver 
skille,' e dr. Net. "Jy kry die mense 
wat glo dat dit dom is om bomrne in 
Arnanzimtoti te plant terwyl ander sc: 

PIERRE DE VOS gesels met 
prof. JOHN DUGARD oor die 
regstei el in Suid-Afrika. 1985 

% 
5 
19 
13 
27 
36 

~lItur - What Block 

Hoofman Buth I zl n Inkatha 
I kop D mond Tutu 

UDF n radlkal gro p 
N Ison Mand la n dl NC 
And r 

Gege"wens ult Dlslnvestm nt, th Struggl 
South Africans Really Think, by Mark Orkin. 

BEN van die grootste probleme 
met ons regstelsel is dat die "links 
gesindes en radikale" heeltemal 
teen die regbank en die regstelsel 
gekant is, se prof. John Dugard van 
die Universiteit van die Witwaters 
rand. 

Prof. Dugard se dat die gcbrek 
ann legitimiteit in die kringe weer 
bewys is deur die kritiek wat die 
aanstelling van 'n swart regter in 
Natal ontlok het. "Die meer linkse 
mense mcen dat 'n 'morele' regter 
net cen op ie het, en dit is om te 
bedank. As 'n liberalis is ek egter 
.ten gunste van die aanstelling van 
swart regtcrs," se hy. Tog meen hy 
dat die besware van swart groepc 
teen die huidige regstelsel nie ge 
'ignoreer kan word nie. 

So verleen die Suid-Afrikaan e 
regbank volgens prof. Dugard ongc 
twyfeld geloofwaardigheid aan die 
bestaande bestel. 

By meen egter dat regters baie 
binne die tel el kan doen om onbil 
like wetgewing te vcr ago "Radikale 
mense glo dat regters eerder moet 
bedank. Ek dink egter 'n morele 
regtcr kan veel meer bruikbaar 
wees as hy binne die sis e m werk. 
Ek sou eerder wou sien dat regters 
die wet in ooreenstemming met on 
gemenereg moet uitle, 

"Die Romeins- Hollandse reg, 
waarop ons reg gebaseer i , is seker 
die mees Iiberale regsistcem in die 
wercld en kan deur 011 rcgters ge 
bruik word in hulle soeke na gereg 
tigheid," c prof. Dugard. Volgen 
hom maak hy weI be waar teen 'n 
rcgter wat n keu e het in die toe 
passing v.nn 'n wet en dan 'n eng in 
tcrpretasie ten gunste van die uit 
voerende esag g C. 

Kritici van di Suid-Afri aan c 
rcgstel. el sien dit as 'n wit ste) el 
waarin wit advokate en wit regters 
oor die lotgevalle van swartmense 
moet beslis. Vol nens prof. Dugard 
is daar egter sommige regters wr t 
bekommerd is oor die swak beeld 
wat die ste!. el by swart Suid-Afri 
kancrs ret. 

"Dit is waarorn party van die re _ 
ters nou meer 'Iiberale' beslissings 
gee. Bulle weet dat daar 0 'n per 
seps ie is en hulle wil vir die swart 
gcmcenskap bewys dat dit nie so is 
nic," se hy. 

Die howe hct in die vyftigerjare 
'n werelwye reputasie van onaf 
ha nklikheid opgcbou vr wee hulle 
besliss ings teen die skrapping van 
K leurlingc van die gemeenskaplike 
kicscrslys. "In die tydperk van 1960 
tot 1982 het die hooggeregshowe 'n 
groot hoeveelheid owerheid gesindc 
beslissings gegee waarrnee die legi 
tirniteit van ons reg. tcl 1 and r- 

"As apartheid ver 
dwyn is die kanse goed 
dat daar 'n breuk tus 
sen die nasionaliste in 
die ANC en die kom 
muniste kan kom." 

'Kyk watter goeie publisiteit het dit vir 
ons gebring.' " 

Die sagte teikens wat deur die ANC 
aangeval is, en die noue bande tussen 
die SAKP met die ANC, vertroebel 
egter mnr. Oliver Tambo se diploma 
tieke suksesse van die laaste jaar. 

In besoeke aan Australie, die YSA, 
Britanje en Wes-Duitsland het mnr. 
Tambo die Westerse leiers probcer 
oortuig dat die ANC in essensie 'n ge 
matigde beweging is, wat net banke en 
groot myne sal nasionaliseer. 

Volgens dr. Nel het Joe Siovo, wat 
tot vroeer vanjaar na ionale voorsitter 
van die SAKP was, uit die militerc 
vleuel van die ANC bedank om die ge- 

van die 30 lede op die uitvoerendc ko 
mitee van die ANC lede van die 
SAKP of ondersteuners van die groep 
is. 

Die Economist meen dat ten minste 
10 en selfs soveel as 14 of 15 lede weI 
kommuniste mag wees, maar wys daar- • 
op dat mnr. Oliver Tambo en Nelson 
Mandela nie kommuniste is nie. Die 
tydskrif meen dat die sekretaris gene 
raal van die ANC, mnr. Thomas Nko 
bi heel moontlik nie 'n kommunis is 
nic, maar dat mnr. Alfred Nzo, die 
derde in bevel, wei een is. 

Die Economist meen dat die invloed 
van die kommuniste egter beperk is 
omdat die meeste swartmense in Suid 
Afrika nie gelykmakcnde ateisme aan 
hang nie. "Die meeste gcharde kom 
muniste is wit intellektuele wat deur 
gewonc swartrnense met agterdog be 
ieen word," skryf die blad. 

As apartheid verdwyn is die kanse 
dus groot dat daar 'n breuk tussen die 
liberali te in die ANC en kommuniste 
kan kom. 

"As gctalle die deurslag gee, sal die 
liberali te wen," sc Smiley van The 
Economist. "Maar hoe Janger die stryd 
in Suid-Afrika voortsleep, hoc sterker 
word die kommuniste se saak en hoe 
bctcr word hulle kanse om die mag oor 
te necrn." 
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myn i . Veral in die Tran vat 1 het 
die gebruik be. taan am pro-tege 
rings regters aan te st J om politic 
ke sake aan te hoor. Dit het ons 
howe nie goed gedoen nie." 

Die lcgitimiteit van die Suid-Af 
rikaanse regstelsel kan volgens prof. 
Dugar~ ~ok in die wiele gery word 
<leur die instcl van te v I kommis 
sies van ond rso k. 

"Die r gering moet v r i~ti er 
wee , veral as dit aan oor p litiek 
s e wat die regering direk raak," sc hy. "In di geval van hris BaH 
dink ek nie dit was 'n g pa d gc 
Iccntheid om 'n ger gtelik kom .. 
missie van enders ek aan te tel nie, 
Ek dink di Munni -v rslag het on 
g twyfcld die r gbank verpoliti- 
cer." OLIVER TAMBO 

Die HNP sal aan jong Blanke egpar", die deposito op 'n huis voorskiet en 
dit afskryf as In egpaar binne tien jaar vier kinders het. (Verki sing _ 
p mflet van die HNP) 
Die kabinet is vol kommuniste. (Brig Theuns "Rooi Rus" Swanepoel, 
KP kandidaat in Westdene.) 
I am pleading with all the homosexuals in my constituency not to vote 
for me. I want them to mend their ways. I cannot afford my country to 
become a homosexual colony. (Gert Swiegers, die HNP e kandidaat 
in Algoa.) 
En toe sa mnr. Smit die grondsJag vir aile etiket tussen mans en mei ies 
is seksualiteit. Dink jou in - elke man wat In deur vir jou oophou, voel 
seksueel aangetrokke tot joul ('n Briefskryw r in die kwartaalblad 
van Minerva dam skoshuis.) 
We.t jv wat irriteer my verskriklik - hierdie sogenaamde ingeligde we- 

I) h eltemal stomgeslaan as ons nie weet wie die PSA 
t lIWe meisie is nie, of watter soort sigarette die voorsitter 
,lJdentetakke rook nie. Die kern van hulle probleem is ledig 

e' f\t,~O:ds beskou as die duiwel se oorkussing.) ("Nugter 
on 10 'n brief aan dieselfde blad.) 

ttlff ~rr)1al times and we have to have abnormal rules for the 
~: '~Iv "an der Merwe, Deputy Minister for Information.) 
~ I, top ~iolence by using greater violence. (Brig. Theuns 

~ 1I~1I0ted in the Weekly Mail.) 
E 'Il 0p. Ek praat nie politiek nie. (Dawie Snyman in ant 
l' q t "taag watter politieke party hy ondersteun.) 
!t " ~ ~~o9ramme presenter, March 9: "We now have a million If I on we also have 100 000 blacks who watch too.' I 
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'N STEM IN 
DIE JOERNALISTIEK 

1111 I' 
• I, 

I I 

Die Suid-Afrikaan baan nuwe wee in die 
diepte-joemalistiek - in Afrikaans. 

. Sui ·Afrikaan is 'n onafhanklike meningsblad. Dit het geen verbintenis met 'n 
politi k bew ging of party nie, en is ook nie in die be it van enige van die gevestigde 
persgroepe nie. 

Int kenar wat Di Suid-Afrikaan reeds ontdck het, weet ml die eerste ticn uitgawes 
al wat om t verwag: 

IND INGENDE POLITIEKE ONTLEDINGS: 
Deskundige en kriti di pte-ontl dings van aktuele politi ke gebeurde: Samuel 
Huntington oor wat met di h rvormin inisiatiewe v rkeerd g loop het; Gerard 

1 liand oor die uid r .. Afrikaan guerilla-stryd in vergelykende perspektief; 
Lawrence Schl mm r oor die onderliggende probleme van die swart onderwys; Philip 
Spi oor 'n wit-swart-toekoms saam; Andre du Toit oor politieke geweld; S. Pauloor 
die le van Rhode ie . . . 

AANDAG AAN D E VOI.,LE POLITIEKE SPEKTRUM: 
Artikels deur en onderhoude met dr. Gerrit Viljoen, Zwelahke Sisulu, Dirk Mudge, 
ranklin Sonn, Ntatho Motlana, gent. Jannie Geldenhuys, min. Louis Ie Grange, 

Martin Legassick, Piet CiHic . . . 

'N VlNGER 01) DIE AKTUELE POlS: 
Chris Louw oor waar Denis Worrall ill die politieke spektrum inpas; Riaan de Villiers 
oor di Natal Indaba; Hermann Giliomee oor die krisis-stad Port Elizabeth; Helen 
zm r 'Peoples' Education'; Phillip van Niekerk oor die verkiesing in swart en wit 
pe kti f; Andre Brink oor di nsplig-wei rin 

INDRIN ENDE G P .. KKE: 
Di pte-end rhoude wat bekendes en onbek nd aan di woord stel: Beyers Naude; 
I uren van d r Po t; Fany na Mazibuko; Breyten Br ytenbach; Noma-India 
Mf keto; Van Zyl Slabbert; Js kes Gerwel; Reza de Wet ... 

