
SELFST ANDIGE MONDSTUK VAN STELLENBOSSE STUDENTE 

GRATIS OP KAMPUS VERSPREI 

Deur JOHAN VILJOEN 
MATIES gaan van] ar die fin nsiel knyp 
voel nadat tudentegeld die nfgelope [aar 
met byna twintig per ent verhoog i . Hler 
die tygings volg nad t die staat sy ub i 
di ann universlteite dra ties ingekort het, 

Volgens die rektor van die Randse Afri 
kaanse Universiteit, prof. Cas Crouse, is 
dit nie die einde van prysskokke vir stu 
dente nie. Studentegelde van die meeste 
universiteite in Suid-Afrika sal volgens 
hom waarskynlik binne die volgende drie 
tot vier j, ar verdubbel. 

Die direkteur van Ontwikkeling aan die 
Co.. , mnr. Piet Lombard, het bevestig dat 
daar 'n ernstige tekort aan geld vir Uni 
versiteite in Suid-Afrika is. 

Mnr. Lombard het gesc vanjaar se be 
snoeimg van die staatsubsidie wat 80 
pcrsent van die Universiteit se bcgroting 
uitrnaak was die hoogste ooit. "Dit was 
meer as verlede jaar se 16 persent, maar 
gclukkig minder as die 20 persent be 
snoeiing waarvoor ons begroot het." 

Die besnoeiig van die subsidies verskil 
vanjaar vir die eerste keer tussen die ver 
skillende Universitcite. RAU is die swaar 
ste getref met 'n besnoeiing van 29 per 
sent. 

Vol gens prof. Crouse penaliseer die re 
gering vanjaar universiteite volgens die 
groei in studentegetalle wat hulle in 1986 
en 1987 getoon het. RAU het in die tyd 
perk met 9 per ent gegroei. 

Volgens prof. C.L. McCarthy, van die 
departement Ekonomie aan die US, moet 
die rede vir die bcsnoeiing van subsidies 
by die duplisering van tcrsiere inrigtings 
ge oek word. "Ons sit nou met die ge 
baktc perc van 'n regcring wat om politic 
kc rcdes te vee I universiteite tot stand ge 
'bring het," het hy gese, 

Klasgelde aan die liS is vanjaar meer 
as 16 perscnt hoer as verlede jaar. Die 
klasgeld van 'n eerstejaarstudent in inge 
nieurswese het byvoorbeeJd met 20,1 per 
sent gestyg van R 1890 tot R 2270 terwyl 
die van 'n cerstejaar B.Sc.-student met 
19,92 persent gestyg het van R 1802 tot 
R2161. 

Koshuisgeldc het met gemiddeld 20 
persent toegeneem. 'n Enkelkam r in 
Helshoogte het verlede jaar nog R 2595 
gekos terwyl dit vanjaar R 3150 bedra. 'n 
Dubbelkamer in Dagbreek het verlede 
jaar nog R 2170 gekos en beloop nou 

(Vervolg op b1.2) 
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• ektor verhi ed v 
Deur BARRIE TERBLANCHE 
DIE rektor, prof. MIke de Vric: het 
cergister '0 Nusas-vergaderin op 
aanbeveling van die SR en die di 
rekteur: studentcsake, prof. Flip de 
Wet, verbied. 

Dr. Ivan Toms, 'n gewetcnsbes 
waarde teen rnilitere dicnsplig, sou 
die vergadcring more toegespreek 
het. Die verbod volg nadat die End 
Conscription Campai n (ECC) on-' 
lang ingelig is dat die verbod van 
die universiteit raad op hulle akti 
witcite op kampus nie op ehef gaan 
word nie. (Lees beri op bJadsy 5.) 

Die Rektor se kantoor het by na 
vraag gese die beoogd vergadering 
is 'n "karig verhloemde poging van 
N usas om die EC 'n spree beurt 
op die hartjie van die kampu te 
ce." 
In sy to spraak by die opening 

van die Univer iteit hi t die Rektor 
g s8 tellenbosch glo aan 'n "aka 
demiese ge: preksatmosfeer", "ge- 

Prof. MIKE DE VRIES 

Wilgenhof versuur Op t wat bomm 
ooi word," het mnr. Van Ni 

Deur RIAAN COMBRINK 

STRENG optrede van die universi 
teitsowerhede word verwa nadat 
die manskoshuis Wilgenhof verlede 
Saterdag vlotte en to kouer. m t 
watcrbommc be 1( ok h t. 'n Gr p 
be ockende dan. er het ook ond r 
skoot gckorn. 

Die direkteur. studcnte ake, prof. 
Flip d Wet, het daarop gewy dot 
Wilgenhof reed verlede jaar oor 
watergooiery gewaar ku is. Men 
kan seerkry, eiendom kan be kadig 
word n die beeld van die universi 
teit ly "ontscttend' skade by besoc 
kers, het hy gese. 

Volgcn ooggetuie h t Wilg n 
hoffers voor die optog al vergader. 
Die watergooiery was georganisc r, 
en sommige het in 'n bo m gcklim 

ad Deur TINA DU TOIT 

o 

ECC-verhod bly 
Bladsy 5 dleselfd R-v r ud rio 

(V rVOlg op bl. 2) 
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Deur RIAAN COMBRINK 

Deur HENRI TTE GElDENHUVS 

H I PPO ATE' en H uis Francie 
van Zyl h t vanj ar die c r te nie 
ra i ko hui e van die Univer i 
t it van Stellcbo ch geword. 

Op die oornblik bJy 7 bruin tu 
dente in die man koshuis Hippo- 
ra c. Huis Franci van ZyJ is 

arnpt lik oopgest I, maar volgens 
mnr. B. A pellin , hoof v n Toela 
tin n Lo i ,i. ge n aan oeke ont 
vang nie. 

Na 'n m nin peiling verlede 
j ar waarin inwoners t n unste van 

p teJlin ge t m het, het die Uni 
v r iteit to tcmmin van die rc e 
rin verkry om di koshuis e vir alle 
fa e oop tc tel. 

Volgen prof. .P. Terreblanchc, 
inwon nd hoof van Hippokrat s, 
wou die Universiteit dit al lankal 
doen, maar was dit nie maklik ni ." 
As evolg van die Groep ebi d - 
wet was dit nodig om op hoc vlak 
met di R ring t onderhandel 
om toe t mmin te verkry. 

"A 0 P koshui e op Tygerb r 
wcrk, kan dit op Stellenbo ch 
ed en word." . 

W es SNOEPIE se vriend 
vertel vriendel 

SNOE 
VAN HYNEVELDSTRAAT 

TEL. 7690 
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On L ndwyd 9 koordineerde indi n -opleidmgsprogr m 
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g se ro 
ker. Ons moet nou hande vat om die 
w ansin van onreg erbare woonge 
bied en die ander produkte van 
apartheid te verand r. Ons al 
saamwerk vir 'n vrye, nie-rassige 
demokra ie," het hy ges e. 

Volgen mnr. Makoena i die vry 
lating van aile politieke gevangeni 
noodsaaklik vir 'n vreedsame toe 
koms. "Net Nelson Mandela het 
die charisma om die geweld in 
Suid-Afrika te beeindig. Hy kan sy 
hand in die lug teek en 'n einde 
aan alles bring. 

"Die geloofwaardigheid wat die 
regering verwerf het met die vryla 
ting van mnr. Govan Mbeki i tot 
niet omdat hy kort daarna effektief 
stom gemaak i . "Hy i stilgemaak 
net omdat hy eerlik is en se wat in 

sy hart is. Die regering wil he dat 
hy nog een van die nuttelose mense 
in die land, soos die Matanzimas, 
word. 

"Buiten die bcvryding van poli 
tieke gevangenis moet die ANC en 
aile ander verbode organisasies ge 
wettig word, sodat die demokrasic 
sy norma Ie verloop kan neem. 

"Dernokrasie betekcn dat die ver 
kose leiers van politieke partye 
moet verantwoording kan doen oor 
hul beleid en oor hul bondgenote. 
ee die volk die geleentheid om 

self die antwoorde te hoor." 
Volgens hom moet Suid-Afri 

kaanse ballinge in die buiteland die 
gcleentheid gebied word om terug 
te keer, en 'n einde moet aan apart 
heid gemaak word. 

teen Suid-Afr ika gesicn word". 
"Daar moet 'n Iyn getrek word tus 
en wat toegelaat en wat verbied 
moet word. Hoewel die ECC 'n 
lein groepie op kampus i , kan 

daar moontlik konflik tussen hulle 
pro-weermag ro pe ontstaan," 

• Plakkate wat die vcrgadering 
aangekondig het, is eergi ter deur 
die sekretari van die SR verbied 
omdat dit .. 'n hcrkenbare repro 
duksie van Nelson Mandela e gesig 
vertoon. 

Volgens mnr. Malan is die plak 
kate ook afgekeur omdat dit die 
vrylating van politieke gevangenis 
propageer. 

Op die plakaat het die die woorde 
"Mandela vry?" verskyn. 

Mnr. Malan het gese volgen die 
~I~a ~ikc .tak van die Veiligheidspo 
lisie IS die plakkate ingevolge die 
noodrnaatreels onwettig. 

Die plakkate is goedgekeur nadat 
die oe van die foto uitgevee i en die 
woord "vry" verwyder is. 

het hy gese. 
Dr. Toms, wat op 29 cbruarie in 

die hof moet verskyn omdat hy ge 
weier het om 'n militere kamp te 
verrig, het gister by navraag gese 
hy wou op die vergadering praat oor 
hoe hy n geweten be waarde ge 
word het. "Ek wou nie die ECC op 
die vergadering bevorder nie. Ek is 
nie 'n bestuurslid van die ECC nie, 
slegs 'n lid. 

Volgens direkteur: studentesa 
ke, prof. Flip de Wet, is die ..... ~ streng maatreels nodig om vrou- 

het Marion Shaer daarop gewys ens te bebe kcrm. "Ek is baie 
d t dieselfde reels vir manskos- bekommerd oor die veiligheid 
hui e bestaan, maar dat dit ge- van die vrouen op kampu ". het 
i'gnoreer word. Volgens haar het hy gese, Hoewel hy daarvan be- 
dit tot die onregverdige po i ie wus i dat koshuise agttien uur 
elei, waarin vroue tudente hulle elke dag oopstaan, wou hy geen 

tans bevind." kommentaar hieroor lewer nie. 

elke dag twee etes by die warmlyn 
neem al dit hierdie jaar R 288 
meer kos as verlede jaar. 

i ... ------------.. Sommige van die items in die 
Privaatstudentc is ook swaar deur N elsie het sedert September 1987 

prys tyging etref en moet vanjaar met soveel a 42 per ent ge tyg. 'n 
R 1000 opdok om by die Neelsie en Wor por i het in eptember verle- 

____ I die Loeloeraai te kan eet teenoor de jaar nog 95 s nt geko . Dit ko 
die R 700 van verlede jaar, Dit ver- no Rl 35 u ,. 
teenwoordig 'n styging van 42,85 Ten spyte van verskeie prysver- 
per ent, hoging wat verled jaar in die Lan- 

Die voeding aar van baie privaat- genhoven Studentesentrum ingestel 
tudente, die warmlyn in die Neel- is, i die sentrum volgens die vise- 
i , e pryse het gedurcnde die va- rektor (bedryf), prof. Jan de Bruyn, 
kansie met meer as 18 per ent ge- op 'n verlies bedryf. 
tyg. 'n Bord ekookte ko met drie Prof: De Bruyn het ge e die ver- 
byko se sal 'n student nou R4,20 uit 110 ing by die Neelsie en die ko _ 
die ak jaag terwyl cen met twee hui e i vera! to te skryf a n die 
bykosse R 3,45 beloop. Vir studente stygin in die pry evan 0 en 
wat vir agt maande van die iaar sko nrnaakmiddels, 

DIh funk ionerin van die Uni 
ver iteit van Stellenbo ch c Kli 
nieke Or ni a ie (U kor) verloop 
normaal mi die bedanking van 
mnr. Pieter van Wyk, die hooffi- 
uur in einde verJede j ar e woe- 

lin rond m die admini tra ie 
van Uskor. 