PE PEKTIF:li' OP DIE POUTIEKE EKONOMIE: 
Albert We sels (lor swartrnense en akcm n ; Jan Lombard oor die vrye mark 
gedagt ; Johann Maree oor die swart vakbond ; Philip Mohr oor die politick van 
infl si ; Wolfgang Thomas oor verbruikersboikotte en kleinsake .. ontwikkcling; Moses 
Mauban oor swan kapitalism ; Bobby Godsell oor arbeid betrekkinge . . . 

so .. KLIG OP DIE ULTUURPOLIm~K ~N SO IAL" PROBLEM}:: 
ie navorsingsgehalte van ons universiteite; die RGN en navorsingsbeleid; die krisis in 

di uitvoerend kunste; okus op gesondheidsorg; die m dia in perspektief; k rant 
flP rtheid en di onlust ... 

SKRYWElli .:N DOE E: 
Karel h man oor die Groot Afrika, nse Roman; Gerrit Olivier oor die Dirk 
Opperman-bi graft ; ...1sa Joubert oor grensliteratuur; Neville Alexander oor John 

tzee; AI tjie Krog oor Boek week; Johan Degenaar oor Van Wyk Louw ... 

HISTORIESE AGTERGROND: 
Die lewe en dood van Abraham Esau; Versoeningspolitiek in die Ou Transvaal; Op 
Soek na die Ware Verraaiers; die Stellenho se Distriksbank en Afrikaner-kapitaal ... 

GREPE UIT DIE LEWE: 
Die Klaaglied van Piet Draghoender; die Comrades en die Vagabond Locum; J.C. 
Philpot: Handelinge; Swart Skoliere oor die Stad; Martin Versfeld: Die Neukery met 
die Appclboom ... 

RUBRIEKE EN SA TIRE: 
Brief van 'n Bolandse Balling; Epistel uit Namibie; Jan Lategan: Dorings in my Vices; 
Brief uit Zimbabwe; Vrystaatse Joernaal; Ons Land .. 

SPORT: 
Tommy Bedford en Hermann Giliomee oor die verband tussen toe rugby en toe 
politick; Morne du Plessis oor die rnoeilikheid met ons rugby. 

Teken nou in en deel 
in 'n nuwe 
perspektief op Suid- Afrika. 
Vul hicrdie vorm in indien U op die volgende vier uitgawes van Die Suid-Afrikaan 
wil inteken. Sluit 'n tjek of poswissel van R 7,60 in, of vul u kredietkaartnommer 
op die vonn in. Aile kredietrekeningc buiten American Express en Diners Club 
kan gebruik word. 
Naam: _ 

Adres: _ 

___________ -- Poskode: _ 

Kredietkaart (Master, Barclays, ens.): _ 

Kredietkaartnommer: _ 

I 

I 
Knip dan die vonn uit en pos dit aan: 
Die Suid-Afrikaa», Breestraat 213, Kaapstad 8001. 

t 213, Kaapstad sm. 
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• Ie nuw 
Deur JOHAN TROSKIE 

"EK het genoeg ge 
had," se die bestuurder. 
Die vakbondlid sit in die 
gemakstoel in die groot 
kantoor. "Ek is moeg 
Van hierdie stakings en 
eise van die werkers," 
gaan die bestuurder 
Voort. Die vakbondlid 
leun stadig oor die taf el. 
"~k het meer mag in 
hlerdie fabriek as jy," se 
hy. 
Hierdie toncel het in 1981 in 'n 

gr .ot fabriek plaasgevind en is 'n 
d.uldelike ilIustrasie van die belang 
klkc rol wat vakbonde in Suid-Afri- 
a. spee!. Enige analise van die 
uld-Afrikaanse politieke situasie 
onder verwysing na die vakbondbe- 
Weging, sal onvolledig wees. 
Jare gelede is swartmense ver- slegs deur onderhandelinge met die 

~oed om geskoolde werk te verrig. organisasies gered sou kon word 
Wart werkers was toe verplig om en nie deur die werkers se aspirasies 

~a besoldigde, ongeskoolde werk te aan te hou probeer onderdruk nie. 
ocn. Werkers het vcrder min regte Die toenemende ekonomiese 

~~ bedingingsmag gehad en is v66r groei wat Suid-Afrika in die vroee 
Ie nuwe era dikwels summier af'ge- . sewentigerjare beleef het, het 'n 
dank as hulle ontevrede geluide oor skaarste aan geskoolde wit arbei 
wer~somstandighede gemaak. ders laat ontstaan. Al hoe meer 
b DIC vroee jare van die swart vak- semi-geskoolde en ongeskoolde 
Ondbeweging is gekenmerk deur swart werkers moes opgelei word 
takings, protes en kragdadige om die leemte te vul. 
~werheidsoptrede - 'n kombinasie Die land het strukture nodig ge- 
at gereeld geweld tot gevolg ge- had om konflik te akkomodeer en 

~ad het. Swart werkers het hulself om arbeidsgeskille deur statutere 
ocnemend die reg begin toe-eien bepalings op te los. Ongeregistreer 
~~ hul griewe te lug; om hulle eie de vakbonde het op daardie sta 
IClcrs aan te stel: om inspraak te he dium buite statutere masjienerie 
: die lone wat aan hulle betaal funksioneer. 
d Ord; en in die werk wat hulle moet In 1977 het die regering die Wie- 
OCn. hahn-kommissie van ondersoek na 

VI Die spanning het na die opper- Arbeidswetgewing ingestel om sul 
I ak gekom in 1973 en weer in die kc strukture vir die nuwe swart vak 
\\1980's toe die werkers hul sterkste bonde te skep. Die kommissie met 
l apen gebruik hct om hul arbeid drie swart lede -was die eerste nic 
he Weerhou. Swart werkers het al rassigc kommissie in Suid-Afrika se 
doe rneer organisasies gestig waar- geskiedenis. 
d~ur hulle met bestuurders kon be- Nadat bydraes van verskeie orga- 
Ing. nisasies en vakbonde ontvang is, is 

C Aan die een kant het die krisis, die volgende aanbevelings in 1979 
an aan die ander kant 'n nypende deur die kommissie gedoen: 
drb.cldstekort, die establishment ge- • Die afskaffing van statuterc 
WI~g tot onderhandcling. werkreservering: 

~k DIe regering en die groot maat- • Die toestaan van volle vryheid 
appye het besef dat die situasie van assosiasie binne die arbeidsfeer 

. . 
heidsbeweging weggebreek en hom 
geskaar by die Azanian Confedera 
tion of Trade Unions (AZACTlJ), 
'n federasie wat geknnt is teen di 
nie-rassige beleid van COS~\ TU. 

'n Verdere skeuring in die vak 
bondbeweging het plaasgevind met 
die stigting van die United WOf kers 
Union of South Africr (lJWUSA) 
op I Mei 1986. Die ledetal van die 
vakbond word op tOO 000 beraam, 
UWLJSA het sterk bande m t Inka 
tha en ver verp die idee dat vakbon 
de by politieke kwessie betrokke 
moet rank. Verder het UWUSA 
hulself duidelik t n gunste van 'n 
vrye-markst lsel uitgespr ek. 

Vandag beklemtoon polltici, joer 
naliste en kommentarors, bide 
swart en wit, dat vakbonde 'n lei 
dende rol gaan sp el in die beeindi 
ging van apartheid. 

Friedman skryf dat v bonde 
rnagtclo e men e 'n kans geg e het 
m mag uit te oef nor kwcssi ' 

we t hull allcdaa clew 11 ra k, 
By skryf verder dat werkcr in vak 
bondc g vra is om "ondcrvindln 
van 'n Iceftyd te ontleer n om tc 
treef na 'n nie-ra . ige en dem kra 
tiese Suid-Afrika." Vakbonde se 
primerc funksie, . e Friedman, is dar 
hulle "labraroriums vir dcmokmsle 
geword het", 

nie. 
Steven Friedman skryf in sy 

bock, Building Tomorrow Today, 
dat die regering probeer het am die 
onmoontlike te doen, naamlik om 
regse opposisie te oortuig dat . wart 
mense steeds magteloos onder die 
nuwe arbeidshervorming sal wees, 
en aan die ander kant probeer om 
vakbonde en hulle bondgenote te 
oortuig dat hulle sterker bedin - 
ingsmag sal he. Die regering het 
verder ook terk teenkanting van 
blanke vakbonde gekry. 

Om effektief te wees, het vakbon 
de daarna gestreef om eenheid tus 
sen alle werkers te bewerkstellig. 
Ideologiese verskille het pogings om 
eenheid onder werkers in die mid 
del tagtigerjare te 'bewerkstellig, 
laat misluk. 

In November 1985 i die Con 
gress of South African Trade Uni 
ons (COSA TU) gcstig, Dit het 'n 
lidrnaats kap van meer as 500 000 
workers, wat dit di groon te vak 
bondfedcrasie in di eski deni: 
van Suid-Afrika rnaak. Op grand 
van COSATU se nie-ras igc beleid 
kan cnige per oon, ongeag van ras, 
kleur of geslag, by hierdie federasie 
affilieer. 

Ten tyde van OSA TU se stig 
ting het die Council of Unions of 
South Africa (CUSA) van di ccn- 

aan alle individue ongeag ras, kleur 
of geslag; 
• Die registrasie van aile vakbonde 
en volle deelneming aan statutere 
masjienerie vir gesamentlike bedin 
ging, sowel as vir die voorkoming en 
beslegting van geskille; en 
• Die daarstelling van "n Indus 
triele Hof wat goedkoop en toe 
ganklik vir die aanhoor van arbeids 
geskille sal wees. 

Die kommissie het verder voorge 
stel dat sekere werkersregte, soos 
die reg tot werk, die reg tot oplei 
ding, en die reg tot gesamentlike 
bedinging in die nuwe arbeidswet 
gewing verskans moet word. 

Die aanbevelings van die Wie 
hahn-kommissie het 'n belangrike 
rol gespeel om tradisionele praktyke 
van rasse-segregasie in die werkplek 
uit te roei. Die kommissie het 'n 
nuwc geintegreerde arbeidstelsel 
voorgestel. 

Hoewel onafhanklike vakbonde 
reeds voor die nuwe arbeidsdispen 
sasie bestaan het, is die groei van 
vakbonde vera) deur die post-Wie 
hahn era aangemoedig. 

Die voorstelle van die Wichahn 
kommissie het egter nie al die pro 
bleme opgelos nie. 

Pogings deur die regering om die 
nuwe arbeidshervormings aanvaar 
ic kry, was nie heeltemal suksesvol 

Die werkerstryd kom 'n lang pad Vakbonde b paal 
die toekoms 

~IE eerste werkersorganisasie in Suid 
Irika is in 19] 7 gestig en het bekend ge 

ktaan as die lndustriele Werkers van Afri- 
a .. Hicrdie organisasie is geinisieer deur 

PO!Jhek-gemotiveerde blankes, wat lcdc 
van die Internasionale Sosialistiese Bond wa~. 
I' Die Sosialistiese Bond was 'n militante 
Iggaam, wat in 1915 van die Suid-Afri 
kaanse Arbeidersparty weggebreek het 
°Or die kwessie of daar by die oorlog aan 
ge luit moes word of nie. 