Mnr. V n Wyk het in D s m 
ber 1987 as direkteur van die 
welsyn organi a ie bedank, en is 
tans werk aam by die afdelin 
ontwik elin van di Universiteit 
van die Noorde. 

Vol en die voor itter v n die 
arnav I omitee, mnr. teyn van 

N iekerk, i da r nog talle vrae 
rondom mnr, Van Wyk w t onbe 
ntwo rd ela t i. "Mnr. V n 

DIE wit jeug i . nood aaklik om die 
toekoms van Suid-Afrika te bou. 

------------- Die jeug, ongeag hul velkleur, i die 
argitekte van die toekorns, het die 
na ional kordineerder van die Re 
lea e Mandela Campaign, mnr. Au 
brey Moko na, gisteraand op 'n Nu 
sa -vergadering gese. 

"Die betrokkenheid van wit tu 
dente in die tryd om gercgtigheid, 
maak dit vir my moontlik om vir die 
m nse in die woongcbiede te se dat 
daar baie goeie witmense in die 
land is. 

"Die meeste swart men e be ef 
die noodsaaklikheid daarvan dat 
on almal mo t aamwerk om 'n 
toekoms vir hierdie land te verse- 

anI - Us aal' or 'nor 
Wyk het baie om t verduidelik. gehou het. 
Hoekom het die dirck ie nooit ver- Pr bleme het ontstaan toe mnr. 
~ader nie? Ho kom is sek re pro- V n Wyk in. y termyn 'n nuwe 
jekte nooit deurgevoer nie?" grondwet begin toepas het, onder 

In 'n verdcre verwikkeling is 'n dat hy daartoe gemagtig was. 
kommis ie van onder oek onder Die SR-Iid vir U kor, me. Mari 
die leiding van vise-rektor Jan de on haer, het ge e vol gens die 
Bruyn aange tel om die w rking grondwet funksioncer U kor on 
van U kor te onder oek. Prof. De der 'n direk. ie. "Dit plaas die di 
Bruyn het by n vraag ge .. die rekteur in 'n sterk po j ie in 'n uit 
kommis ie het no nie 'n pe ifie- voerende werk komitee. In die 
ke werkswy c afgebaken nie. praktyk het mnr. Van Wyk self al 

Probleme rondom Uskor i ein- die besluite geneem." 
de verledc jaar op 'n pits gedryf Die vi e-rektor het die grondwet 
op 'n y rgaderin van .die Uskor- aan die inde van 1987 ongeldig 
direksie waarop ver keie Icde hul verklaar. 
ootcvredenheid oor die wak funk- '. 
ion ring van die organi ie se Me. Vlokkie du TOIL neem tan 
top truktuur uit e preek het. waar a dir kt ur. 

Die v rgaderin wa di c r te Mnr. Van Wyk kon nie vir korn- 
wat di direk ie in me r a 'n jaar mcntaar op e poor word nie. 

at e draf alleen- 
Deur GAWIE BOTMA 'n bo agtige gedeelte in ehaal en 

aangeval. " 
Me. Bur er h t teekwonde in 

'n arm en been opgedoen, en is na 
bewerin m t 'n klip te n die op 
eslaan to yom hulp gero p het. 
Die mr n h t op die vlu ge laan 

t mnr. Andries Potgieter, op ig 
t r by die Coetzcnburg-sportgron 
de, op die ton I v rskyn het. 

Volgen It. Boonzaaier het die 
man ook prob er om m . Burger 
c hande agter haar rug va te 
maak. 

Nicmand L nog in verband met 
die voorval hegtenis geneem nie. 

a ge a 
Die poli ie onder oek 'n klag van 
pogin tot moord. 

Die direkteur: tudentesake, 
prof, Flip de Wet, het 'n bcroep op 
d me ged n om nie aileen op af 

lee plekke te tap nie. 
Die Matie het vernecm dat 

ommi e ko hui e maatreel inge 
tel het wat dames verbied om 
vro g in die 0 gend te aan draf, 
of all en te gaan fict ry. 

Die hoof van Risiko-be: tuur, 
mnr. Ivan Be ter, het g e die ge 
vaarty i met cer te- en laaste lig. 
"Dit is baie onwy om dan alleen 
langs die rivier te wee ." 
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Dertig swartes weggewys T oegangshe 
oor groepswet Deur JOHAN BEUKMAN 

Deur ANNELIESE BURGESS 
AL TESAAM dertig voornemende 
Swart studente wat aan toelatings 
vereistes voldoen het, moes vanjaar 
weens die Wet op Groepsgebiede 
van die Universiteit van Stell en 
bosch weggewys word, het die di 
rekteur van Ontwikkeling, mnr. 
Piet Lombard, in 'n onderhoud 
gese, 

"Daar is 'n nypende tekort aan 
losies vir swart studente op Stellen 
bosch," het hy gese. 

Volgens mnr. Lombard het Stel 
lenbosch "'n gematigde, verdraag 
same en nie-diskriminerende 
beeld". "Die Afrikaanse, Christeli 
ke, blanke karakter van die Univer- 
iteit sal deur die owerhede behou 
word." 

Hy meen die getal swart studente 
vermeerder steeds op Stellenbosch. 

"Hoewcl die finale getalle vir 
1988 nog nie beskikbaar is nie, het 
daar sowat 160 swart studente van 
jaar nuut ingeskryf. Verlede jaar 
was daar altesaam 486 swart stu 
dente op kampus. Met die twee 
bykomstige eenhede aan die Gold 
fields-kompleks is daar is vanjaar 
plek vir 132 swart studente in kos 
huise. " 

Verlede jaar was 81,6 persent van 
die studentegetal Afrikaansspre 
kend, meer as 15 persent Engels 
sprekend, en 3,4 persent van ander 
taalgroepe. 

"Die beperkte losies beinvloed 
egter die finale getal wat wei hier 
studeer." 

Admin-se suur op Die Matie 
DIE Rektoraat van die Universi 

teit het einde verlede jaar die re 
daksie van Die Matie beveel om die 
Eerstejaarsuitgawe van Die Matie 
vir sensuur aan hulle voor te Ie. 

Uiteenlopende rede vir die sen- 
uur is deur die woordvoerder van 
die Rektor, mnr. Douglas Davis, en 
die registrateur (akademies), mnr. 
J.R. Olivier, gegee. 

Mnr Olivier het gese die Eerste- 

jaarsuitgawe van 1987 het onge 
wenste advertensies van Nu as be 
vat "waarmce die voornemende eer 
stejaars toegegooi is". "Die Univer 
siteit moes 'n herhaling hiervan 
voorkom," het hy gese, 

Mnr. Douglas Davis het ~ese die 
Rektor het self die Ecrstcjaarsuit 
gawe deurgegaan en goedgekeur. 

'n Sport be rig oor die US se spor 
tadministrasie is verwyder. 

eer uitge • e 
STU DENTE kan van vanjaar slegs 
met behulp van hulle regi. trasie 
kaarte in die J.S. Gericke-Biblio 
teek inkom. Die toegangsb heer 
stelsel kan moontlik uitgebrei word 
na ander akademie e geboue. 

Die SR-lid vir akademiese belan 
ge, mnr. Stephan Malherbe, het by 
navraag gese dat geen finale be 
planning oor die uitbreiding van die 
stelsel gedoen is nie. 

Die hoof van risikobestuur, kol. 
Ivan Bester, het gese die Universi 
teit sal meer beheerpunte skep, na 
mate die -elektroniese netwerk op 
kampus uitbrei. "Vir die uitbrei 
dings sal die huidige registrasie 
kaart en fotokaart later vanjaar in 
'n nuwe identifikasiekaart gekornbi 
neer word." 

Die Universiteit stuur die identi 
fikasi foto wat tyden re i trasie 
geneem is, na Duitsland vir ver 
werking. Die univer iteit verwag 
dat die vervaardiger die kaarte teen 
die einde van Mei al aflewer. 

Volgens kol. Bester sal die nu we 
kaart In die toekoms 'n belan rike 
instrument vir elke student wees. 
] ntussen sal studente van hulle 
magneetstrookkaarte gebruik maak 
om toegang by kontrolepunte te ver 
kry. 

In 'n blit opname van Die Matie 
het 60 persent van die studente wat 

ch 
m 

werk, 

US bo • ioen G ld 
mo t 

aar en t urn van e 1 

'n SEMINAARSENTRlJM van die Universiteit wat teen 'n koste van 
R 1 ,5 miljoen buite Stellenbosch opgerig word, sal in April in gebruik gc 
neem word. 

Die sentrum, wat naby die Spierlandgoed gelee is, sal groot groepe semi 
naargangers kan huisve . 

Volgens mnr. J.K. Coetzee van die Universiteit se afdeling beplanning, 
sal die eerste fase van die sentrum se bouwerk reeds in April voltooi wees. 
Dit sal bestaan uit 28 slaapkamers en vier tydelike seminaarlokal . 

Dief in koshuise gesoel 
Deur TINA DU TO IT 
'n JONG blanke vrou word deur die 
polisie gesoek nadat 'n vlaag dief 
stalle die afgelope paar weke in 
vroueko huise voorgekom het. 

'n Polisie-ondersoek toon dat 
R3000 tot dusver in vroueko hui e 
pcsteel is. Die polisie is in besit van 
n identikit van die dief. Vol gen. 
IUit. J.C.P. Smit van die Stellenbo - 
S speurtak, is die vroulike dief 'n 
fris, gesette vier en twintig jarige 
blanke vrou met 'n ligte gelaat, en 

bruin/blonde, effens krullerige 
hare. Haar manier van werk is om 
aan kamerdeure te klop en uit te 
vind of iemand tui is, en indien 
wei, vir iemand anders te vra. 

Die polisie h t 'n dringende be 
roep op studente gedoen om op die 
uitkyk vir verdagtes te wees. 

Enige persoon wat iets van hier 
die per oon weet, of inligting kan 
verskaf wat kan lei tot haar in heg 
tenisname, kan met speurders rs. 
Chris Skonken by 70341 of 3222 
in verbinding tree 

Jeug • rag praat n e me 
Deur DIRK POTGIETER 
'n JEUGKRAG SA-AFVAARDI 
GING het tydens 'n besoek aan 
Mosambiek 'n geleentheid om met 
ANC-Iede te praat van die hand ge 
Wys, het die nasionale voorsitter van 
Jeugkrag SA, mnr. Marthinu van 
Scalkwyk, eergister op 'n verga de 
ring gese. 

Volgens mnr. Van Scalkwyk was 
die Frelimo-jeugleier bereid om 
die ontmoeting te reel. 

Die afvaardiging, bestaande uit 
lede van Jeugkrag SA, SR-voorsit 
lcrs, insluitende Francois Beukman, 
en 'n politieke ver laggewer van 
Seeld, hct Mosambiek in Desember 
) 987 op uitnodiging van die Mo- 
ambiekse Jeugorganisasie besoek. 
Volgens mnr. V n Schalkwyk het 

die Nkornati-verdrar vir Suid-frika 
"bitter min waarde' . "Di Frelimo- 

jeugleiers sien die verdra a een y 
dig. Hulle glo dat uid-Afrfkr 
steeds vir Renamo steun en wil he 
dat Suid-Afrika aIle hulp a n die 
rebelle moet onttrek. 
"Hulle erken egter dat die AN 

in Mosambiek i en vandaar ope 
reer. Frelimo steun die AN omdat 
hulle glo die organisasie sal binne 
die volgende vyf jaar die bewind in 
Suid-Afrika oorneem." 