Blankes in die Bond wou swart werkers 
krganiseer omdat hulle gesien is as die op 
n Ol11ende proletariaat wat sy pIck sou in- 
I ·cem in 'n wereldwye "stryd tecn kapita- 
1Slne". 
\ . f)ie moontlikhcid van eenheid tussen 
tVIt en swart werkers het in 1913 ontstaan 
b~e Swart wcrkcrs hul steun aan stakende 
t anke werkers van die Kleinfontein myn 
bocgcsc het. Swart workers het by die 
b I'~nkes geleer dat stakings 'n magtige ar 
~ Cld wapen in die hande van werkers is. i takings van swart workers het gevolg op 
k( lie suksevolle stakings van blanke wer 
p~rl~' soos die staking van blanke munisi- 
a Ileitwerker8 in 1918. 

b In 1922 het die staking-rebcllie uitge 
reek. 

d' Wit mynwerkers het geprotcsteer teen 
\VIC toename in die aanstelling van swart 
t, erkers in verhouding tot wit workers. 
ngelse en Afrikaanse werker~ het saam 

;:~pan, die "Rooi Vlag" gesing en banie 
lj ledra waarop die verandcrde Marxi - 
'v:~c slagsprcuk: Werkers van die wereld 
v() g. en verenig vir 'n wit Suid-Afrika!, 
Orgekom hcl. 

~er.jerdie gebclJrc in 1922 het daartoe 
I dal blanke- en swart werkers vcrder 

MAAR walter rol speel die vakbc ndb we 
ging in die huidige politieke situasic van 
Suid-Afrika en lot walter mate nan die vak 
bonde 'n invloed he op die post-apartheid 
'uid·Afrika? 
Twee sentrale ideolcglee is opmerklik in 

sowel die vakbondbewegin as die 1)\ liticke 
beweging: Die cen ideolo i verk r dat 
werk r , a, 'n ekonomie e klas, alle n he 
tockoms van 'uid-Afrika kan 1 epaal cn di 
ander v rklaar dr t werk r. aam met under 
ek momie e en p litieke roep in'n breer 
llian i die toekom kan bepaal. 
Vol en. die e rstc id 010 li moct k pit - 

Ii. me v rvang w rd met 'n and r I 1 el 
w: arin rykdom me r elykop vcrdeel . al 
wces. 

Die t wcede ideologic verklan r da I mense 
eers vry moet w es van ondcrdrukkin voor 
dat die ekonomicse t· lsel verander kan 
w rd. 

D ide OSA1U en USA ZA ~TU h t 
hul steun ann 'n i listie c stelsel t ege C. 
maar (U •. 'A-A7 (,TU h t di erste ld )- 
10 i a grand I g v, n hulle "I rk \ y C nan. 
vaar. 

Dit i me hceltemal duid lik in w Her rig .. 
ting (OSATll beweeg nie. 'k I van bcide 
ide logi e word binne CO ATU gevrnd en 
verder het 0 A TU nog nie amptelik hy 
cnig politicke crgani: a ie cafmi' r lie. 

Tog is die mee te van 'QSA TlJ ~ be 
stllurslede ook lede vun dle un ... 

Beide vnkb ndfeder'l i .' beklemtoon \hL 
die w rkersklu~ die bclangriksic fuktor in die 
transtorm .. ering vnn '" uid~Afrikl g~an wec .. 
'0 Vakbondlid h t nnlnngs ge. : >'NutUlll tik 
wi I em vir N Ison Mandel n~ ons Ieier he, 
maar hy moct dcur die werk r b\~h ... er 
wOld," 

Die Aigemene Staking word oo 6 Maart 1922 uitgeroep. Die skare dram buite 
die Trades Hall in Rissikstraat in Johannesburg saam. Foto DIE BURGER 

gepolariscer gcraak het. 
Die moontlikheid van 'n vercnigde wer 

kersorganisasic van wit en swart werkers 
het vcrtrocbel. Blanke werkers was nie be 
reid om af te sien van 'n gesegrcgeerde 
arbeidsstelsel nic. 

Swart werkers het hicrna hulle eic or 
ganisa ies gestig waarin hulle aspirasics 
bevorder Ion word. Die organisasies het 
bekend gestaan as die Council of Non-Eu· 
ropean Trade Unions (eN ETU) en die 
African Mine Workers Union (AMWU). 

Talle onucrdrukkende wetgewing tell 
opsigte van swart vakbonde is na 1948 
deur die NP-regcring aangeneem, wat fi~ 

naal uitgeloop het op die di integrasie van 
die twee swart organisasics, Ander vak 
bondc is in hulle pIck in oppo i ie met re 
geringsmaatreels gestig, 

Die vakbondbcweging self het egtcr in 
twce geskcur, Die Federation of ... outh 
African Trade Union (FOSA U), wat in 
1978 gestig is, hct 'n nie .. rassige bcleid on 
dersteun, tcrwyl y n ededingend vak 
bondfederasic, die· ouneil of Union. of 
South Afrika (CUSA), swart lidmaatskap 
en 'wart ieierskap beklemtoon het. Reide 
vakbondgroepc het egler ooreengestem 
daarin dat hulle vir 'n susiali tIC.,e bestel 
in Sllid~Afrika gestrecf het. 
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skrywers 
--------------------~------=------------------------ 

en ~olitiek Polemiek 
Deur MARIKA MOSTERT 
DIE Suid-Afrikaanse skrywer 
kleef angstig aan die Europese 
ervarmg, byvoorbeeld die opstan 
de In Parys, eerder as die bloed en 
tranc van Sharpcville I'en spyte 
daarvan IS die Afrikaan e skrywer 
tog Afrikaans, i hy tog deel van 
Afrika. 

Hierdie opmerking bet Prof. 
Ampie Coetzee, hoof van die De 
partement Afrikaans en Neder 
lands aan die Universiteit van 
Wes Kaapland, verlede Wocnsdag 
tydens 'n praatjie oor die onder 
werp "skrywers en die politick" op 
Stellenbosch gemaak. 
Afrika lit ratuur 

Die literatuur van Afika was 
van die begin af bewns van sy 
historisitcit; die bistoriese erva 
ring was die stof vir daardie litera 
tuur. Volgens Chinua Achebe, by 
wie die nuwe tydperk begin bet 
met sy "Things fall Apart" in 
1958, is 'n historiese ingesteldheid 
noodsaaklik vir die skrywer van 
Afrika. 

En his tori esc ontwrigting is ook 
die JJatroon bier by ons. Coctzee 
glo ie literere teks staan in 'n dia 
lekriese verbouding tot die rnaat 
skappy waaruit dit kom. 
efleksl 
In Engelse werke van die sesti- 

gerjare soos die van Alex de 
Gama en Nadine Gordimer 
word die bevryding van die Repu 
blikeinse Suid-Afrikaner, aan die 
een kant, en die Iced van die stry 
dende groepe, aan die ander kant, 
gereflektecr. Maar die politieke 
woelinge van die tr.d gaan byna to 
taal aan die Afrikaanse skrywer 
verby, meen Coetzee. 

Die ontwaking tot die politieke 
wcrklikheid by Brink kern in 
"Mapmakers", 

By skryf: "If the student revolt 
of 1968 brought into focus one is- 

oor 
sue above all others, surely it was 
the relationship of the individual 
with his society and his need to as 
sum responsibility within that so 
ciety" . 
Kenni. van die A nd 

Die eer te iogenaamde "politic 
kc r man, "Kenniv van die Aand' 
van Andr P. Brink verskyn in 
1973, word In 1974 verbied en 
ccrs in 1982 vryge tel. 

Op hterere gebied bet die ge 
skiedenis as oorsaak meer en meer 
in die tyd 'n rol begin speel. 

Hier is "Kenms van die Aand" 
bctekenisvol wat betref die histo 
riese sy daarvan (die verskyning 
van die kodes daarin). 

Volgens Coetzee was die ople 
wing van poesie van swart skry 
wers rondom en binne die aura 
van Swart Bewussyn nic sander 'n 
historiese bewussyn nie: digters 
soos Mbulelo Mzamane, Mongane 
Serote en Sipho Sepamla en die 
prosaskrywer Miriam Tlali. 
Town hip poe ie 

Die solidariteit van Swart Mag, 
die deurgevoerde verset, vreed 
saam en militant, die opbloei van 
veral die township poesie, en die 
krag van die Soweto-digters het 
wei sy dialektiese antwoord gekry 
van wit skrywers: in 'n soort profe 
tiese gerigtheid, waarin 'n toe 
koms op verskeie wyses uitgedruk 
word, in die meeste gevalle eerder 
metafories as materialisties. 

Die profetiesed gerigtheid blyk 
uit werke soos John Coetzee se 
"Waiting for the Barbarians", Ka 
rel Schoeman se "Na die geliefde 
land", Nadine Godimer se "July's 
People" en John Miles se "Don 
derdag of Woensdag". 

En binne die toekomsroman kan 
die ontvlugting tot die verlede en 
die idille van die paradys in Brink 
se "Oornblik in die Wind" gevind 
word. Daarby kan ook gereken 
word die dokumentere roman van 

Elsa Joubert "Die swerfjare van 
Poppie Nongena" in sy soort pid 
gin-Afrikaans, 

Deurbraak 
Dit was die deurbraak van die 

Afrikaanse skrywer tot die besef 
van die politieke realiteite van sy 
dec) van Afrika. En dit is die be 
gin van die historiese denke 

Maar die geskiederns is nie 'n 
objektiewe gegewe wat net wees 
pel eel kan word in 'n teks nie, se 
Coetzee. 

Al werk die skrywer hoe eerlik 
met die geskiedenis as hy dit 
sien as 'n objektiewe iets wat ge 
beur het in die verlede, of as iets 
wat ons moet neem en in die toe 
koms daarop bou, loop dit uit op 
'n omvorming van die geskiedenis. 

Volgens Coetzee is 'n bewust 
heid van die "geskiedenis" slegs 'n 
bewustheid van die grense, die 
kontoere van die geskiedenis - en 
nie van die geskiedenis as determi 
nerende mag nie. 

Ideolo lese stiltes 
"In die meeste moderne Afri 

kaanse romans sou mens aandui 
dings kon vind van sosiale teen 
strydighede wat vanuit hierdie 
klassekonflik kom: maar dit sou 
onbewus wees - ek sou selfs se so 
onbewus dat die skrywer dit self 
nie weet nie," het Coetzee gese. 

"Die moderne roman is dus vol 
stiltes, ideologiese stiltes; want 'n 
klassediskoers is 'n denkbeeldige 
konstruksie wat nooit volledig in 
'n gegewe kultuuruiting aanwesig 
is nie. 

"Nog altyd het dit gegaan om 
Afrikaans, om sensuur, om verset 
teen - slegs - apartheid. Maar dit 
het altyd gegaan vanuit 'n liberale 
middelklas sekuriteit." 

Towerformule 
Die uiteindelike dilemma van 

I, 
Oit sou 'n oplos ing kon w 5 vir di Nisi wat 50 onnet is nadot studente dit gebruik het. Met die 
surplus wat dan op di koffi 9 maak word, kan person I aang stet word om die Neelsie skoon te 
hou. 