Die uid-Afrikaners het gelecnt 
heid gekry om met die Mosambiek 
se adjunk-minister van Onderwy te 
gesels. "Hy het erken dat politieke 
indoktrinas ie op skole plaasvind en 
dat 'n yak, "politieke opvoeding", 
aangebied word. "Om etni iteit te 
probccr vernietig word Portu ces in 
al die. kolc afgedwin ," h t mnr 
Van ' alkwyk ge C (Lees ook bcri 
op b1.6) 

Mob·ele 

us 0 
1. DHEELKU DE U I 

DIE Univer iteit van 'tcllenbosch 
se Klini ke Or ani , i (U kor) het 
onlan s amptelik die U kor mobi I 
tandh lkundige kliniek in ebruik 
, neem. 
Die id ,Wd reds 'n paar j ar 

gelede by prof. Naar , rs tens v n 
die Fakultcit Tandh elkunde ont 
staan hct, het verlede Dinsd 'n 
werklikh id eword en dit i d ide 
Iik In W 'rkin' c. tel. 

Oi fond vir di kajuit n die 
trckstang kom v n II or en die t e 
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VIr US-werkers erken 

KAMPUSVERENIGINGS en stu 
dente van verskillende politieke oor 
tuigings gaan gevra word om insette 
aan 'n kornmissie van ondersoek oor 
die rol van die Universiteit in die 
toekoms te lewer. 

Die Stellenboscb 201 O .. projek, 
onder leiding van die SR-Iid Ste 
phan Malherbe, bestaan uit lede 
van verskeie verenigings en fakul- 
teite. ~ ...... -- ........ ---------- ...... ------------------ .. ------------------------~------------------------- 

Mnr. Malberbe het gese die ver- Maties kan 
slag van die Komitee van Universi- 
teitshoofde (KUH), wat op 4 Maart d 
uitgereik word, sal as basis vir die osen te 
S tellenbosch 201 O-projek dien. 

Die verslag handel oor die toe- d Ik 1£ 
korns van Suid-Afrikaanse Univer- . a se 
siteite in die lig van die land se eko- 
nomiese probleme. evalueer 

Volgens mnr. Malherbe sal die 
verslag die veld van hul ondersoek 
vernou. "Weens die volledigheid 
van die navorsing wat in die verslag 
ingegaan bet, salons nie iets wat 
die ver lag se, beter kan stel nie ", 

Die lede van die Stellenbo ch 
2010-Projek is SR-Iid Nickie Smit, 
prim-kommitee voorsitter Robert 
Kotze, Tygerberg SR-voorsitter Eu 
gene Louw, Juridiese Vereniging 
voorsitter Andrew Breytenbach, 
voorsitter van die lngenieurs-SR 
Serfaas van Niekerk, KP-voorsitter 
Emile We sets en Bso -voorsitter 
Rodney Fi cher. 

Volgens mnr. Malherbe sal alle 
kulturele, godsdienstige, akademie 
se en politieke vcrenigings 'n kans 
kry om 'n inset te lewer sodra die 
projek op 'n definitiewe onderwerp 
sveld besluit het. Mnr. Malherbe 
het gese dosente en studente in hul 
persoonlike hoedanigheid kan ook 
bydraes lewer. 

Vakbond 
'n V AKBOND vir die Universiteit 
van Stellenbosch se werkers, wat uit 
meer as 700 lede bestaan, is in No 
vember verlede jaar voorlopig deur 
die Univesiteitsowerhede erken. 

Die voorlopige erkenning- en 'pro 
sedureooreenkoms sal waarskynlik 
aan die einde van vand esmaand 
amptelik erken word. 

Die hoof van die afdeling perso 
neelfinansies, Mnr. J.R.T. Srnal, 
het die voorlopige erkenning as 'n 
"daad van welwillendheid" beskryf. 

'n Komitee, bestaande uit proku 
reurs en amptenare van die Univer 
siteit, is reeds die afgelope drie 

maande besig om met 'n komi tee 
van vakbondlede te onderhandel. 

Vol gens lede van die nuwe vak 
bond wil hulle nie militant optree 
nie, hoewel hulle "nie sal huiwer om 
die belange van die werkers eerste 
te stel nie". 

"Die vakbond se doel is om die 
probleme van werkers te lug, die 
belange van die werkers te verteen 
woordig en om die werkers vir die 
verantwoordelikhede van die vak 
bond op te voed." 

Die vakbondlede, wat hulle name 
nie genoem wou he nie, het gese die 
werkersvereniging - die amptelike 
struktuur vir skakeling tussen die 

• • ommissre oor 
US-toekoms 
soek insette 
van Maties 

werkers en die Universiteit - skenk 
nie aandag aan hulle probleme nie. 

Die werkersvereniging bestaan 
uit 'n liggaam vir werkers in Die 
Neelsie, een vir koshuiswerkers en 
'n derde vir Instandbouding se wer 
kers. 

'n Lid van die nuwe vakbond het 
die vereniging as 'n "poppespel" be 
skryf. "Ons word oorlaai met belof 
tes en uitnodigings om ons proble 
me te kom deel, maar waneer ons 
dit doen, word ons sleg behandel." 

"Ons salarisverhoging van tien 
persent verlede jaar kom nie naby 
die inflasiekoers nie, en as ons durf 
om dit te bespreek, word ons gevra 

Deur MI H llE KRUGER 

Deur MICHELLE KRUGER 
STUDENTE sal voortaan die kla 
saanbieding van dosente kan evalu 
eer as 'n voorstel van die SR-lid vir 
akademiese belange, mnr. Stephan 
Malherbe, deurgevoer word. 

Volgens mnr. Malherbe sal die 
evaluering op vrywillige basis plaas 
vind. 

Evaluering van dosente vind 
reeds in die Ingenicurs- en Teologie 
se Fakulteite plaas. 

Volgens die voorsitter van die 
Teologiese studente vereniging, 
mnr. Danny du Toit, "is die resulta 
te van die evaluering baie positief 
en word aanpassings deur dosente 
gemaak as daar klagtes van enige 
aard is". 

Mnr. Malherbe bet gese die stel 
sel "sal elke fakulteit aanmoedig tot 
selfondersoek en daardeur 'n stelsel 
bewerkstellig wat elke departement 
sal pas". 

BOEKBAAS ... Ole bestuurder van Ole Boekspens, Monlque 
Ked I verkoop In boek aan 'n student In die nuwe tweede· 
hands boekwlnkel onder Ole Neelsl e loopgang. 

Goedkoop hoeke vir studente 
DIE bestuurder van die nuwe tweedehandse boekwinkel onder die loop 
gang van die Neelsie, Monique Kade, het 'n ernstige beroep op studente 
gedoen om van die boekwinkel gebruik te maak. Die toekoms van die 
onderneming, wat as Die Boekspens bekend staan, sal in 'n proeftydperk 
van elf weke bepaal word. . 

Vol$ens me. Kade bet Die Boekspens tot stand gekom weens bestaande 
boekwinkels se uitbuiting van studente. "Die voortbestaan van die winkel is 
daarom in elke student se belang. 

"Buiten goedkoop voorgeskrewe boeke van elke fakulteit, klasnotas en 
eksamenvraestelle wat in die winkel beskikbaar is, kan studente hul ou 
voorgeskrewe boeke deur die winkel laat verkoop. Omdat studente hul eie 
pryse kan bepaal, is daar geen gevaar dat hulle uitgebuit sal word nie," het 
me. Kade gese. 

"By die student se prys word net 15 persent kommissie vir die bedryfs- 
koste van Die Boekspens gevoeg. Studente wat boeke inlewer kan na ses 
weke die geld by Die Boekspens afhaal." - Tina du Toit. 

KYK UID AF IKA VIERKANT IN DIE OE. 

... ~ .. ..~ .. ,.". ~ ... ". '. ~.. . .. . . .. ~~.~~. . ... _' . 
.~.:.. " ~:...~""!Il"':'" • . .. - ~ •• . . ~~~~.~ ..., .... _": ..... 
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.OJ. ...... ,_:. 

" 

om te bedank. 
"Sommige van ons moet elke 

laaste week in die maand geld by 
die dosente leen. Dit vat aan 'n 
mens se selfresrek. Ek wil nie ryk 
word nie, ek wi net lewe." 

Volgens 'n vakbondlid word bo 
des dikwels deur dosente rondge 
stuur om private-besigheid vir do 
sente gedurende werksure te doen. 
"Gewoonlik kry die bodes by hulle 
terugkeer moeilikheid by ander do 
sente omdat hulle nie beskikbaar 
was nie." 

Volgens mnr. Smal is die univer 
siteit egter nou bereid om " 'n reg 
uit pad met sy werkers te loop." 

Huurgelde 
weer op 
Deur OANETTE BREITENBACH 
DIE koste van privaatlosies bet van 
jaar saam met kosbuisgelde gestyg. 
Verskeie eiendomagentskappe 10 
Stellenbosch het gese die gemid 
delde pryse vir privaat losies is van 
jaar R250 vir enkelkamer-woonstel, 
R350 vir 'n tweekamer-woonstel en 
R450 vir 'n driekamer woonstel. 

'n Woordvoerder van Piron Eien 
domme het gese hulle privaatbuise 
Bergville en Huis Lucy se pryse is 
dieselfde as verlede jaar. Huis Pi ron 
se huurgeld vir enkelkamers het eg 
ter van Rl 800 in 1987 tot Rl 920 
vanJaar ~estyg. 'n Dubbelkamer in 
Huis Piron se huur is vanjaar 
Rl 380 terwyl dit verlede jaar 
R 1 260 was. Bergville se enkelka 
mers is steeds RI 440 en hulle dub 
belkamers R 1 260. 

Beamptes van die Administrasie 
het gese daar is vanjaar nie meer 
aanvraag van studente vir privaatlo 
sies as verlede jaar nie. "Feitlik alle 
koshuiskamers is verhuur en die ge 
tal studente aan die Universiteit het 
nie vanjaar gestyg nie." 

Die PSA is 'n studente organisasie wat in 1985 gestig is deur bekom 
merde Maties wat hulle vir 'n konsolidasie van gemattg_cfe studente be 
ywer. Dit is aan geen politi eke party verbonde me. Die PSA stel dit hom 
ook t n doel om radikole elemente op Stellenbosch teen te werk; om 'n 
betekenisvolle platform vir gematigde studente te skep en om op 'n deur 
lopende basis inligting t.o.v. aktuele gebeure te verskaf. 

Die PSA het in 1986 besluit om by die Nasionale Studente Federasie (NSF) 
te affilieer - om sodoende die soak van gematigde studente op aile Suid 
Afrikaanse kampusse beter te dien. 

Is jy bewus von die politieke realiteite van Suid-Afriko in 1988? Of is jy 
deel van die oningeligte "stille meerderheid"? 
Wil jy betrokke rook, de I word van die Suid-Afriko van die toekoms? 
Of is dit nie vir jou belangrik ni ? Door is 'n tuiste vir [ou as jy: 
• 910 dot gematigde politieke oplossings vir Suid-Afrika gevind moet 
word 
• 910 in gelyke regte vir al Suid-Afriko se inwoners 
• graog kontak met onder gematigde enersdenkende studente op onder 
Suid .. Afrikaanse kampusse wil he 
• ingelig wil bly oor aile fasette von die Suid-Afrikaonse siruosie 
• glo in die vreedsame toekom van Suid-Afriko en 'n verantwoordelike 
bvdro tot di verw senliking daarvan willewer. As jy deel 
wil word von 'n steeds groei nde, denkend stud ntestem, 
is [ou tuiste: 
DIE POPULtRE STUDENTE ALLIANSIE. 

DIE TOEKOMS VAN SUID-AFRIKA IS VIR ONS VAN DIE GROOTSTE 
BELANG. STEM JY SAAM? SLUIT DAN AAN BY DIE PO 
PULf:RE STUDENTE ALLIANSIE. 

POPUL~RE STUDENTE ALLIANSIE 
ON IS BETROKK Novroe: Komer 205, TrustBank Sentrum. Tel. 71953,3603. 

1r,(12 



Mnr. BEN SCHOEMAN 
volgens die ECC dit "ontstellend 
vind dat die Universiteitsraad 'n 
wettige organisasie op kampus ver 
bied". 

"Dit is belangrik dat organisasies 
soos die ECC bestaan totdat 'n 
vreedsame en demokratiese oplos 
sing vir Suid-Afrika se probleme 
gevind word." 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CC stee ied 
Deur MARGARETHA FOURIE 
DIE End Conscription Campaign 
(ECC) se aansoek om op kampus te 
funksioneer, is weer deur die Uni 
versiteitsraad afgekeur. 