Di SR-lid vir LSS SA NEE dit kan mos net ni 9 b ur ni . Die N elsie is In selfbediening kafet ria n 
dit is di stud nt plig om sy skinkbord t bere n sy taf I skoon te maak nadat hy dit 9 bruik het. 

In di praktyk Iyk dit anders: Student mors die plek vuil n dan kla hulle oor die neth id daarvan. 
(L.W.: Sommige stud nte maak wei hull tafel skoon no 9 bruik), 

Wat wel'n oplossing kan we s vir di onnett Neelsie is: Verhoog die pryse van etes, koffie, teens. 
n stel dan ekstra persone I aan om die oprvimingswerk te doen. 
Maar voor dit ski d, word 'n laast v rso k tot die student gerig om tog sy taf I skoon te maak 

no gebruik. Dit kan vir almal tot voorde I n vr ugd wees. 
As enig persoon wat di Ne lsi gebruik, ont vr de is oor die diens, di b ski baorh id von 

koppi ,borde, m sse, vvrk ens., kon hulle di p rsoon aan d. ns kontak of Mnr. Tr urnicht of T ollie 
louw by di SR-kantoor. Oit moet ter DADELIK 9 skied, anders kan daar nie funksion lopgetree 
word om di probl m op t los ni . 

IE N L I MOON'I 

politi eke siening antwoord Antjie: 
"In Jerusalemgangers het ek weI 
'n geskiedenistema gebruik en so 
ver moontlik die siening van 'n an 
der klas pro beer weergee. 

"Nogtans, al probeer ek so ob 
jektief moontlik wees, en so eerlik 
moontlik hul gevoelens weergee. 
bly dit nog steeds my beskouing 
daarvan. Ek wil egter glo dat ek 
nie vir my politieke stand punt in 
Jerusalemgangers bekroon is nie, 
maar wei vir die gehalte van my 
literere werk". 
T.T. Cloete, Hertzogpryswenner 

T.T. Cloete, Hertzogpryswen 
ner van 1987 en akademikus ver 
bonde aan die Universiteit van 
Potchefstroorn, het gese dat hy 
meen dat skrywers hul wei al los 
gemaak het van die politiek. 

Een voorbeeld is Bartho Smit 
met sy "Put sonder Water". Hoc 
finaal is moeilik om te se. Cloete 
voel dit "moet nie van 'n skrywer 
verwag word om as 'n opdrag om 
oor politiek te skryf nie, want dan 
salons nie aIleen die verveligste 
letterkunde in Afrikaans kry nie, 
maar sal dit ook doodga n. 

"Verder sal die skrywer van sy 
_--.-1;.,."-------'---'-----' vryheid met betrekkmg tot die I 

ANT JIE KROG skryfkuns ontneem word." . 

die kontesterende, ernstige, be 
sorgde Afrikaanse skrywer is dit: 
hy kan slegs skryf vanuit sy eie 
klas; hy rebelleer, maar dis n t 'n 
rebellie teen of binne sy eie kla , 
lui Coetzee se klasbaseerde anali 
se verder 

"By het to dusver nog geen 
"forrnule ' gevind om buite sy klas 
te skryf', sy ere vernietiging urt te 
skryf nie. Die naaste wat ons daar 
aan gekom bet, is teen die einde 
van Mile se "Blaaskans", waar 
die hoofkarakter 'n militere instal 
lasie opblaas. Maar dit het net 
blaaskans gegee,' se Coetzee. 

Antjie en die Rapportprys 
Op 'n vraag aan Antjie Krog, 

Rapport Pryswenner van 1987,00r 
of sy dink die skrywer het 'n rol in 
die politick te speel het, het sy ge 
antwoord:"Dit hang af hoe jy poli 
ties georienteerd is. As jy regs is, 
het dit alles daarmee te doen en 
staan jy midde in die stryd, terwyl 
as jy links is, lyk dit asof niemand 
by die kern van die saak uitkom 
nie en dat daar nog 'n hele braak 
land Ie wat ontgin moet word." 

Op 'n vraag of sy dink dat die 
toekenning van die Rapportprys 
aan haar iets te doen het met haar 

Geskiedenis 
Dit lyk vir Coetzee as daar 'n 

rewolusie in Suid-Afrika gebeur. 
sal die Afrikaanse skrywer uitein 
delik erens daar in moet probeer 
pas deur deel te word daarvan. ' 

Dan sou hy waarskynlik dee' 
word van Afrika maar dit gaar 
niks romanties wees nie: Eugen 
Marais het dit al ingesien in sy va-l 
riasie van die "lied van Suid-Afri 
ka" waarin by se: "Ek vorder as 'r ~ 
heilige reg/ Die vrug van eindelo 
se pyn/ Ek smyt hulle oor die ber 
ge weg/ en smoor hulle in die 
sandwoestyn. " 

I I • 

Wat 01 dan word van di k nnisg wing borde in di Neelsi ? Sal dit dan nog to gloat word deur die 
nuw ei naar? Oit is 'n vraag wot ont taan as dit ooit sal 9 bur. 
. As 'n k nnisg wing in die N elsie opg sit word, maak tog n t s k r dat dit op 'n kennisgewingbord 
IS EN NIE OP DIE MURE NIE. Oit spaar vir lou n di SR asook Administrasie bai problem n 
mo it. 

WA MA JI N VI RIV A' IUDINTI 
WORD V RWYD R UII L 

is skoors g noeg vir die hers tel· Tollie Louw tree "kragdadig' op teen morsjors. 

WEES EERLIK EN GUN ALMAL DIE VOORREG OM GOEDKOPER TE LEEF. 



Haute Couture 
ot 
Pret a 
Deur 
CHRISTELLE BELLINGAN 

HAUTE COUTURE tot Pret a 
Porter (hoogmode tot alledaagse 
dra~) - hoe word die een die an 
der. 

Mode is soos 'n groot rivier: 
soos 'n rivier is mode altyd aan die 
beweeg - soms stadig en versigtig 
en ander tye bruisend .en oorweldi 
gend. Dit is altyd opwindend, 
nooit dieselfde nie en die bewe 
gings word deur die omgewing be 
i'nvloed. 

Modes gaan deur verskeie sta 
dia: 'n Mode-item word aanvank 
lik deur 'n haute couture-ontwer 
per bekendgestel. Dit kan 'n splin 
ternuwe styl wees soos die "bub 
ble" wat nou onlangs sy versky 
ning gemaak het, of 'n swart en 
wit kleurskema tussen kleurvolle 
palette. Wanneer 'n radikale ver 
andering skielik plaasvind, is die 
reaksie heel dikwels een van skok 
en ongeloof. V roue is e~ter verlig 
om uit te vind dat hierdie eienaar 
dige kostuums in Parys tentoon 
gestel word slegs om op die voor 
blaaie van die koerante te verskyn! 

Dus, as die mode-ontwerpers 
korter roklengtes wil aanvoer, stel 
bulle dit baie korter ten toon as 
wat dit op die ou end gaan wees! 

Die kleinhandelaar besluit dan 
dar die roklengtes omtrent Scm 
langer sal moet wees om die klere 
te verkoop. Aile verandering is ge 
waagd, maar as die kledingstukke 
in verwerkte vorm aangebied 
Word, is dit meestaI heeltemal 
aanvaarbaar en realisties. 

'n Tipiese modesiklus kan ge 
i1Iustreer word aan die hand van 
die "bubble", wat ons prototipe 

Porter 
sal wees van enige nuwe gier. 

So 'n mode word deur die voor 
ste ontwerpers in Parys soos Car 
din, Kenzo, Givenchy of Yves St. 
Laurent bekendgestel op 'n mode 
skou. Hulle gebruik net die duur 
ste materiale en hulle weergawe is 
dikwels uitspattig. Vroue wat 'n 
totale vernuwing in hulle styl soek 
moet bereid wees om buitenspori 
ge pryse vir die hoogmode-items 
te betaal. 

Hierna volg die stygings-fase in 
die modesiklus. Dit is wanneer 
presiese namaaksels of aanpas 
sings van die styl vorendag kom. 
Dit word van minder duur mate 
riaal gemaak en hoewel daar aan 
passings is, bly die dominante ken 
merke van die styl behoue. 

In die opeenhopingsfase is daar 
so 'n aanvraag na die mode dat dit 
massa-geproduseer, -versprei en - 
verkoop word teen pryse wat die 
meeste verbruikers kan bekostig. 
Die fase bereik sy hoogtepunt 

. wanneer elkeen wat 'n "bubble" 
rok wil he, een het. 

Daarna volg die afname-fase, 
Hier tel die beginsel dat aile mo 
des eindig in oormaat, en oormaat 
beeindig aile modes. Die kleding 
stukke word nog gedra maar nie 
meer aangekoop nie - dit word 
slegs by laerskoolpartytjies en 
plattelandse boutieks gesien. In 
Laaste fase kan een wees van uit 
gediendheid. Dit is: "jy kan dit 
meer weggee nie"! 

Dit is pad wat die n:teeste mod~s 
beskore IS om van seisoen tot sci 
soen te loop. Daar is egter uitson 
derings op die reel: die enigste 
standvastigheid in mode is dat dit 
gedurig verander! 
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MUSI K 
Donderda 7 M i 

Di solis in vanaand se konsert 
in die Ka p t d e Stad I i Jar 
en Scwieterin I wat die Walton 

vioolkons rt speel. 'n Ander werk 
in die program is die Simfonie 
nr.l in C mineur van Brahms. 

Isondo 10 M i 
David Tidboald is die dirigent in 
hierdie konsert van die K ap t d 
se Simfonle-orke . Die konsert be 
gin om 8.15 en kaartjies kan voor 
die uitvoering in die voorponaal 
gekoop word. Pr lude vir dl N- 
midd van '0 80 od, 'n b kend 
ork swerk deur D bus y, i n 
van die werk wat uit evoer word. 
In die l ndl r I t.ree die fagot 
speler Gorge Zuckerman met, 
Virginia Fortescue as begeleicr I 
op. Kaartjies is teen R I by die 
deure beskikbaar. I 

Sonda 17 M i 
Vanaand in die Endl r 01: 'n 
fluit- n-harpuihoerln deur Dian .. 
ne Mitchell Baker (fluitdot ent aan 
die konservatorium) en Catherine 
PhiHips. 

DRAMA 
9Mi 

Steven De Groote op Stellenbosch 

. THE most exhilirating celebra 
ld10n of the arts in Africa, the Stan 
ard Bank National Arts Festival, 

~akes place in Grahamstown from 
11 July, 1987. 
Every year the festival fringe 

Provides a springboard and show 
case for voung artists in South 
Africa. Many stars of South Afri ;~n theatre, music and plastic arts tst appeared on the festival 
rlnRe. 
The main festival will showcase 

~ less than five dramas, including 
"".Y Astonishing Self;' Anat~mie, 
lltus, Fall Of Rome and Strider. 

Concerts include perfomances gy the Villa Lobos Ensemble and 
le Verdi String Quartet. 
. Vhahenda sculpture and na 
i!onaJ drawing competition exhibi 
Ions will interest lovers of fine 

l rt. 

The vibrant exitement of 1] ~rO people from every imaginea 
C e walk of life will capture you. 
orne and take part in the joy of 

Celebrating the arts! 

STEVEN de Groote, die we 
reldbekende Suid-Afrikaanse pia 
nis wat tans in Amerika woon, be 
soek Stellenbosch vanaf 12 tot 15 
Mei. Prof. De Groote, wat verbon 
de is aan die Universitet van Te 
xas (Fort Worth), is verlede jaar 
tot ere-professor van die Konser 
vatoriurn vernoern, 

In 1976 het hy tot die eindronde 
van die Levintrit.t-kompetisie 
deurgedring en het in Mei 1977 
die Young Artist' International 
Auditions in New York gewen. In 
September 1977 het hy die Vyfde 
Van Cliburn Internasionale Kla 
vierkompetisie gewen. Sedertdien 
het De Groote uitgebreide kon 
seruoere dwarsoor die wereld on- 

derneem en tree jaarliks in sowat 
sestig konserte op. 

Prof. De Groote gee op Dinsdag 
12 Mei 'n uitvo ring in die Endler 
saa1. Sy program bestaan uit wer 
ke van Prokofjew, Schubert en 
Ravel. 

Op 13, 14 en 1" Mei gee hy 
meesterklas e in die Fismersaal 
van die Kon ervatorium. Die s s 
sies kan rati bygewoon word en 
begin Ike dag om 09h30 en 
14hOO. Tot en m t Vrydago nd 
word meesterkla e in klavier aan 
gebied en Vrydagmiddag 'n m e - 
tcrklas in kamermusiek. Geen 
plekke kan bespreek word nic en 
alrnal is welkom om dit by te 
woon. 

Au u t, u u t di u u t is die 
naam van ie drama opgevo ron 
der die regie van Johann van 
He rd n. Dit vind plans in di 
H.B.Tbom-teat r en ka rtji s kan 
by Computick t bespr k word. 

26 M i-13 Juni 
Di drama Cbri tin deur B rto 
Smit open in di ren in di Ni 0 
M Ian. 

all t 
16 M i·6 Juni 

Graphics galore A , 
Sunday 10 May 

GRAPHIC designers are invit 
ed to submit work for Credits '87, 
the first annual exhibition of se 
lected and creative work by 
professional artists active in the 
commercial world or in teaching 
in the applied arts. 

The aim is to encourage graphic 
designers to work outside the res 
trictions imposed by client and 
product. 

The clo. in dat for ntrie is 
July 31. rom the work ubmit 
ted, about 30 will b selected for 
exhibition. 

The three top entries will re 
ceive awards sponsered by EST 
Graphics, Fa ber Castell and 
Sigma Graphics. For detail. and 
entry forms contact Axel Adelb rt 
at (02]) 44 .. 9586. 

W d 13 May 
P p rwor is th title of month 
long exhibition pening at the N .. 
don I Gallery, intended to reflect 
interest in pap ran creative m - 
dium in it' own ri ht, 

Scholten speel 
BOUDEWIJN Scholten, orrel 

dosent aan die Konservatorium 
van Stellenbosch, gee op Vryd g 8 
Mei 'n uitvoering op die beroemde 
Marcussen-orrel in die Endlers al. 

Die program bestaan uit werke 
van Sweelinck ('n stel variasies 
van 'n lied), Buxtehude .... wic se 
350ste geboortejaa r herdenk 
word, Handel (twee dele uit 'n 
konsert vir orrel en orkes). en 
Bach. 

• ILM 
Monday 11 May 
Cine J: Monday 0 Thur. d y t 
4.15 pm: Agne of G() I rarrin 
Jan Fonda, Anne Bancroft anr 
Me Tilly in thi my t ry thriller . 

Saturday 9 May 
ine 2: At 11 am and 2. Opm only; 

Th M h from nowy River, star 
rin Kirk DOll I nnd Tom ur .. 
linson in moving drama bout 
father and on. 

In Endler 
Van Bach word onder andere 

die bero mde Toccata en Fuga in 
d mineur espeel. Scholten • p el 
ook 'n werk van Franck en 'n werk 
van die hedend agse Nederland e 
komponis Cor Kee. 

Die konsert, wat deur Musicul 
tu: aangebi d word, begin om 
20hOO. Bespreek by Comput1cket. 
Kaartjies kos RS vir die publiek, 
R2.50 vir stud nt en R2 vir Mu 
sicultus-Iede. 



RALPHS 

Mej. Dagbreek-kroningsdans 

TUCKED away in Het Laantje is a quaint little restaurant with an 
extraordinary menu. 

The menu of Ralph's features everything from Tripe to stir-fried 
chicken. Considering the exotic fare - frogs' legs at R5,95 or 
"sheep's heart with various pulses" at R3,90 - the restaurant is not 
expensive. 

Sheep's brain dish (R4,95) and sheep tongue with creamed mush 
room sauce (R4,45) are other tripe specialities for the connoisseur. 

For the less adventurous there is a chilled yoghurt and cucumber 
soup at only R3,95, or even the scrumptious fillet topped with 
Cheese Shrimp Sauce, which is rather inaccessible to the average 
Matie at R18,95. 

In Stellenbos ch, with a rurul plethora of places to eat ana drink, 
Ralph's has carved its If an exotic niche with a deserved reputation 
and loyal clientelle to match. 

The food is excellently prepared and very tasty. The main course 
of the meal is usually served with a separate side-plate of equally 
exotic vegetables. . 

The filet mignon (R 10,95) and filet cordon bleu (R12,95), the 
more familiar fare ordered by our companions, got appreciating 
noises on our enquiries as did the Salad Stravinsky (Spinach, bacon, 
egg, almonds and croutons for R4,95). 

Tantalizing sweet-treats tease our omewhat satiated senses, and 
once more we are lured into a Pyramid of Profiteroles (R2.95) and 
discover the mysterious Bombitas, adrift in her syrup-sea of Fudge 
(R3.95). 

The decor of the re tuarant is interesting, yet unas uming and 
relaxing. The restaurant is very small, very popular and booking is 
essential. Perhaps due to a large party, which took up most of the 
restaurant, the few small tables got a bit neglected on the service 
side of things. 

One fine day in the middle of May, fed-up with fast food victuals, 
I am going to march in there, sit right down and order (wait for it!) 
milk fed duck thigh in cherry sauce ... 
Open: Mon-Fri. 12.30-2.30 and 6pm until late; Saturdays 6.30 until 
late. 

By ADRIAN LOUW 

Maak vas, Maties! 
Deur ADRIAN LOUW 
ANARGISTE wat self wil be- 

luit oor hul veiligheid en nie die 
wet se voorskrif daarom wil na 
kom nie en mense wat glo dat dit 
veiliger is om nie vasgegordel te 
wees ingeval hulle kar aan die 
brand sou slaan, gee uiteenlopen 
de redes om nie vas te gordel nie. 

Daar is ook die argelo e tipes. 
Ike rit het egter die potensiaal 

vir 'n ongeluk en kort ritte op 'n 
bekende pad het dikwels verslapte 
konsentrasie tot gevolg. 

Navorsing toon 500 lewens per 
maand word gered word nn die in 
stelling van 'n wet wat vasgordel 
verpligtend gemaak het in die 
Verenigd Konlnkryk. 

Hierdie gegewens versterk die 
Nasionale Verkeer veiligheids 
raad se arg,ument dat 'n 90 per 
sent-gebruik yfer vir sitplekgor 
dels een van die effektiefste ma 
niere is om beseringi en sterftes 
op paaie te bekamp. Toetse met 
"lewende lyke" in nagebootse on 
gelukke toon bo aIle twyfel dat 
vasgegordeldes 'n beter oorlewing- 
kans bet. 
Baie min motors laan aan die 

brand of beland in die water met 
ongelukke. Indien dit gebeur en '0 
persoon behou sy bewussyn (wat 
meer waar. kynlik met 'n va ge 
gordeling is) neem dit gewoonlik 

Warm, sagte 

K OMBERSBAADJIES 

AIESEC (Vereniging van eko 
nomie en handel): 
Dinsdagaand 12 Mci, Sanlamsaal: 
Keuring van mej. Handel. 
Wo nsdag 13 Mei, Sanlamsaal, 
19hOO: Dr Ester Lategan is die 
gasspreker by 'n modeparade wat 
deur Venetti georganiseer word. 
By hierdie kaas-en-wyn geleent 
heid kan u luister na 'n suksesvol1e 
sakevrou wat onlangs aangewys is 
as Opkomende Sakepersoon van 
1987. 
Donderdag 14 Mel, Sanlamsaal: 
Kroning van mej. Handel. 

• 

MARIAAN BURGER, HEIDI KOTZE (Maj. Dagbraek). AMANDA KROGER 

Op di sosial 

Deur ANCHENN NEL 
SPLENDID AND SPLEN 

DOUR is die tern a van vanjaar se 
Maties Day at the Races wat op 
23 Mei by die Milnertonse Wed 
renklub plaasvind. 

Soos in die verlede gaan dit 'n 
uithanggclecntheid wees waar stu 
dente soos ryk "ladies and gentle 
men" kan rondpronk en die perd 
jies speel. 

Dalk wag daar nog 'n gelukkie 

foto: ALTUS DE WET 

MARIKE KALLIE MOLLER EN ANEL 
GOLDIE toto: ALTUS DE WET foto: ALTUS DE WET 

front ••. 

Dis ,Eronktyd by die ,Eerdjies! 

slegs 3 sekondes om die gordel los 
te maak. Gordels is on twerp om 
jou lewe onder die meeste krise 
somstandighede te red en drie se 
kondes se voorsorg kan lewenslank 
dividende betaal! 

Slagspreuke! 
Meer as vyftig pittige inskry 

wings vir die tweede deel van ons 
NVVR slagsRreuk-kompetisie, 
"Voigafstande , is ontvang. 

Hierdie week het die NVVR 
die R I 00 eerste prys aan Francois 
McHardy van Helshoogte toege 
ken vir hierdie juweel: "Om te 
volg soos 'n swaap kan jou ewig 
laat slaap." 

Die tweede prys van R50 is ver 
dien deur "For your existence, 
keep your distance", wat inge 
skryf is deur Sonya van 
Schalkwyk van Monica. 

Ons laaste sla&spreuk moet oor 
"Sitplekgordels ' wees en voor 
Donderdag, 14 Mei 14h30 by die 
SR-kantoor ingedien word. Hier 
die resultate sal eers volgende 
kwartaal in Die Matie verskyn, 
wanneer die algeheeJ beste slag 
spreuk ook bekend gemaak sal 
word. 

Die pryswenners kan hul tjeks 
by die SR-Kantoor gaan afhaal na 
1 Junie. 

HANDELSWEEK 12-15 MEl 
Vrydag 15 Mei, 14hOO: Besoek 
aan die Bergkelder (gratis); 
19hOO: Sokkie in die Gat. 

hardloop 1600m per beurt en daar 
is ag atlete per span. Nerina, Ly 
dia, Minerva, Sonop en Irene met 
tien atlete per span ding ook mee. 
Son us verskaf die musiek by 'n 
sokkie wat daar sal plaasvind. 
Toegangsfooi: R I. 