Die Universiteit erken die ECC 
as organisasie, maar weier hulle die 
gebruik van fasiliteite en voorregte 
wat ander kampusverenigings ge 
niet. 

Volgens die voorsitter van die 
ECC, Ben Schoeman, is hierdie 
maatreels teen die ECC reeds voor 
hul stigting in April 1986 ingestel. 
Die besluit is in Desember 1987 
weer bekragtig sonder dat die Uni 
versiteitsraad redes verskaf het. 

In 'n brief aan die ECC voer die 
Universiteitsraad aan dat hulle "na 
sorgvuldige oorweging" besluit het 
om die versoek te weier, 

In reaksie op die Raad se besluit 
is daar na afloop van 'n ECC-verga 
dering 'n verklaring uitgereik waar- 

SR-lid na Brittanje 
TWEE Maties, SR-lid Nickie Smit en Molly Lions, 
het gedurende die afgelope vakansie saam met veer 
tien ander Suid-Afrikaanse studente Brittanje as lede 
van die jaarlikse Abe Baily-studentetoergroep besoek. 

Die hoofdoel van die Abe Bailey Toer is om "sosia 
Ie harmonie tussen aile rassegroepe moontlik te maak 
en die vreedsame saamleef tussen Afrikaans- en En 
gelssprekendes te bevorder". Die organiseerders stel 
daarom die toergroep uit studente van verskillende 
Suid-Afrikaanse universiteite saam. 

Mnr. Smit het 
gese die "har 
monie wat deur 
entyd in die groep 
geheers het", is 'n 
bewys van die 
sukscs van die 
toer. 

Volgens mnr. 
Smit het Suid 
Afrika ,. 'n swak 
beeld" in die 
buiteland. Hy 
skryf dit toe aan 
die onvolledige 
inligt ing waar 
voor "die sensa 
siesoekende 
Britse pers" gedeeltelik verantwoordelik is. 
"Die Britse publiek is ontvanklik is vir inligting en 

is bereid om oor die toestand in Suid-Afrika te praat, 
maar hulle is moeilik oortuigbaar oor die ware situa 
sic in Suid-Afrika. Die pubhek is deeglik bewus van 
rassisme. " 

Die toergroep het onder meer die universiteite van 
Oxford en Cambridge besoek. Mnr. Smit het gese hy 
het die indruk gekry dat die studente daar meer pro 
fessioneel en toegewyd is as op Stellenbosch. 

- Lucille Nicmand 

Argus nou in N eelsie 
STUDENTE kan vir die cerste keer in twee jaar die 
Engclstalige middagblad, The Argus, in die Neelsie 
koop. Dit volg op onderhandelinge tussen die koerant 
se , verspreiders, Allied Uitgewers, en die Ncelsie-ad 
ministrasie. 

Volgens die bestuurder van die Neelsie, mnr. Jan 
Treurnicht, het The Argus hul koerante in 1986 ont 
trek nadat 'n rekening van Allied Uitgewers nie be 
tyds betaal is nie. 

Volgens die agentewverteenwoordiger van Allied 
Uitgewers op Stcllenbosch, mnr. Theo Lille, " kon die 
uitgcwers The Argus lanka) weer aan die Ncclsie 
voorsien as die nodige reclings vroeer getref is." 

Sedertdien was die enigste beskikbare Engelse koe 
rant in die Neelsie The Cape Times. Net vecrtig ck 
semplare van die koerant was daagliks beskikbaar. 
Volgens mnr. Treurnicht sal hy die eksemplaargetalle 
Van die Cape Times verhoog indien die aanvraag vcr 
hoog. 

'n Steekproef van mnr. Jannie Gagiano oor studcn 
te se politiekc menings het in 1987 getoon dat 10,2% 
Van die studente The Argus elke dag lees. 

Die Burger word ook daagliks in die Neclsic ver 
koop. 

LSS-borde nou 'netjies' 
Kennisgewingborde in die Neelsie sal voortaan ver 
skillend vir die onderskeie verenigings wecs. 

Studente mag advertensies slegs op die " algeme 
ne" bord plaas, nadat toestemming van die SR verky 
IS. 

Volgens die Sk-sekretaris, Francois Malan, het 
baie inligting op borde verlore gegaan omdat studente 
kennisgewings bo-oor ander opsit. 

Hierdie veranderings in die stelsel is daarom ter 
wille van duidelikheid cn netheid aangebring, Preble 
me wat vereni ings en studente in die vcrlede onder 
vind hct, is nou uit ,eskakel. Liezl van Zyl 
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e n weegs caal 
--------~--------~------ 

besoe • ro 
voor telle" het nie, Deur GAWIE BOlMA 

Die voorstelle bchels ook streng 
tugstappe teen oortreders. Die huis 
kommitce van die betrokke ko. huis 
ncem volle verantwoordelikhcid vir 
die toepa. in van die reels. Di 
ilK sal slegs teen die mans tudent 
wat besoektye oortrce het, optree, 

In die gcval van ecrstc en tweede 
oortredings sal H 'n ern tlge waar- 
kuwing" en R20 boete onder k i 
delik die oortreder se straf wees. 
Verdere oortredings verwys die 
huiskomitee na die koshui - of sen 
trale tugkornitee. 

1ndien 'n vrou in die kos huis or 
nag, sal die huiskomitc die. c a 
onmiddellik na die ko hui - en sen .. 
trale tu kommitee vcrwys, sender 
'n waarskuwing of erste boete. In 
dien die vrou 'n kos huisstudent wa , 
gee die huiskomite haar nanm aan 
die prim van die betrokke koshuis, 

OIh Universiteitsraad gaan op 19 
Maart beperkte besoektye vir vroue 
aan manskoshuise oorwceg. 

Die primkomitee het verlede jaar 
voorstelle oor besoektye aan mans 
koshuise aan die Universiteitsraad 
voorgele. 

Die primkomitee het voorgestel 
dat vroue Woensdae van 8 nm. tot 
11.30 nrn., Vrydae van 7 nm. tot 2 
vm., Saterdae van 10 vm. tot 2 vrn. 
en Sondac van 1 nm. tot 11.30 nm. 
in manskoshuise se kamers toege 
laat mag word. 

Volgens die voorstelle moet 'n 
vrouebesoeker by die voordeur van 
'n koshuis aanrneld en daarvandaan 
dcur 'n mansstudent vergesel word. 
Mans moet let op hul ganggedrag in 
bogenoemde tye wann er dames 
moontlik in die omgewing sal wees. 

Die voorsitter van die primkom 
mitee, Robert Kotzc, het gese die 

Mnr. ROBERT KOTZE 
voorstelle rakende Vrydae en Sater 
dae is skynbaar "nie gunstig" ont 
vang nie. 

Volgens die mediabearnpte van 
die Universiteit, mnr. Hans Oost .. 
huizen, het die Rektor geen korn 
mentaar te lewer op 'n berig in 'n 
Kaapse da bind dat die Raad "se 
kere bedenkinge het oor sekere 
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Jong Frelimo's besoek dalk SIA. 

Die voor itter v n Jeu krag SA, mnr. Mar 
thinu van Schal wy , h t ge .. die ampteli e 
uitn di in al binnekort deur 'n tu engan er, 
die r -kon ul van di Griek e kon ulaat, mnr. 
Alley Macr polu ,oorh ndi word. 

Volgen mnr. V n calkwyk I die be 0 k 
b Ii binn die e r te m ande van die jaar 
pia vind. 

Jeu kr A het M ambiek di f elope vakan i op uitnodi ing 
van di jeugleier van Fr limo, mnr. Zach nas Kupela, b 0 k. 

Op lofte? g het Jeugkrag en 1 ~e v~n die Frehmo-jeugb we i~g 
die r f van di Voortr kkerl ier, Loui Trichardt, be 0 • Lat r het die 
r p ook relimo h lde-akker, w ar onder m er wyle pres. Samora 

M chel b ra we i ,b 0 • 

'n KLAN B H E KAMER en 'n toorkarner vir 
Straatteater gaan in die amfiteater van die J.S. Geric 
ke-bibliote k teen 'n ko te van ongeveer R34 000 op- 
erig word. 
Volgen die SR-lid vir kultuur en voorsitter van die 

Straatt aterkomitee, me. Ron I Nel, aan hierdie 
proje "di groot moontli hede van Straatteat rver 
we enlik en dit nog me'r eie aan Stellenbosch maak". 

Planne vir die uitbreidings i reed deur die Adrni 
ni tra ie 0 d ek ur. Di klankkamer al teen die ag 
ter te muur van die amfiteater gebou word om die 
b t klank t ver eker. Die klankkamer kan later tot 
'n volwaardige kl n ateljee, waar opname gemaak 
kan word. om ep word. 

Die.nuw s ri w~ lui~ onder meer elektrie e appa 
raat vir a ndvertonin in. 

Me. Nel het ge e hulle het reeds 'n borg van 
R IS 000 vir die projek gekry, "Die Admini trasie sal 
die re van die b drag aan die Straatteaterkomitee 
leen. On onderhand I tans met die vi e-rektor, p,rof. 
Jan de Bruyn, oor terugbetaling van die lening . • 

Nuwe prim vir Hippokrates gekies 
[) ond r-primariu v n Hippo rate i vcrl de week an wys a pri 
mariu n d t di vorig prim opgeroep i vir dienspli 

nuwe Ian 

Volgen me. Nel be kou die Admini trasie die 
nuwe uitbreiding as'n beleg ing. "Captour en ander 
rcisburo' oorweeg om hullc to re 6 te reel dat dit 
m t die vertoning aamval.'n Videomaat kappy wil 
vertonin s verfilm vir 'n dokumentere program oor 
die 'nuwe' Afrikaner. 

"Bouwerk aan die uitbreiding , wat waar. kynlik 'n 
maand sal duur, sal vroe in die tweede kwartaal be 
gin. 

Straatteater '88 se eer te vertoning al op 23 Febru 
arie pia a vind. 'n Vertoning deur die b kende sanger 
en digter, Andre etoit;'n u a week en die ein 
drondte van 'n kabaretkompeti ie word beplan, 

Straatteaterweek be~in op 4 Maart. Weeklik ever 
tonings al moontlik na voltooin van die klankkamer 
begin. 

Me. Nel het beklemtoon dat die eriewe vir aile 
studente beskikbaar is. "Enige verenigin kan Straat 
teater deur die kultuurkomitee van die SR bespreek." 
- Anneliese Burgess. 

Brit verbaas oor kosbusreels F tostatee met kaart in hih 
------------- nin by die Administra ie inbetaal. Beyer Coetzee, 'n derdejaar in- 
Deur JULIE LOCKYER oj nige bedrag an inb taal word en genieur tudent, het ge edit ou ge- 
------------- sal by die R30 etel word. riefliker wee om geld by die foto- 

Van 1 Maart tot IS September taatkamer in te betaal. 
hoef tudente nie kontantinbeta- Die S -lid vir kad mie e belan- 
lin te maak nie. Bulle kan by Stu- ge, Stephan Malherbe, het by na 
denteg Ide reel dat hulle rekening vra g ge e inbetaling by die foto - 
gedebiteer word. taatkamer sal 'n bykomende per 0- 

neellid by die bibliot .. ek verei. 
Die kaartle rs al die be kikbare "Dit sal die pry van fotokopiee ver 

bcdrag in 'n student e rekening hoog. oto tate by die Uo is tans 
aandui. oedkop r a byeni e ander univer 

Student sal geld wat hulle nie iteit." 
gcbruik nie, aan die einde van die Volgen mnr. Malherbe doen die 
jaar terugkry. bibliot kp r oneel b ie mo ite om 

tudente wat r cd die nuwe stel- 'n goei di n aan tudente te lew r. 
el gebruik het, wa tevrede met die "Die nuwe tel el het ween hulle 
funk ionering daarvan. ini i tief tot t nd gekom. Dit be- 

Honneur student Rolene Theron. wy' dat hulle die b lang van die 
meen dit i "b ie geri flik" om on- tud nte op die h rt dra.' 
der vyf ente foto tate te maak. Navrae oor die nuwe tiel kan 
Volgen tweedejaar ingenieur tu- aan mnr. Von Du r ckhe im by 
dent Jacque de Bruyn i die tel el 774641, of mnr. Stephan Malh r- 
"puik en baie makliker", b by 70188 g rig word. 