MAJUBA 
Vrydag 8 Mei,12h30-00h30: 

Spanne van Majuba, Dagbreek, 
Huis Marais, Huis Visser, Een 
drag, Pieke en Wilgenhof ding op 
die Coetzenburg-A tlet iekbaan 
mee om die langste afstand binne 
twaalf uur af te Ie in Majuba se 
twaalf uur-maraton. Elke atleet 

ASVS 
Donderdag 14 Mei: Marie-sang 

aand in die stadsaal. Ole Universi 
teitskoor, Bostroebadoere en an 
der kore sal optree. Kaartjies by 
Griet te koop. 

of twee om te help hier teen die 
einde van die maand se kant. So 'n 
geseIJige sosiale geleentheid is ook 
net die regte ding so voor die eksa 
men. 

Die koste van R6 per persoon 
sluit 'n heerlike ete, toegang tot 
die rcnbaan en nog baie meer in. 

Die borge van die geleentheid, 
N issan, AppJetiser, Paul Revere 
en Uwe Koetter, beloof om dit 'n 
onvergeetlike ervaring te maak. 

Juwele van Uwe Koetter ter waar 
de van R3000 kan gewen word 
deur die besgeklede man, besge 
klede vrou en besgeklcde paartjie 
So, haal jou kispak en droomrok 
uit en wys die Met-modes 'n ding 
of twee, 

Kaartjies sal van 18-22 Mei in 
die Neelsie sc loopgang verkoop 
word. Hou plakkate dop vir verde" 
re besonderhedc. Moenie die Ra 
ces misloop nie! 

Till D ath 
Do U Part 
Th trap jaws clank d and held him fast 
Non marked hi fnght, none heard his 
enc 

His struggles co ed; he lay at la t 
WIth wide uncornpr honding eyos 
And watched the ky grow dark above 
And watched th unset turn to gray; 
And quaked In noUi h while he trove 
To gn w tho prisoncd leg away. 
Then day c me ro y from tho Ea t. 
But till tho e teet lawe kept their hold; 
Ancl no ono watched tho prison d beast 
But Fe r nd Hunger, Thlr t and Cold. 
Oppres ed by p In hi dread grew numb. 
Fright no more stirred his flagging breath 
H long d 10 vain to ee him com • 
Tho cruel bip d. bringing d ath. 
Th n through tho gloom that night came 
ONE 

Who et tho timid pirlt fre : 
"I know thine anguish. littlo on- 
So one men trapped and tartur d ME" 
From "Defend rs of Wildlife" 

Prag sonder wreedheid 
SEWENTIGDUISEND robbe wat jaarliks doodgcslaan word in 

Suid-Afrika laat rooi skandvlekke agter op die rotse, en in die gewcte 
van duisende mense wat hulself beywer vir Skoonhcid sander Wreed 
heid. 

. SOSIUS se veldtog ~een wreedhei~ teenoor diere begin op 11 Mei in 
die Sanlamsaal oor rniddagete met n paneelbespreking met sprekcrs 
van verskeie dierebeskermingorganisasies. 

Skoonheid sonder Wreedheid word deur Christine Berry verteenwoor 
dig en Nan Rice yan die Dolph.in action and protection group sal met 
dr. P. Moll van die Animal anti-cruelty League en Me. Wood van die 
Suid-Afrikaanse Vereniging teen Pynlike Eksperimente op Dicre as 
sprekcrs optrec. Naas Botha sal ook aan hicrdie hespreking deelneem. 

Grcenpeace se kontroversiele advertensie teen diercpelse en "progress 
without pain" is twee video's wat mi die pancelbespreking vertoon sal 
word. 

'n Uitstalling in die. Neelsie-loopgang op die 7de, Sste, en 11 de Mci 
van die dierebeskermingorganisasies sal vir studente gc!centheid bied 
o.m 'n pe~isie te ondertcken wat wcueregtelike heperkingc op die ekspe 
runentcring op dicre ondersteun. Plakkatc, plakkers en pamflctte sal 
verdere inligting verskaf oor maatskappye wat op diere cksperimenteer 
~n 'pe)s~, i,~~or en an~er diereprodukte op wrede wyses bekom. 
LIke-silk .IS kosmetiese produktc wat sonder eksperimcntcring op die 

re vervaardig word en gewen kan word deur deel te neem aan die kom 
petisie wat tydens die uitstalling gehou word. I nskrywingsvorms is ook 
by die SR-kantoor beskikbaar. 

WASSERY (DIE WA BAllE) 
VOLLE DIENS OF SELFBEDIENING 

VEIGEL YK ONS PRYSEII 
WAS R1 20 DROOGMAAK SOc 

• G~ATIS PAII(EIING (Mfkant MaIl.,t,lIOd.) 
llRO TIAAT 91 • T L. 70326 

K OMBERSBAADJIES!!! 

teen die wlnterkoue - vir net 
R35,OO (AVa j() 1uIt)1 

AUe groot! s: rnoll-XXI. V rsk Idenheld k ure" bIou. swart. 
mOlooo. pars, bel (Ugt _ n dank r sl<ak rings). mall onder 
kopple; $Okke $00$ )v dit v rkl S. boadle of efnl-jO longt . 
VII me., Jnagtlng Skok_1 Of lien HEIN SCHAAF by De Be_refroat 
20. S'.lIenbo~h - T_1. No. 74495. (V8flclesllk soom no 21hQO, 
Loot )au Tal. No. 1ndIen nIe tula.) 
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DIS 46 jaar gelede: 1941. Dis 
aie hitte van die oorlogstyd, 
en ook daardie dorpie van 
de tyds, Stellenbo cl; voel 
VUurwarm oor die politieke si 
tUasic, soos Matieland vol 
len aile berigte nou ook voel. 
Ons is lede van die Afri 

kaans-Nasionale Studente 
bond (ANS), wat hard soek 
na 'n nuwe politieke orde wat 
die harwar gaan oplos. Ons 

d
P~aat en stry ideologie, soos 
It studente betaam. 
Jannie Smuts voer die oor 

la~, die meeste Maties is nie 
JUIS aan sy kant nie. Maar ons 
stry maar ook onder mekaar. 
liS oe nou vorentoe na 'n nuwe 
uid-Mrika? 

h Die ANS is "aktivisties", 
Y hou nie van Nusas nie, hy 
verguis die "Britse imperialis 
~ne en kapitalismne", hy soek 
n "nuwe orde", Maar hy het 
~een spreekbuis op Stelle- 
osch nie. Daar is in ieder ge 
~I geen studentekoerant nie. 
aar is weI die hoogstaande 

~.t~llenbosse Student, maar 
Ie is 'n tydskrif wat hom 
~?Ofsaaklik met letterkundige 
Inge besig hou en tog nie as 
tUdcntekoerant verskyn nie. 
b Ons van die ANS op Stelle ° ch soek 'n orgaan wat da 
rem as studentekoerant kan 
~Nen en terselfdertyd ook die 

S se boodskap kanver 
k,ondig. Die uwe was toe voor 
,tt.er van die ANS en het be 
Ult om 'n weekblad in die 

lewe te roep. Sy klasmaat en 
tOt onlangs professor van eko 
~omie op Stellenbosch, Daan 
Jle Franzen (soos ek hom 
~en), het die geniale gedagte 
~~had: "Willem, daar is net 
l~n naam vir ons blad: Die 
II'JQtiel" . 
En toe, op 'n tipiese nat, 

!Oue Stellenbosse winterog 
tlend verskyn my vriende en 
~k rnet 'n bottel sjampanje 
III die eerste Matie van die 
~ukpers te ontvang. Waar? 
n.aar waar die huidi~e gesJag cle ~al weet nie: by die ProEc 
~-drukkery in die Laan, 

Geboorte 
van Die 
Matie 
Willem ·'Blikkies" 
Joubert (links), 
stigter en eerste 
redakteur van Die 
Matie, vertel van 
die omstandighede 
wat tot die stigting 
van Die Matie ge 
lei het. 

links (of is dit regs?) van die 
Kweekskool. 

En was dit vir ons onerva 
rendes 'n feestelike geleent 
heid! Die dest'ydse eienaar 
van Pro-Ecclesia was mnr. 
"Hoed" Du Toit, so genoem 
omdat hy nooit sy hoed op 
kantoor afgehaal het nie. Wat 
'n uitnemende mens was hy 
tog. Sy kollega en ouer broer 
was mnr. "Sit" Du Toit, want 
hy moes die hele dag sit en 
proewe lees ... 

Met terugblik kan ek se: 
wat 'n treurige poging was my 
eerste Matie me. Ek had na 
tuurlik as onervare student 
weinig kennis van joernalis 
tiek en geen voorbeelde om te 
volg nie. Agterna het manne 
en vroue gekom wat Die Ma 
tie sy huidige gehalte kon 
gee. Ek kan net se: Versmaai 
die dae van die klein dinge 
nie! 
Die Matte was toe studen 

tekoerant maar ook politieke 
spreekbuis vir verandering. 
Die studentemaats van des 
tyds het nie alt}'d saamge 
stem nie. Inteendeel. Die Ma- 

tie het soms hard - selfs bru 
taal! - geslaan teen wat hy die 
Ou Orde genoem het. Hy wou 
mos 'n Nuwe Orde he. Ter 
wille van ou vriendskappe en 
historiese perspektief loon dit 
nie om daardie ou debatte te 
heropen nie. Maar was die 
oorspronklike Matie tog nie 
in menige avontuur betrokke 
nie? Soos die huidize Matte 
miskien vandag nog'?' 

Ons het te stout geword na 
die mening van sommige 
mede-studente. Ons het nie 
net die Smuts-regering nie, 
maar ook die Ou-Orde-On 
dersteuners (die mense wat 
na ons mening, reg of ~er 
keerd, nie ten gunste was van 
vernuwing in die Afrikaanse 
partypoJitiek nie) skerp aan 
geval. 

Toe kom 'n monsterverga 
dering in die ou Rec-saal (ant 
hou iemand nog die plek op 
Stellenbosch?) wat die senaat 
versoek om Die Matie te ver 
bied. Wat 'n warm vergade 
ring was dit nie. 'n Botsing 
tussen politieke groeperinge 
waarna ek na al die jare nie 

\ 

\ 
\ 
I 
I 
\ 
\ 

\ 

hoef te verwy nie. Ek wil nie 
r um nte r wie re en wie 

verkeerd eh d het nie ... 
Toe moes die Sen t be- 

luit of hull Die Matte op die 
kampu aan verbied. Ons 
het die vol ende Vrydag e 
Matte kIaar voorberei ehad 
met 'n reu e opskrif: "Ou 
Orde-Ond rsteuner op die 
oorlog pad"! En toe, die 
Woensdag kom die onvergeet 
like profe sor A.C. Cilliers 
(die jonger geslag sa1 nie van 
hom weet me: hy was 'n era 
fessor van teoretiese fisika, 
aktief in die politiek, t6e on 
dersteuner van Smuts se oor 
logspoging, maar 'n dinarnie 
se oop mens) na mx by' my va 
der se huis en se: ' Willem, ek 
het die senaat vanmidda~ oor 
tuig dat hulle Die Matie nie 
moet verban nie, en hulle het 
so besluit; maar julie moet 
darem effens v rsigtiger 
wees!" 