Hy h t di S -lede uit evr r hul tandpunte ngaande di uid- 
Afrika m p litiek n M tie e 1 wen tyl. Ann Ii Bur e 

Jeugkrag ontmoet Cosatu en BBB 

Tyg 
aa 

I · 
b plan 

an prof. Johan h ibb rt v n di BBD a 
nd" b temp l. 

G wilde swemplek in evaar 

n ei 0 ~ 
Indi n dit 

Medie studente praat oor Vigs 

I, j 

, I \ ,1 
• r 

r 
Di klere i~ p 10 Febuarie aan 

die bur erne ter v n Kay Mandl 
n y stad ad rhandig. 
Mnr. . Human, udmini tratiewe 

beam pte van die stad raad van 
aya Mandl, hct tyden: die oorhan 
igin y waarderin aan die s en 

k r uit . pre k." aya Mandi het 
die hulp dnn end nodig." 

ie bur erneeter, mnr. Victor 
Myaliza, het Heem tede om nog 
hulp cvra. Hy het gese hy hoop 
daar al meer interak ie tu en Stcl 
I nb h n aya Mandl wecs. 

"Hccm tede het b wy' dat po i- 
ti w Idee ie groci van Kaya 
Mandl al b vordcr," hct hy ge c. 

t I 
J " " 
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Ons kondig met trots aan dat In beperkte oplaag van 250 I ergebinde 
eksemplare van Die Ou Skrywers in Perspektief beskikbaar is. 
In hierdie werk ... 

o word aandag bestee aan die belangrikste werke van die ou skrywers en hulle 
invloed op die praktyk, 

o word daar gewys hoe die ou skrywers n iekaar oor en weer beinvlced het en 
hoe Romeins-Hollandse reg In produk van ontwikkeling is wat oor e like eeue 
heen gestrek het; 

o word die vestiging van Romeins-Hollandse reg in Suid-Afrika bespreek; 

o word 'n oorsig van die Romeins-Hollandse regsliteratuur en die basiese uitleg 
van die wette gegee. 

Die keurpublikasie wat persoonlik deur professor De Wet geteken is, is In 
versamelaarstuk en veral oud-studente van professor De Wet sal in die werk as 
In aandenking belangstel. 

ODie vesnging van die Romeins-Hollandse reg in Suid-Afrika 

o Ore vroee middeleeue 

ODie Romeinse reg van die heroplewing af tot die einde van die agtiende eeu 

ODie Nederlande - algemene inleiding 

o Nederlandse juriste in die Suide 
ODie bloeitydperk van die Romeins-Hollandse reg 

ODie agtiende eeu 

o Vonnisversamelings en versamelings van adviese 

Aan: Butterworth urtgewers ( dms) Bpk. Posbus 792, Durban 4000 
Tel: (03 I) 294247 
Stuur asseblief die volgende bo k/e: 
~ __ kopie/e: Die Ou Skryw r in Per p ktief: JC d W t 

Prys: R195,00 + R23,40 AVB = R218,40 
ISBN: 0 409 02299 3 

o Bedrag ingesluit 
o Debiteer my 

nr. I I I 

o Debiteer my/ens r k ning nr~_ 

I Master I kr dl tk artrekening 

I I I I I I I I vervaldatum 

I V,sa 

I I I 
Naam: 

Adr s: Ko 

J I nr: Datum: Handt k nlng: 

• B skikbaar van u naaste boekh nd la r of drr k v n dl ultg w t s. 
Dir kt ur : 

CA Chisholm (Bnts, B stur nd). A MeAd m (Voorsitt r). UM Pc. I diru, DA 0 y (Nleu 5 I nds). 
WG Grah m (Am nk ns). M WI ch rs. 

Reg nr: 70/02 42107 1/ 8 

I 

I 
I 
I 
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Unlversiteite haal 
, 

na hofhevel 
KAAPSTAD. - Die Kaapse Hoog 
gereg hof het verlcde week die sub 
sidie-voorwaardes wat in Oktobcr 
verlede jaar nan die land se univer- 
iteite gestel i I ongeldig verklaar. 
Die Univer iteite van Kaapstad' 

(UK) en Wes-Kaapland (UWK). 

Dr. STUART SAUNDERS 

het gesamentlik om die ongcldig 
verklaring aansoek gedoen. DIe 
saak is teen die ministers van On 
derwys en Kultuur in die Volksraad 
en die Raad van Verteenwoordiges 
aanhangig emaak. 

'n Volle rcgbank van drie regtcrs 

Prof. JAKES GERWEL 

het by monde van regter Howie 
gese dat redes vir hierdie besluit 0 
gou as moontlik gelewer sal word. 
Hulle het "nie genoeg tyd gehad" 
om hul rcdes te formuleer nie. 

Die minister van Nasionale On 
derwys en Kultuur, mnr. F. W. de 

Klerk, het aan die pers gese dat hy 
kommentaar sal lewer sodra die vol 
le redes vir die beslissing verstrek 
is. 

Die universiteite het voor die hof 
onder andere geargumenteer dat 
die ministers buite hul mag opge 
tree het. 
H ulle het ook geargumenteer dat 

die voorwaardes so "vaag is dat dit 
nie met redelike sekerheid aan die 
universiteite aandui wat hulle moet 
doen om die maatreels en hulle na 
gevolge te vermy nie". 

Die Universiteit van Natal het 'n 
soortgelyke aansoek gebring. Die 
saak dien volgende week voor die 
Natalse afdeling van die Hoogge 
reg hof', 

Alhoewel die Kaapse beslissing 
net in die provinsie bindend is, het 
dit sterk oortuigingskrag, en die 
verwagting is dat die De Klerk 
voorstelle ook in Natal ongeldig 
verklaar sal word. 

Die subsidievoorwaardes, wat 
deur mnr. F.W. de Klerk inge tel is, 
het die universiteite verplig om toe 
te sien dat strenger dissipline op die 
kampusse toegepa word. In terme 
van die maatreels is die universitei 
te verplig om teen studente op te 
tree as hulle nie hul staatsub idie 
wil verloor nie. 

Die hof het beveel dat die minis 
ter die koste van die geding dra, 
wat na beraming RIOO 000 beloop. 
Die reg op appel is aan die minis- 

ters toegestaan. 
Die rektor van die UK, dr. Stuart 

Saunders, het in 'n verklaring gese 
sy universiteit het nog altyd geglo 
dat die subsidie-voorwaardes nie 
van toe pas ing was, en nie in belang 
van die land se universiteite is nie. 

"Ons het nog altyd geglo dat ons 
saak regverdig is, en ek is bly dat 
ons reg bewys is," het hy gese, 

'CWK se rektor, prof. Jakes Ge 
rwel, het gese dat die hof hul stand 
punt gelyk gegee het, en dat die mi 
nister buite sy mag opgetree het. 

"Die besluit, wat kom in 'n tyd 
van verdrukking en donkerte, is 'n 
hoopvolle lig wat daarop dui dat 
burgerlike vryhede nog deur ons 
regstelsel beskerrn word," het prof. 
Gerwel gese. 

Volgens prof. Cas Crouse, rektor 
van die Rand e Afrikaanse Univer 
siteit (RAlJ), en voorsitter van die 
Komitee van Universiteitshoofde 
(K'CH), wa die uitspraak 'n "inte 
ressante ontwikkeling". "Ons wag 
nou or die reaksie van mnr. De 
Klerk' . 

Prof. Crouse het ge e hy dink nie 
dat hof se uitspraak die "einde van 
die aak" gaan wees nie, maar dat 
dit tot nuwe onderhandeling met 
die regering aanleiding sal gee. 

Volgens die rektor van Stellen 
bosch, prof. Mike de Vries, wil hy 
sien dat die gesprek tussen mnr. De 
Klerk en die universiteitsrektore 
"so gou moontlik hervat word". 

Inkomtye Op ander kampusse 
INKOM'I YE vir vrouestudente is 
nie net tot Stellenbosch beperk nie, 
en self op "liberale" Engelsspre 
kende kampusse word beheer oor 
vrouestudente uitge efen. 

By Rhodes word die deure van 
dameskoshuise om elfuur saans ge 
dur nde die week gesluit, en eenuur 
oggen oor naweke. llierdie maat 
recl~ i net op eerstejaars van toe 
passing. Studente in hulle tweede 
jaar kr).' sleutels, wat dit vir hulle 
moonthk maak om later uit te bly. 

Man word net gedurende die 
aande op spe ifieke bescektyc. toe 
g laat, en mag glad ni in vrouen 
se karners kom ni . 

Die meerderhcid van Rhodes se 
studente woon in koshuise, en daar 
is na bewerin verskeie klagtes on 
der die studente oor die vrouens se 
inkomty . 

Rhodes het di . trengste reels 
van di Engelssprekendc karnpusse, 
maar die SR het 'n veld tog vir "her 
vorming" loods. Die klem van die 
veldtog Ie op "rnak imum vryheid 
en mr k imum veiligheid". Intu sen 
onder oek die administrasie 'n 
kaart-toelating st Iscl. 

Man aan die Universiteit van 
Natal se Pietern aritzburg kampus 

moet die vrouen se ko huise voor 
negeuur saans verlaat, en mag ook 
nie in die kamers kuier nie. Bier 
sluit die deure om elfuur oor weeks 
dae en die inwoners mag tot twaalf 
uur oor naweke uitbly. Sover daar 
kon vasgestel word kry senior stu 
dente nie sleuteh nie. 

By die Univer iteit van die Wit 
water rand (Wits) is "vei1i$hcids 
oorwegings" die hoofred vir kos 
huisreels, het die hoof van dames 
ko huise, me. Taylor, gese, 

Vrouestudente moet mi donker 
uitteken, en eerstejaar moet voor 
twaalfuur in wees. 

Manlike beso ker word toege 
laat mits hulle in- en uitteken, waar 
na hulle deur 'n ekuriteitsbeampte 
na die kamers verge el word. 

Aan die Univer iteit van Kaap 
stad (UK) mag man tus n 10.30 
nm en 11.45 nm besoek afle, en 
word ook na die kamers verge el. 
Hier sluit die vrouekoshuise om 
twaalfuur op weeksdae en drie-uur 
oor naweke. AJ1e studente h t egter 
die reg om vir 'n sleutel te vra. 

Volgens die SR-Ud vir koshui e, 
me. Ali on Burchell, i die vrouens 
OOT die algemeen t vrede met di 
~o huisreels. 

Prof. CAS CROUSE 

"Dlt Is nl dl Ind van dl 
soak nl ... tt 

, 

Sansco verwag "onstuimige jaar" Op kampusse 
Die pasverkose voorsitter van die is om die De Klerk-voorstelle teen 
South African National Students te staan. Die organisasic was verle 
Congress (Sansco), mnr. Bongani de jaar betrokke by onderhandclin 
More, het 'n "onstuimige jaar vo- ge met die Komitee van Universi 
rentoe" op Suid-Afrikaanse kamp- teits Hoofde (KUH), en doen hulle 
usse voorspel. "uiterste om aIle kampusse by hulle 

Dit volg op verlede jaar se onlus- verset te betrek". 
te en ontwrigting waardeur sekere Mnr. More het ook genoem dat 
universiteite gekenmerk was. Op- die "Hand off Turfloop" veldtog 
togte, boikotte en insidente van ge- baie aandag sal geniet, Turfloop, 
weld het op swart en Engelsspre- die noemnaam vir die Universiteit 
kende kampusse plaasgevind. van die Noorde, is die afgelope 

Mnr. More het in 'n per. onder- twee jaar deur veiligheidsmagte be 
houd gese swart studente verwag 'n ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
"eskalasie van onderdrukking hier- 
die jaar". 

Volgens mnr. More is meer as 75 
van Sansco se lede in die Tran vaal 
aJle n aanhouding. 

Sansco, wat hulle naam van Aza 
nian tudents Organi ation veran 
d r het, is die grootste studente-or 
ganisa ie in die land. Hulle het tak 
ke op 85 tersiere in tellings, en is 
aan die UDF geaffilieer. 

Sansco-lede moet hulle "vergade 
rings in die geheim hou", en vol gens 
mnr. More word hulle "dag-tot-dag 
aktiwiteite deur die veiligheidmr - L ........ L..2J ... IiL.. __ 
te vcrhinder". 

Sansco beplan vanjaar 'n paar 
veldtogte waarvan die belangrikste 

Vir I u k d mie e bo k 

riet Ak d 
Boekhandel 
h/v Andringl" n Victori 
STELLENBOSCH 7 00 
Tel. 02231-72830/72831 

Ir t 

MEDIASPEKTRUM 
(EDMS.) BPK. 

STELLENB05CH 98502 

set. 
Mnr. More het ook San co se be 

leid rakende klasboikotte beklem 
toon. "Klasboikotte en wegblyak 
sics word as 'n taktiek, en nie as be 
ginsel gesien nie," het hy gese. " 'n 
Boikot sal net gehou word as daar 
geen ander uitweg is nie, en Sansco 
sal sover moontlik sulke aksies pro 
beer vermy." 

Mnr. More is tans 'n nagraadse 
student aan die Universiteit van 
Rhodes. 

OUDIOVISUELE 
TIKSKOOL 

DROSTVDVSENTRUM NO. 17, 
AlEXANDERSTRAAT,STEllENBOSCH 

Ole Stell nbo Kam r v n Koophand I be 
nodlg die dlen te van 'n tyd like werwlng - 
ag t om t w rk op 'n komml I ba I . 
Aan 0 ker mo t volw prone w es. 
P r on b Ig met nagr d e tudle,' al 
voork ur genlet. 
kak I mnr. H nry AI nt (02231) 70018 vir 

m r Inllgtlng. 

FOTO'S FOrO'S FOTO'S FOTO'S 

VIR DIE BESTE GEHALTE FOTOGRAFIE 
OP STEUENBOSCH 

Ei no Of! Cor Lan b rg - G diplom rd Fot roaf 
(TEN VOLLE LUGVERKOELDE ATELJEE) 

PLEIN TR AT 21, TEL. 3131 

Reg. No. 84/06022/07 

GEBRUIK U SLEGS TWEE 
TIE:NDES VAN U VERMOENS? 7 
LAAT Al TIEN VINGERS DIE WERK DOENI 

OEUR MIOOEL VAN ONS GEVOROERDE 
GEREKENARISEERDE TIKOPLEIDING5ISTEEM, 

WAARBORG ONS SUKSE5 
IN SLEGS TWAALF UURI * 51 ut Ibordvaardigh id om u voor t ber i vir 

di 9 bruik van rek n rs & terminal . * La r tik volgen di me moderne metoda 
op lektroni e tikma jiene. * Beginn r tot 9 vord rd kur u e be kik 
ba r. 

Foto 

• Grad do foto', 
• Portr tw rk 
• Stud nt ro pfoto's 
• Paspoort.. n p rsoon - 
kaartfoto'. 

tudio Loc ley 
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KARNA" AL '_ KARNAVAL 'a KARNA" AL 'a KARNA" AL ._ 

Karnaval was mal 
Deur ANNCHEN NEL 
en LANI ELOFF 

STUDENTE het weer verlede 
week baie geld vir Uskor ingesamel 
terwyl almal hulself gate uit geniet 
het. Die Karnavalterna, "What Ma 
ties do from nine till two", is tref 
fend uitgebeeld deur die vensterver 
sicrings en vlotte. Tog was die ge 
halte daarvan in die algemeen nie 
so goed soos in die verlede nie. Die 
vlotoptog was ook baie korter as 
verlede jaar. 

Donderdagaand het Maties weer 
die strate in besit geneem om die 
vcnsterversierings te bekyk. In die 
hitte was die opvoerings nie so en 
toesiasties soos in die verlede nie. 
Uitstaande vensterversierings was 
Eendrag en Nerina se Matie flats, 
Sirnonsberg en Nemesia sc Matie 
Cats (dit het Saterdag die voorblad 
van Die Burger gehaal), Dagbreek 
en Serruria sc Maties in the 50's, 
II uis de Villiers en Pieke se uitbeel 
ding van intervarsity en Huis Ma 
rais en Irene se Maties on the wall. 
II ul afbeelding van prof. De Vries 
en Minister De Klerk was skitte 
r nd. 

Die kermis is die ecn geleentheid 
waar jy werklik waarde vir jou geld 
kry. Daar is eet- en drinkgoed te 
kus en keur, spektakels en kompeti 
sies, en tog skuil die gerustellende 
wete iewers dat alles vir 'n beter 
doel as net jou maag is. 

Op die hittige dag waar die 
strand gewen het, was die roomys 
en koeldrankstalletjies baie gewild. 
Simonsberg en Nemesia se doen 
dit-self kuns het die minder kunsti 
ges die geleentheid gebied om te 
eksperimenteer, terwyl Hombre en 
Monica se 'Pot die Prof vroeg in 
die jaar al geleentheid gebied ~et 

om van die akademiese frustrasies 
ontslae te raak. 

Die finale van die Down-downs 
het weer eens Libertas se baasskap 
bewys. Hulle het Huis Visser se tyd 
van ] 6.1 sekondes met 14.37 oor 
tref. I n die mans-toutrek het albei 
Eisenburg se spanne gewen. Irene 
was in die toutrek vir vroue net te 
goed (te swaar!) vir Harmonie. 

Militere Akademie het vir deur 
lopende vermaak gesorg a-la Sonja 
Herholdt, Mynie Grove, Bles Brid 
ges en die berugte Patricia (Deli 
cia) die Stripper. Hulle wynveiling 
het tussen R 150 en R200 per bottel 
opgelewer. Bulle stalletjie het onge 
veer R 1 100 ingebring. 

Die vlotoptog Saterdag was 'n an 
der hoogtepunt en mense het soos 
gewoonlik langs die strate, op dakke 
en balkonne en in vensters gestaan 
om die beste uitsig te kry. Deelne 
mers aan die optog was die Settlers 
II igh School se drompoppies, die 
Hoerskool Goudini se kadetorkes, 
die Mej. Matieland-finaliste en die 
Habibia doedelsakorkes. Verskeie 
kostuumkarakters het ook dcclge 
neem aan die optog en die kinders 
vermaak. 

Uitstaande vlotte was Helshoogte 
en Huis ten Bosch se, The good, the 
bad the Maties, met die duiwelge 
siggie, Dagbreek en Serruria se 
vlieg wat graad yang, Huis Visser 
en Erica se konflik met kampusbe 
heer en Oude Molen en Aristea se 
pienk tandem. Bergville se manne 
het, vasgenael op 'n Beach Buggy 
met die nodige voggies byderhand, 
die vlotte die nodige aanmoediging 
gegee. 

Die Karnavaluitslae word eersko 
mende Vrydagaand by die Kroning 
shal in die Stadsaal bekend ge 
maak. Mej. Matieland word by die 
swierige geleentheid gekroon. 

MATIEDAGBOEKREGS ELLINGS 
STUDENTERAAD 
Marion Shaer, Groot VIei, Devon Valley 73975 
Ronel Nel, Eikenbosch 4, Joubertstraat 75914 
Stephan Malherbe, Van der Bylstraat 8, 5172 
Francois Malan, I luis MacDonald 

VERENIGINGS 
NUSAS: Mark Behr, Groot Vlei, Devon Valley 73975 
~AAK: Daniel Malan, Groot Vlei, Devon Valley 73975 

SOSIALE BROKKIES 
• 19 Februarie: Simonsberg-Met 

Kroningsbal 
• 22-25 Februarie: SOSI US-week. Die vrou en seks. Sprekers: Di. 

Danie Louw, Tinus van Zyl, Drr. Willie Pienaar, 
Tobie de Villiers 

• 26 Februarie: Aurora sosiale aand 
• 26-28 Februarie: Koshuiskampe 
• 27 Februarie: PSV-uitstappie 

• 29 Februarie, 7 Maart: Bloed kenk-intervarsity van 10.30-14.30. Na 
vrae by Karnavalkantoor 

• 11-13 Maart: Harmonie en PSO koshuiskamp. Navrae by Erfur 
thuis. 

Die Matie trougaler), 

Tw van Ole Matle-r daksl I d Is gedu 
r nde die vakansle getroud. 80 Is dl spot 
Dr nttekenaar Tania Marla n Mlchaelo P tro 
Melnyczuk wat op Grahamstad g trou het. 
Regs Is die sub .. r dakt ur:nuus, Gawl Botma 
n sy vrou, RI-tt . 

Rocky haak af met ske mer 
Deur ANNCHEN NEL 
DIT was verlede week groat sports 
toe Rocky Roberto Kotze met Su 
garley Uys in die huwelik beve tig 
is. Dagbreek het vanjaar in hulle 
tradisionele poutroue met erruria 
afgehaak. Dit was 'n moes-troue, 
want Mohammed Karna-alie ou 
reeds Saterdag deur die vroedvrou, 
Martina Alex Nalova, in die lewe 
gebring word. 

Die bruidegom, Robert Kotze, 
primarius van Dagbreek, wa 'n 
rooikop Rocky en die bruid, Rene 
Uys, prima ria van Serruria, 'n s er 
mer. Al die gaste was in sportdrag 
geklee en die kansel 'n kryt tot 
met die pragtige rondt aankondi 
gers (bok bessies) tussenin. Die 
hruidspaar het in 'n Morris Minor 
gearriveer. 

Die gaste i deur die dominec, 
Pedro Camara, vertel van Rocky en 
Sugarley se "wilde drange in Dag 
breek palace wat gelei het tot die 
verhouding". Fly het aan hulle Don 
King se reel vir'n vuislose huweltk 
voorgehou. Bulle moes mekaar in 
die binn gevegte aankleef', maar lac 
houe sou nie die verbintenis stand 
vasti maak oi . Ontrouheid tus en 
rondte mo L vermy word. Rocky 

DIE T LLEI\IBO TUD I\IT 
WII Jv oc 'n bol opwlnd nd r dok I dl n n Int ant 
w rk do n1 
Do n voor 29 F bruarl canso k vir dl r dak I von 01 
St II nboss Stud nt. 
Aansoekvorms Is by dl SR .. kontoor verkrygbaar. 

Die volgenda poste is beskikboor: 
R cokt ur: Aig m an. R dokteur: V r nl in • I dck- 

taur: Kun • Radokt ur: Stud nter ad. R kt ur: Koshu 
• Redokteur: Sport Redokteur: Tygerberg 

• Aigemene verslaggewers (2) • Ver nl In v rsto w rs 
(2) • Kunsver log ewer (1) • SR .. v rslag war (1) • 1 csncts- 
verslagge.wer (1) Ty. rb rgv rslog \Iv r (1) II V r pr I 
ders (2) • Fotograw. (4) 
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- I 
Eerste tree 

DIE Univer iteitsraad moet geluk _gewens 
. word met hul besluit om swart studente in 
koshulse op die Tygerbergkampus toe te laat. 
Die getalle is min, maar dit is 'n begin. 

Die be luit, benewens op ideologfese grande, 
was sekerlik gebaseer op die nypende tekort 
aan losies vir swart studente aan die Universi 
teit. Oak vanjaar is voornemende Mattes weg 
~ewys omdat daar nie voldoende )osies vir hul!e 
In he taande wooneenhede besklkbaar was me 
- wat hartseer is, as mens die groot aantal lee 
kamers in universiteitskoshuise sien. 
ODS herhaal wat ons dikwels tevore al gese 

het: oop koshulse is 'n realiteit op kampus, en 
hoe gouer Maties dit besef, hoe beter. Organisa .. 
sies 800S die SR en die primkomitee moet nou al 
werk om Maties in koshuise daarop voor te be 
rei - vera} om vrese en vooropgestelde persep 
sies te breek. 