Twee dae later kom Die 
Matie toe onversigtiger as 
ooit op straat. Nie dat on nie 
na prof. A.C. se raad geluis 
ter het nie. Praat van persvry 
heid. Prof. A.C., wat nie toe 
met ons politiek sa mgestem 
het nie, moet onthou word as 
iemand vat geglo h t dat stu 
dente oor ake van die dag 
maar vry kan dink en self 
hard moet praat. 

Ek is toe weg van Stell en 
bosch, die ANS is toe opge 
volg deur wa t ek beskou as 
die kleurlose ASB, en Die 
Matie het voortbestaan en 
ontwikkel in 'n studentekoe 
rant van 'n gehalte wat ons in 
die beginjare nie kon bereik 
nie. Ons was eenvoudig, maar 
ons het oop gedink en pad 
langs g praat! 

Do so voort! 
Wyle advoka t Osw Id Pi 

row het aan ons Matie-krin 
kom verkondig: "Dink rewo 
lusioner, leef gevaarlik!" Re 
verstaan, is daar in sy woorde 
tog 'n uitdaging vir ons stu 
dentegesiag - en vir die man 
ne e vroue van Die Matie. 
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The Hel hoo te Hou- 
e Committe re pon 
de. d to Mr Dongo' reti 
rem nt by nding him 
a "thank you" letter, 
c lJin him "ware 
Helshoo tenaar" I and 
enclos d an mount of 
R 70.00 as token of 
their appreciation and 
support. Is thi the va 
lue that they attach to 
bein a "war Hels 
hoogten ar"? 

When our be, utiful 
campu is point d out 
t.o forei n visitor, doe 
the University also 
chance to mention the 
gro sly inadequate wa 
ges that are paid to the 
worker who are res 
ponsible for maintai 
nin~ it? How can this 
Univer ity hope to help 
re olve the crisis in this 
country if it is responsi 
ble for perpetuating 
tha t very crisis? 

It i our r ponsibi 
lity, a tudents, to be 
come aware of the. e 
problem and it is the 
duty of this University 
to start addres ing 
them. 

The plight of 
Mr Tukulu Dongo 
D vid W ddilov 
writ : 
IT' with n e or in 
dignation and a parall I 
sense of cone rn that I 
address this I tt r to 
the tudents and admi 
nistration of this univer 
sity. 

Mr Tukulu Dongo 
worked for the Univer- 
ity of Stellenbosch for 
36 years. For the last 
sixteen 'years he worked 
as a walt r in Hel hoog 
te R sidence. In 1986 
Mr Dongo wa told that 
he d to go on early 
retir ment. The matron 
said that he was wor 
kin too slowly. 

At the tim of hi re 
tirement Mr Dongo was 
earning an amount of 
R296,OO per month (af 
ter deduction ). He will 
now recieve a monthly 
pension of RlOl.60. 

With this amount he 
has to support himself, 
his wife and his three 
minor children. Due to 
his lack of funds his son 
will have to leave the 
school where he has 
been in matric. 

The point is that af 
ter 38 years of s rvice 
Mr Dongo was earning 
a grossly inadequate 
wage. He was then told 
that he had to retire on 
an ev n more inadequa 
te pension. The univer- 
ity doe not intend to 

supplement his income 
in any manner; Mr 
Dongo wa not rant d 
any Ion service bene 
fits. 

IIG D. 
Kry iou gerieflike Bonkmonkaort nou by die 

Bonkmonkantoor, Andringostroot 73, Stellenboschl 

of skokeI7-1573 .. 
En wie moet iY bedank? Boland, Boland Bank. 

BOLAND BANK 

Demp toe bonkdeure iou geesdrif? Met In 
Bonkmonkoort ken iY nou 24 uur per dog, 7 doe per 
week, kitskontant by die Bankman outomotiese 
tellermasiien in Neelsie se deurloop kry. 

SASWITCH 
SASWITCH 
SASWITCH 
SASWITCH 
SASWITCH 
SASWITCH 
SASWITCH 
SASWITCH 

YOUNG & RllBICAM 16688/01 

24UUR BANK 
BOLAN! HIANK m P! I~K or Hf eJI ) m[f HUE BANK 

Are w prepared to 
sit back and watch how 
people who w have. 
rown to know (and 

possibly lik ) arc 
thrown onto ociety' 
tra h-heap one th ir 
u e ha come to an end? 

What is the Univer 
sity community oin 
to do about Mr Dongo's 
pli ht? 

Verpligte 
dra van 
ID's 
by k am ns 
J. W.R. d Villi r • 
W rn m nd R k .. 
tor, 
skryf: 
STUDENTE • e aanda 
word daarop eve ti 
dat dit verpligt nd i 
dat hut) fot id ntifi 
kasiekaarte ORA en 
VERTOON ty len e .. 
s m n. 
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Peckham kom terug 
Deur 
PIET VAN NIEKERK 
TANYA Peckham. die 21-jarige 
Matie-Springbok, is terug met 
mening. 

Na 'n lang afwesigheid van 
vier maande weens siekte en be 
serings, het sy toeskouers verras 
met haar eerste byeenkoms van 
die Westelike Provinsie se hui 
dige landloopseisoen op Nuwe 
land. 

Sy het dit gewen met 'n uitste 
kende tyd van 18:53,02 - 'n 
baanrekord. Dit is ook 45 sekon 
des vinniger as Janet Grieve se 
tyd in die byeenkoms verlede 
jaar. 

Hierdie prestasie is merkwaar 
dig as in ag genecm word dat sy 
tussen Oktobcr verlcde jaar en 
Februarie vanjaar glad nie kon 
oefen nie. 

Volgcns Tanya sou sy eers in 
Junie aan wcdlope begin deel 
neem het, maar die frustrasie 
hct haar vroeer baan toe gedryf. 
"My tcrugslae het my baie ge 
frustreer en kwaadgemaak. Ek 
het al die atletiekbyeenkomstes 
bygewoon en my teenstandcrs se 
goeie tye het my aangespoor," se 
die Springbok met die te groot 
no.4 hardloopskoene. --~~====~================~--I 

KORTSPO , 

Genis wen kermesse 
Die gunsteling Gerhard Genis van die klub Typo het Saterdag Ma 
ties se jaarlikse kermesse van 48 km oor 60 rondtes gewen met 'n tyd 
van I h 5min 7 sek. Die 34-jarige jaer het al ses snelprestasies gewen 
en het met 'n volle rondte voor Paul Mazewski van Maties geeindig. 
Derde was Mark Pinder van Stedelikes. 

Ikeys klop Vics net 
Ikcys het Saterdag gesukkel om die Victoriane op Nuweland te klop 
met 15-9 in 'n Stadsbekerwedstryd. Die Victoriane se uitstaande ver 
dediging, veral die van Hannes van Niekerk, het gehelp om die Ikeys 
se agterlynbewegings te kelder. Johan Durr, die Victoriane se losska 
kel, het al sy span se punte aangeteken met twee strafdoele en 'n 
skepdoel. Ikeys se goeie skrumwerk het baie be'indruk. Die hoe skop 
pe van Niall Edwards het die Maties in die tweede helfte goed op hul 
tonegehou. 

Manshokkie: een elk 

TANYA PECKHAM 
Tanya gaan probeer om van 

jaar vir die vierde maal haar 
Springbokkleure in landloop te 
behaal. Sy het dit voorheen in 
1984, 1985 en in 1986 ontvang. 

Haar seisoen het verlede jaar 
baie goed begin met belowende 
tye in die 800m en 1500m op 
Cradock, maar sy het net daarna 
'n kniebesering opgedoen en het 
later klierkoors gekry. 

Dit was die ecrste keer in sewe 
jaar dat sy nie aktief was gedu 
rende die atletiekseisoen nie, 
maar dit was blykbaar vir eers 
genoeg. Van nou af is dit net vo 
rentoe. 

Schalk, Deon skitter 
DIE gunstelinge om vanjaar se 
Matie-klu bkarnpioenskappe te 
wen, Schalk van der Merwe (eer 
ste gekeur) en Deon Joubert 
(twecde gekeur), het vandeesweek 
hut opponente in die tweede rond 
te van die klubkampioenskappe 
uitgeskakel. 

Daar was min verrassings in die 
vroee rondtes en dit wil lyk of die 
twee in die eindstryd gaan kragte 
meet. 

Deon Joubert het die ongekeur 
de Johan Gouws met 6·0, 6-0 ge 
klop. Gouws het beter gespeel as 
wat die telling weergee, maar het 
gesukkel met sy afslane en het te 
veel ongedwonge foute gemaak. 
Joubert het aanvanklik gesukkel 
om op dreef te kom, maar het 
later met al meer selfvertroue ge- 
speel. . 

Schalk van der Merwe het die 
jong Merwe Serfontein in 'n skit 
terende wedstryd met 6-3, 7-5 ge 
klop. Serfontein het tot die einde 
terug~eveg en het 'n valbylpot af 
gedwing, 

Hy kort 'n bietjie ervaring, 
maar andersins lyk hy baie belo 
wend. 

Albci spelers het na die wed 
stryd gekla dat hulle onder baie 
akademiese druk is. Tog was 

Schalk van der Merwe heel tevre 
de met sy spel. 

Hoewel Van der Merwe kort 
voor die wedstryd baie goed ge 
vaar het in die GBS-kampioen 
skapstoernooi in Rondebosch, het 
dit gelyk asof hy teen Serfontein 
'n rapsie te veel punte deur foute 
afgestaan het. Hy was duidelik 
bale meer ervare as Serfontein en 
het deurentyd die spcl oorheers. 

In 'n baie aanskoufike wedstryd 
Donderdagaand het Lukas Louw 
die stryd gewonne gegee teen An 
dries Theron, wat hom met 6-3, 4- 
1 geklop het. 

Daar was die af'gelope week 
eintlik geen verrassings me, behal 
we Chari Morkel wat die vyfde 
gekeurde Jacobus Swanepoel met 
6-3, 7-6 geklop het. 

van der Merwe wou hom nie 
uitlaat oor die moontlikheid dat 
hy en Joubert vanjaar weer in die 
eindstryd teen mekaar te staan sal 
kom me. Indien dit gebeur, be 
hoort dit interessant te wees aan 
gesien Joubert vroeer vir Boland 
gespeel het en verlede jaar die 
SA-Universiteitspan gehaal het. 

I n die damesenkelspel het die 
derde gekeurde Julie Burger Ka 
ren van Niekerk Woensdagaand 
met 7·6, 6·1 geklop. 

Manes speel 
vir WP-jonges 
TWEE Matie-gholfspelers, Mi· 
chael Vogel en Francois Hane 
kom, is gekies vir die WP 0/2(} 
span wat op 4-8 Mei op Middel· 
burg gaan deelneem. 

Vogel en Hanekom het al 'n ge· 
ruime tyd Bolandkleure. Saam 
met Barto Nel, wat vanjaar Bo 
land kleure verwerf het, maak die 
drie deel uit van 'n sterk Matie· 
span. 

Die Stellenbosch-Gholfklub. 
wat in 1956 gestig is, het 120 led!! 
waarvan sommige meeding in die 
Premierliga, Krugerliga en Brc 
dieliga. 