W at bou karnaval? 
EEN van die interessanthede van karnaval, is 

die skynbare teenstrydigheid daarvan. 
Hier het mens derduisende tudente wat geld 

insarnel vir liefdadigheid. Maar om dit te doen, 
hou hulle optogte, versier koshuisvensters, hou 
kermisse. Derduisende rande word gespandeer 
in die proses. 
Nou vra mens jou af: is dit die moeite werd? 

Kon studente nie maar die hele storie ~elos het 
n elkeen RaO vir Uskor gegee het nie. 
Hierdie vraag word meer akuut as mens sien 

hoe sommige Maties karnaval vier. Dronkens 
ka\l vier hoogty, vandalisme ruk hande uit. Kos 
hulse soos Wi1genhof maak dit 'n tradisie om 
waterbomme voor hulle koshuis na arnaval 
gangers te gooi ._ met die risiko van ernstige ska 
de aan lig: aam en goed. 
Vir welm nende Maties Ie die waarde van 

karnaval daarin dat mense die feit dat hulle 
jonk i en op 'n universiteit an studeer, onbe 
vange kan vier, nit Ie in die samesyn van vrien .. 
de en die maak van nuwes. 

arnaval moet nie as vanselfsprekend aan 
vaar word nie. Dit sal van Maties afhang of dit 
wat in arnaval gesit word, die uitset regverdig. 

V rbanning nie nodig 

WANNEER 'n universiteit homs .. 1f op vry 
heid van spraak roem, moet hy verwag 

wo d om aan die tradisionele norme van hler 
die klasslek-liberale waarde gcmeet te word. 
Die Universiteit van Stellenbosch roem daar 

op dat hy die universiteit in Suid-Afrika is met 
dIe meeste vryheid van spraak, weliswaar met 
die kwalifikasie dat dit met "gematigde ver 
dr agsaamheidu epa rd g D. 
Die h luit om 'n Nusa .. ver ad rin hierdie 

w ~ k te verb n, kon du ker lk nt m Uk e· 
kom h t nie. 

00 n ver il, n 
men oj h Jp om t din d t die b lu't om die 
v . r derlng te verbied, die ou nie werd W 8 
me. W t ou dr. Ivan Tom op die vergl derinll 
gesf! h t wat Maties nog oi gehoor het nie'1 
Wattar ged gles was 0 gevaarUk dat Admin 
Maties daarteen moes beskerm? 
On. hoop nie dit i tn gevolg van die 

wellwe gtig w' ar kuwings w t M ti 
die opening v n die akademi e j r rno aan· 
hoor dat daar nie op Stell nbosch betoog, of 
kUp ge~ooi word nie. 
Mt len sa) die hofuitspraak teen die De 

Klcrk ... r gu} sies in di" Kaapse Hooggeregshof 
die spanning in uitvoerende kringe verlig. 
Vryheid van praak is 'n koshare bate waf be 

skerm moet word. 

"ONS het nog altyd geglo dat ons 
saak regverdig is, en ek is bly dat ons 
reg bewys is," het die rektor van die 
Universiteit van Kaapstad, dr. Stuart 
Saunders, gese nadat 'n volle reg 
bank van drie regters in die Kaap 
stadse Hooggeregshof verlede week 
die De Klerk-maatreels ongeldig ver 
klaar het. 

"Die meeste van ons het die uit 
spraak eintlik verwag," was die rek 
tor van die Randse Afrikaanse Uni 
versiteit en voorsitter van die Komi 
tee van Universiteitshoofde, prof. 
Cas Crouse, sc reaksie. 

Die twee universiteite het aange 
voer dat die Minister buite sy gcsag 
opgetree het met die instel van die 
maatreels en dat die maatreels so 
vaag is dat universiteite onseker is 
oor wat van hulle verwag word. 

Die regters moet nog hul redes vir 
die besluit bekend maak. 'n Waar 
skynlike rede mag wees dat die Mi 
nister ultra vires opgetree het omdat 
die Wet op Universiteite hom nie die 
magtiging gee om dergelike voor 
waardes aan universiteite voor te 
skryf nie. 'n Soortgelyke besluit later 
hierdie maand word verwag, gelewer 
deur die Natalse Hooggeregshof 
waar die Universiteit van Natal ook 
'n versoek vir die ongeldigverklaring 
van die maatreels ingedien het. 

Die minister van Nasionale Opvoe- 

ding, mnr. I'.W. de Klerk, kan hierna 
besluit om via die drickamer-parle 
ment die Wet op Universiteite te wy 
sig sodat maatreels van dieselfde 
strekking wettig ingestel kan word. 
Daar word egter verwag dat verdere 
samesprekings met universiteitshoof 
de eers weer sal volg. "Ek sal baie 
bly wees as die gesprek tussen die 
Minister en die universiteitsrektore 
heropen kan word," het prof. Mike 
de Vries, rektor van die US, aan Die 
Matie gese. 

Kritiek van dosente en studente is 
onder meer dat die maatreels die 

"Ek sal baie bly wees as die 
gesprek tussen die Minister en 
universiteitsrektore opnuut 
heropen word." - Prof. Mike 
de Vries . 

outonomie van Suid-Afrikaanse uni 
versiteite ontneern, dat strafregterli 
ke jurisdiksie aan die universiteitsra 
de toegeken word en hulle sodoende 
by die regering ingetrek word om 'n 
polisiefunksie te verrig. 

Protes-optogte en -vergaderings, 
gehou deur dosente, studente en uni 
versiteitspersoneel, het einde verlede 
jaar kort na die instelling van die 
rriaatreels op veral Engelse kampusse 
plaasgevind. Aan die Universiteit van 
Stellenbosch is 'n protesvergadering, 
gereel deur Nusas en die Black Stu- 

De I(lerk-maatreel i weegskaal 
dents' Organization of Stell en Di~ vorige ~ekaan van die regsf~ 
(8sos) bygewoon deur sowat vie uhei: aan die US, prof. Hennie 
derd studente en dosente. Erasmus, se die maatreels is ook vir 

hom nie aanvaarbaar nie. "Die maat- 
Relatief min protes teen die reels maak sekerlik inbreuk op die 

reels het vanaf studente aan Outonomie van ons universiteite en 
kaanse universiteite het opge dit maak die deur oop vir aantygings 
SR-voorsitters van die univer dar ons regeringsinstellings is. Dit 
van Stellenbosch, Vrystaat, kep die gevaar dat ons grade in die 
Potchefstroom en Port Elizabetlbuiteland bevraagteken sal word en 
in hul persoonlike hoedanigehddat studente se beursmoontlikhede in 
rnaatreels gesteun. 

Regskenners wat deur Die 
genader is, wys daarop dat die 
reels teen die wese van die um 
teit ingaan. "Wanneer die uni 
teit gedwing word om uitvoeri 
gee aan 'n proses wat norma 
tuishoort by strafregpleging 
moet dit boonop doen op 'n 
waar sy subsidie in gedrang k 
dit nie 'n funksie wat by die un 
teit tuishoort nie," se prof. G 
Erasmus, regsdosent aan die ' 

Die universiteitsrade van al d 
gelse kampusse het die maatrei 
werp. Die universiteitsraad v 
US het in November verlede j 
dens 'n vergadering bedenkin 
gespreek oor die "prinsipiel 
vaarbaarheid en praktiese u 
baarheid van die metode wat 
pas word om die verwesenliki 
die oogmerke (soos 'n ordelike 
belemmerde voortsetting van di 
versiteit se akademiese funksi 
bewerkstellig. " 

die gedrang kom." 
Volgens prof. Willie Esterhuyse, 

hoof van die Departement Filosofie, 
is die "erosie van vryheid in 'n land 
gewoonlik op drie plekke sigbaar: be 
perkings op die pers, die universiteit 
en die kerk." Hy se "ons trek nou al 
by nommer twee ... die tweede pi 
laar van vryheid in Suid-Afrika is be 
sig om te kantel." 

Wat behels die De Klerk-maatreelsr 
Volgcns die maatreels moct un 

vcrsitcitsrade stappe neern wat 
daarop gerig is om onwcttige be 
moeiing, intimidering of di. krimi 
ncring teen studentc of univcrsi 
leit. personeel in die uitvoer van 
hulle "norrnale en weuige aktiwi .. 
teite" te voorkom, om die "onont 
wngte en ongcstoorde voortsett ing 
van die onderrig en navorslngsak 
tiwiteitc" te verscker en om tc 
voorkom dat studente of perso 
n ellede universiteitstoerusting of 
cbouc ebruik om e r ten. die 
'ooamcrke en op nbare beeld" 
van cnige onwettige organisa ie te 
bcvorder, tweedens om boikotak- 
ICS teen enige firms ,produkl of 
artikels usook opvo dkundige 10- 
telling, te bevorder en d rdens 
vir eni e handeling wat die veilig 
heid van die publiek of die hand- 

haaf van openbarc orde in gcvaar 
stc) of kan stcl, 

Indien die betrokke universi 
teitsruad bevind of deur die Minis 
ter van Ondcrwys en Kultuur 
daarop gewys word dar cnigc stu 
dent of personecllid vercistcs soos 
h icrbo gcnocm oort rce hct 01 
moontlik gaan oortree, moet die 
rand ondcrsoek instcl en die nodi 
ge di. siplinere of voorkomcndc 
maatreels teen die betrokkcne in 
st I. Die raad meet aan die mini . 
tcr vcr Jag docn oor 'n voorval bin 
ne 21 dae daarna en hom inlig 001' 
walter dissiplinere tappe genccm 
i .. Indien die universiteit volgen 
die minister nie hierdie funksies 
na behore uitvoer nie, knn die mi 
nister ingcvolge artikel 27 von die 
Wet 01' Universiteite die betrokk 
universiteit ISC taut sub .udi . v r 
minder of he hemal afsny. 

Deur CORNIS VAN DER LUGT 

U niversiteite gaan 'drasties' verand: 
As deel van ekonomiese besnoeiing wat tans deur die Suid .. Afri 
kaanse regering uitgevoer word, is universiteite se staatssubsidies 
vanjaar drasties ingekort. Die subsidie van die Randse Afrikaanse 
Universiteit is met 29% ingekort. 'n ondersoekspan van die Komi 
tee vir Universiteitshoofde het pas 'n verslag voltooi waarin ingry 
pende voorstel1e rondom di toekoms van Suid-Afrikaanse gebied 
word. ELMARIE MAREE gee 'n oorsig daarvan. 
'n TOEKOMS met minder geld en 
meer studente staar die universiteite 
van Suid-Afrika in die gesig. Die uni 
versiteitswese in Suid-Afrika al vol 
gen die verslag oor die "rnakro-as 
pekte van die universiteitswese binne 
tersiere onderwysverband" drasties 
moet verander. 

Die ondersoek, waarin gekyk is na 
die toekoms van Suid-Afrikaanse uni 
versiteit, is op aanbeveling van die 
Komitee van Universiteitshoofde ge 
doen, met prof. Johan de Lange, vori 
ge rektor van RAU, as hoof van die 
ondersockspan Die ver la~ . beveel 
aan dat universiteitsoptelding in 
Suid-Afrika vir almal volkome toe 
ganklik behoort te wees. Meganismes 
sal geskep moet word om die gaping 
tussen skool en universiteit te oor 
brug, veral vir studente wat gebuk 
gaan onder agterstande in die onder 
wy. 

Verder moet toelatingsvereistes nie 

net 01' akademiese prestasie gegrond 
word nie. Enige persoon met die no 
dige vermoens en aspirasies vir uni 
versitere opleiding moet toelating 
kan verkry gegrond op meriete en/of 
die potensiaal van die kandidaat. 
Ekonomiese en ander rcaliteite van 
die samelewing soos die aanvraag vir 
die studierigting is voorgestelde kri 
teria vir toelating, 

Studentegetalle neem snel toe. In 
vergeleke met 1979 se 241 183 en 
1990 se verwagte 803 003 sal daar 
ongeveer 1,3 miljoen Suid-Afrikaan 
se studente in die jaar 2000 wees, 
Studentegetalle neem persentasie 
gcwys vinniger toe as die bevolking 
en die ekonomiese groei. H ierdie ten 
dens sal meer werklose gegradueer 
des tot gevolg he. 