Maries, wat andersins goed 
doen, het jaarliks 'n probleem mel 
hulle finale wedstryde omdat dit 
in Junie gespeel word en die mees 
te studente dan reeds weg is met 
vakansie. 

Op Saterdag 2 Mei het Maties 
gelyk gespeel met Stcllenbosch A 

MICHAEL VOGEL 
in die Krugerliga met drie elk. 

Die Premierliga word op Sop' 
dae deur die Suid-Afrikaanse Vtl' 
nodigingsspan, wat M ties bevat, 
gespeel. Saterdae speel kiubledc 
in Iigawedstryde om die Brodie' 
en Krugerbekers, te-wyl daar Vry: 
dae vanaf 13hOO af klubkompc" 
sies vir almal gereel word. 

Hierdie geleenthede is sosialll 
en word gewoonlik geborg. SC' 
langstellendes kan op W oensdac 
hul name vir die volgende VrydaB 
se wedstryde op die kennisge' 
wingsbord van die gholfhuis plaaS, 

Die klub se ranglys is nie nO~ 
effektief nie, omdat toetse die nof' 
male spel in die wiele ry. 

Maties het Vryda~ gelykop gespeel op Coetzenburg teen WPKK met 
1-1 in die We telike Provinsie se senior manshokkieliga om die Oh 
Ilsons-beker, Maries mocs sonder drie spclers klaarkom terwyl 
WPKK plaasvervangers vir vyf provinsiale spelers moes vind. Goeie 
spel deur hierdie spelers het Maties verhinder om hulle gelykma 
kende doel voor die beseringstyd van die tweede helftc te kiet. Doele 
is aangeteken deur Andy Tedder van Maries en Alan Bent. 

;fIltubel ;fflaatskappp «(fbms) Jlilpk. 
jfurniture ctCo. ~)](til. 

KE 6000 
Auto·R v C "Car Stereo with 
AM/ FM Qu rtz·PLL Synthe Izer Tuner 

.20cm Flush-Mount peakers 

TS-207 NEW 
Flush·Mount Type 

INPUT 150w MAX. 

KRY'N T WIGE 
VA TRAPPL K IN 
DIE OUDITWERELD 
Deurloop u leerkontrak by 'n toonaangewende 
firma bekend vir die deeglikheid van sy opleiding, 
Vir die GEGRADUEERDE en die STUDENT in 
rekeningkunde bied ons: 
• 'n Landwyd gekoordineerde indrens 

opleidings-program 
• Praktrese onder rig in gevorderde ouditteqnleke • 

rekenaaroudits, statistiese metodes, ens 
• Bystand met universiteitstudies 
• Vordering volgens verdienste 
• Mededingende salarisse en byvoordele 

Skakel ons personeelvennoot by (021) 21-6006 of 
skryf aan: Die Personeelvennoot, posbus 2799, 
Kaapstad I 8000 

THERON DU TOIT 
GEOKTROOIEERDE REKENMEEST£RS (SA) 

~ttIlenb05tb 

CO-5 
Graphic Equalizer/Dual·Amp Balancer 
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Jaco van der Merwe en Erik v n Zyl van Oagbreek spring vir die bal in· di wedstryd teen Huis 
Marais. Kobus van Oyk (no. 3) en Ben Malan (no. 2) van Huis Marais se rOe is sigbaar. 

Koshuisrugby 

v • Sa er-s ryd • 
1 gs In 

Hi rdie uit la i tiper nd van 
die nuwe ver kyn I d t ko hui e 
wat b kend i vir sterk punte - 
tand in ko hui ru by, vanjaar 
t weede viool moet peel teenoor 
kleiner ko huise. 

Buiteperde Held rberg, 
Oude Molen en Hui Vis er 
rre teer 0 d en bly d urgaans 
n bedrei ing vir hulle opponen 
teo 

Medi s h t vanjaar 'n gedugte 
pan wat kort-kort verrassings le 
wer 00 verlede Donderda e 4- 
2 telling teen endra. imon- 

berg het ook swaar pa gekry by 
Pieke met 'n 4·10 telling, terwyl 
Wilgenhof Huis Visser met 10-0 
huis to gestuur het. 

Huis Marais het gelykop met 
Dagbr k gespeel, 2-2. 
Op 8 Mei peel Dagbreek teen 
Helsh gte: Hui Marais teen 
Mabr@e en Libertas teen Oude 
Mol n in die A-afdeling. In die 
B-afdeling speel Eendra teen 
Wilgenhof; Medies teen Pi eke en 
Helderber teen Huis Visser. 

(Sien puntet lling op bladsy 
agtien). 

Club rugby 

Firsts shine, 
disappoint 
By EMILE JOUBERT 
THE Rugby Club's first team had 
a great win against Goodwood two 
Saturdays ago. The whole side 
played superbly and deserved 
every point in their 58 - 12 vic 
tory. 

But last Thursday's game 
against Belville League did not go 
all that well. 

They gave a lacklustre perfor 
mance against the northern su 
burbs side and could only manage 
a 14 - 8 win. 

Riaan Gous had to leave the 
field early in the first half with an 
injured thigh. He was replaced by 
rnst Coetzee who somehow did 

not seem to fit in to the pattern of 
play. 

The Matie tight forwards once 
again dominated the set pieces, 
but were soundly beaten in the 
loose. The opposition loose for 
wards gave the Stell en bosch back 
line no room to move, which must 
have caused great frustration. 
crumhalf Johan Blaauw also had 

to leave the field in the second 
half and was replaced by Hyman 
Ileathcote. 

Jacques van Rooyen and JC van 
der Westhuizen scored one try 
each. Riaan Gous and Ernst Coet 
zec each kicked one penalty goal. 

In the Goodwood game De 
Waal Nigrini and his seven for 
wards dominated every aspect of 
the battle upfront. 

He and fellow lock Piet du 
Plooy took clean ball in the lin 
eouts while eighthman Judex Bur 
nett did tremendous work in the 
loose and terrorised the opposing 
backline with enthusiastic tack 
ling. 

The two halves, Stef Nel and 
Riaan Gou , gave the backline all 
the ball they wanted. Centre Jac 
ques van Rooyen and Johan 
Rheeder handled superbly and 
ga ve their wings plenty of chance 
to run. 

It was a vast improvement from 
the static, fumbling centrefield 
play which marred the first few 
games of the sea on. Right wing 

JC van der Westhuizen scored 
three tries and left wing Pieter 
van Eeden two. 
Exciting fullback Christian 

Stewart came into the line when 
ever he felt like it with devastat 
ing effect. He went over for two 
tries and had a hand in at least 
three others. 

Piet du Plooy and Jacques van 
Rooyen scored one try each. 
Riaan Gous had a field day with 
his awesome boot. He kicked two 
penalties and succeeded with 
eight out of nine conversion at 
tempts. 

Although all fifteen players had 
a good game, fullback Christian 
Stewart attracted a lot of atten 
tion in the stands. Playing his first 
game for the Maties he did not 
put a foot wrong. He was deadly 
on the attack and his two tries 
were very good. Under pressure 
he tackled without hesitation and 
calmly collected te ting up-and 
unders. 

Stewart, a 21-year old first year 
student, learnt his rugby at Bi 
shops and Woodridge College. "I 
was actually brought up as a fly 
half, I but don't mind getting a 
game anywhere in the backline," 
he ays. After school it wa the 
Navy for two years where he re 
presented Western Province De 
fence under 20. 

Last year was spent overseas 
and he played no rugby for the en 
tire year. . 

"Maybe I needed a break," he 
says." I came to Stellenbosch not 
knowing what to expect and didn't 
really think about rugby all that 
much. After we (Pieke) won the 
first year tournament, I was invit 
ed to practise with the club. My 
a ttitude has changed radically 
since then and I now approach the 
game much more eriously." 

His major influences have been 
Carel du Plessis and his father, 
whose rugby career was cut short 
by a serious injury at the age of 
twenty one. Christian's uncle is 
Dave Stewart, Springbok backline 
player of the 1960's. 

Ohlssons SA Maraton-mel 

et-ne Mtolovan 10 n u 
ZITHULEL::. SINQUE van 
Wes- ran vaal het Saterdag am- 
pry Ohl on uid-Afrikaan 
m ratontiteltitcl op Stell nbo ch 
veri or. 

By het y sterk te opponent v n 
di 1 86-bye nkoms, Willie Mto 
levan Natal, weer net-net met 10 
sekond s geklop, 

Hoewel Sinque tyd van 
2:) 0:51 ·w Id Bonzet s 1983 
bar nr kord van 2: 12:51 verbeter, 
is dit 1: 17 tadi er a die A- re 
k rd wr t hy v rlede jaar in Port 
Elizab th op c tel het. Ten spyte 
daarv n w sy v rtonin Sater 
da briljant. 

Mtolo, w t tweed w m t'n 
tyd van 2: J 1:0], het ook die ba n 
rekord verbeter. 

D rde w s vanjaar e wee 
an -wenner wat tw e wekc e 

led die 56 m-maraton in 'n re 
kordtyd volt j h t, hop on Ma- 

gawana. Magawana hct na die tyd 
ge c dat hy t eds die newe-effck 
te van die Twee Os ane-rnarathon 
kan v el wanneer hy v n y teen 
~ tanders probeer losbreek. Die 
Oos-Transvaler s tyd wa Sat r 
de: 2:12:35. 

I re man het die p s edur nde 
die erste helfte van die marath m 
gcrnaklik gchou. Dit het ecrs nn 
die dra i ver tewig to John Seba 
ta van Tran vaal am met in 
que, IV,lluIO, Magawana en Ri 
chard Mkhwanazi van ransvaal 
we ebreek het van di ander 
Vanaf die 35 km-merk hct Sinqe 
en Mtolo weggebreek van Maga 
wana af met 'n stewiger pa . 

Di 46-j ri e Titu Mamobola 
van Tr nSVI at was die eerste vet - 
raan oor die wcnstreep met 'n tyd 
van 2:20:42. 

In die vroue-afdeling het die 
Noord- ransvaler Annette Falk 
son vir 'n v rrr ssin sorg deur 

ccn te te kom met 'n eie bcste tyd 
van 2:36: 13. 

Oil is net 29 sekondes stadiger 
(. s Sonja I axton se SA-rekord en 3 
min 43 sek vinniger as, haar vorige 
be. te tyd. 

Annette, 'n M. -ge radueerde 
en navor er in Pretoria, 'C tyd laat 
haar vir Springbokkleure kwalifi 
seer. 

Die ander verras. ing i gclewer 
deur die WP-atleet Monica Dro- 
emollcr van Celtic Harriers wat 

tweede gekom het met 'n trd van 
2:40:08. Hicrdie tyd wa n ver 
stommende 7 min 25 sek vinniger 
as haar vorig best tyd en is deur 
nog net drie ander Suid-Afrikaan 
. e vroue oortref. 

Sonja Laxton, wat reeds drie 
maal Springbokkteure verwerf 
het, het met 'n knieb serin ge 
sukkel en h t derde ekom met 'n 
tyd van 2:42:38. 