Volgens die verslag is die her truk 
turering van universiteite nood aak 
lik. Sekere fakulteite en departe 
mente aan bepaalde universiteite sal 

uitgeskakel moet word ten eind 
optimale benutting van bronne e 
verwerkliking van die volle poten 
van die akademie te veroorsaak. 

Universiteite en technikons 
wille van rasionalisasie in die 
ter .. iere onderwyssektor nouer 
saamwerk. Indien hulle nie 1 
slaag nie sal die staat, volgen 
vcrslag, inisiatief mo t neem. 

'n Universiteit kan intern 
dcur slegs aan sekere van sy de 
mente geld vir navorsing en na 
se studie toe te ken. Die ander 
temente kan hulle of op voor r 
ludic of op dien lewering rig. 
nekragbchoeftcs al waarskyn 
rol speel in die toekenning van 
singsgeld. 

Die verslag wys Jaarop da 
staat se bydrae aan universiteit 
te kort. Die subsidieformule w 
staat laat ontwerp het, en vyf ja 
lede goedgekeur het, word no . -~~.....-..;-' 
ten volle befond nie. Hierdie ie staat oorreed kan word om aan 
blyk duidelik uit die onvermo tUdente individueel 'n bepaalde be 
die univcrsiteite om die nodige drag te leen vir hul studiekoste, sal 
singsapparate en biblioteckmat '~udiegeld wei verhoog kan word om 
aan te koop. I~ tekort in staatsbydraes tot die 

Beperkte en vrywillige staat nlversiteitskas aan tc vul. In stede 
ministreerde leningskemas aan at vcrhoogde gelde studente hoof 
dente word genocm as 'n moo rckens besorg, leen hulle dit by die 
oplossing vir die geldproblem taat totdat hulle die universiteit ver- 

01 bal prysstyglngs en die warm w er van dt afg lop tyd hat bal Matl keal 
and rkant loot ultkom. 

EK WEET DIS WARM, :rUFFROUj 

MAAR U MOE r USE"LF NIE rEMIN 
FArSOSNl..IK KL.E.E AS U KOM 
R.EGJSTRE~R.I V 

:rAMMER, MAAR EK MOES MY 
R~GISTRAS/E.·UITRU.sTI NG 
VERKOOP SOOfn EK 
REGISTRASIEGELD KAN 
BETAAL. 

~/ 

"I'm as thick as a plank." het Prin 
ses Diana gese toe sy gevra is of sy 
Trivial Pursuit kall speel. 
Op Stellenbosch i die politieke spe 
lers nie so eerlik soo die onskuldige 
prinse. nie, en daarom sal hulle seker 
almal probeer om die volgende Trivi 
al ursuit vragie oor Stellenbosch t.e 
beantwoord: Wie was die man wat 
e. e het daar wag 'n kortpad - weg 

van Stellenbo ch op enige student 
wat d Ineem aan eni~e ksie "wat 
g nooide spreker op hlerdie kampus 
vcrhinder om in 'n akademie e om e 
wing sy tandpunt te stel"? n wat 
bet ken dit? 

Maar die slimjanne (en Sanne) sal 
twee keer moet dink. Want is dit toe 
nie die week hierdie einste man w( t 
'n verbod op 'n vergadering plaas wat 
deur ene I van Toms toege preek sou 
word nie? 

Want die bec.ld van "oophcid vir 
nder standpunte" wat so liefies deur 

se ere mense op SteHenbosch gekoes 
ter word, is natuurHk niks ander nie 
as 'n mite. 'n Mite waarin mens nog 
ketn glo solank daar nie "'gevaarlike" 
~tandpunte op die karnpus gehoor 
word nie. 

Want wat ~aan oom I aanljie Bur 
ger (oud Malle van 191 '-35) sc a hy 
hoor dat vyandc van ons gehefde 
wcerml g toegclnat word om op die 

PROF. WILLIE BREYTENBACH is professor in Afrika-studie an die US. By w s 
voorheen 'n direkteur in die Departement Staatkundige Ontwikkeling en Beplanning. 
CHRISTIE KEULDER het met hom gaan gesels, 

a te Ie Baie lesse uit Afri 
U was betrokke by die op tel van die 
1983-grondwet. Dink u die grondwet 
wa 'n sukses? Watt r foute i d ar 
gem ak? 

Die 1983-grondwet was 'n stap in 
die, regte rigting, want vir die eerste 
keer kon burgers van verskillende 
groepe in die land, wat voorheen nie 
op sentrale besluitnemingsvlak kon 
declneem nie, die geleentheid hier 
toe kry. Die grondwet is wel tans 
onder spanning, maar ek g10 nie dit 
sal van die spoorlyn afgaan nie. Dit 
sa 1 baie jammer wees as daar mecr 
en meer dooie punte tus en die drie 
huise oor algcmene sake ontstaan, 
wat dan na die Presidentsraad ver 
wys word vir finale beslis ring. Die 
Presidents raad sal in s6 'n geval uit 
gcwys kan word as die opperma .In 
plaas van die Parlement. Omdat die 
Presidentsraad nie 'n verko e raad 
is nie, is dit dus per se 'n ondcmo 
kratiese beginsel. 

Ons het sedert die grondwet die 
noodtoestande gchad, brandc in die 
township , die opkom. van di 
UDF ... die rondwct het onvoorsie- 

kampus te praat. Op die lang duur 
kan selfs Die Burger ontstoke raak en 
dis nou een vyand wat die Universi 
teit nie kan bekostig om te he nie. As 
dit gebeur salons kanse op enige sub 
sidie van De Klerk s ker so kraal 
wees soos die moontlikheid van Uto 
pless tannin " by die Ventersburg se 
dorpswembad. 

Nerens and rs word die dilemma 
van ons universiteitsvaders beter ge 
i'Ilustreer, as deur die woorde van ene 
mnr. Lombard, van die universiteit se 
afdelin~ van ontwikkeling nie. Hy se 
die umversiteit het "'n gemattgde 
vcrdraagsame en nic-diskriminerende 
beeld (by wit NP-ondersteuners?)." 
Maar dan gaan hy verder en se dat 
die "Afrikaner, Christelike, Blanke 
karakter van die universitcit deur die 
owerhede behou sal word." 

Dis die dat Stellenbosch amptelik 
nic diskrimineer nie, maar tog toelaat 
dat byna al die koshuise eksklusief 
vir sogenaamde blankes gereservccr 
word. Oat dic personcel . aans in hul 
Ic BMW's hui5.waarts keer om agter 
mure van gifts die ongcregtigheid en 
onderdrllkking in dic land weg te 

laat. Die voordeel hiervan is dat dit 
vir die staat nie 'n bykorncnde lang 
termyn-las beteken nie, en studente 
kan sodoende finansiele problcme op 
die korttermyn gespaar word. 

Die verslag is nie in sy gehecl aan 
vaar nie, maar sal dien as 'n werksdo 
kument van die KUH, universiteite 
en ander belanghebbendes. 

" ese h t? Wat SOU die Prinse 
wens. En is dit nie ontsteJlend om am: Maak eers 'n bietjie oop, on 
hoor dat talle swart studente nog ~druk dan weer enige 0pstandig 
dat hulle voor hulle koms na Stell Id en gee die mense dan n wortel 
bosch deur die intellegensiedien twee om hulle te troos. 

k f die waghonde op die SR met P rsp ,tt-ti w elfde motiewe optree, is egter 'n 
...-_ ......... _ .................... ...,.klld van 'n ander kleur. Die mense 

PI rre de Vos III er of huUe aangevuur word 
---------- __ .-i'C~ 'n kombinasie van rna sbehept .. 
ugekeur" word nie? (Is dit nie iron I ~n 'n bJi.nde. geloof i~ wat Ma~ 
dat die politieke poli ie van Su. Vlo~kle VIr huUe se. Hulle W1! 
Afrika hulself UinteJlegensiedienst,~t~~s d~e stu~ente beheer. Net 
noem nie? Is dit dalk 'n geva] cis Ie pnmkon.l1tee se nuwe maat 
wensdenkery?) ll)ikt~en vro~h~~ studen.te daarop 

Stellenbosch, en veral ons rekt U" OIS om d.le dames 1!1 toom te 
Brobeer wei om die universiteit m 1 ~ ~ k~ekles dus kockJes te hou, 
'oop" te maak. Dil is daarom dat t N wil .dlc. SR skynbaar Nat hou 
koshuise op Tygerberg oop estel at Ult die skool kom. 
en die getal swart studente jaarl 1'Wecdens wil somrnige van die 
loeneem. Maar dit sal noodwendigtJ.itcrriers in die SR-kanloor ook aile 
groepie studente op die kampu v,1, ting wat bots met die "ampteli 
ti wat uit gemeenskappe kom w' Weergawe van Grootbroeder van 
daar 'n stcrk tradisie van versetp onskuldigc en onwetende studen 
tiek bestaan, en dit sal vir OClm Fanl~f weghou. Want as mense eers be 
en die ministers wat hy tlien, net dat "the truth according to P.W., 
... tanvaarbaar a1 wecs nie. ) truth and anything but the truth", 

Dic prysenswaardige poging v Sal hulle mos !lie meer vir die par 
die rektor stem dus baie oorccn II wil stcm waarvoor die meerder 
die rcgering se eic hl;fvormingsp Id Van SR .. lede so gctrou stem nie. 

Die stilrnaak van Ivan Toms is net 
nog 'n terugslag vir diegene wat wit 
weet wat werklik in Suid-Afrika aan 
die gang. is. Ho.e salons nou ka~ ~~ 
sluit of dIe Na IOnale Party se mlllle 
re vleuel besig is met 'n moreel re~ 
verdigbare oorlog in Angola en In 
Suid-Afrika as ons net hulle Weerga 
we (sic) moet gl01 

Vandat genl. Constant Viljoen 'n 
paar jaar gelede bewering dat Suid 
Afrikaanse vliegtuie die An olese 
lugruim kend, as infame leuens af 
gcmaak het, g10 ek moeilik me r di 
amptelike Weergaw . Want sien, net 
die vorige dag het ek self gesien hoe 
Impalas 'n swierige draai oor die ba 
sis gooi voordat hulle oor die grens in 
Angola ingevlieg heL 
Miskien sou die meeste Maties be 

gin wonder het oor waf om te dink en 
te glo. Maar op Stellenbosch sorg die 
rektor en die SR dat ons nie enige 
inligting kan kry wat ons sulkc "ge 
vaarlike" gedagtes kon gee nie. As 
dit dan is wat vrye spraak en 'open 
heid" 01' Stcllenbo ch beteken, is dit 
nie tyd dat ons begin Vfa waarom die 
mite bly voortleef nie? Wie weet, as 
jy die antwoord hierop kry word iy 
dalk Trivial Pursuit kampioen van 
• uid-Afrika. Miskien wen iy self. 'n 
kassie tamaties vir jou mocite. 

ne probleme geskep wat alles herlei 
kan word na een probleem, nl. die 
uitsluiting van swartmense in die 
grondwetlike bedeling. 
Hoe s I 'n nuw konstitu i vir Suid 
Afrik daar moet uit ien? 

Dit L al nie op die basi. van die 
driekarncr-parlernent kan skied 
nie. In terme van die regering se eie 
staatkundige riglyn wil hy by 'n b - 
deling uitkom waar die oorheersing 
van een roep deur 'n ander voor 
korn word, en hierme het ek geen 
probleem nie. Ons at dus 'n tota 1 
nuwe bedeling kry ... ek raai 0 teen 
1992. Hy sal ook moontlik by wyse 
van 'n referendum aan aile bevol 
kingsgroepe voorgele word. Ek 
voorsien ni dat die Nasionale Par 
ty tot tn val gebring s I word nie. 
Oit nl dus reali ti s w es om 
moontlike • taatkundige groei te 
meet aan die reg ring e ei uit- 
ang punte. 
Ek dink uiteindelik . I die pa 

troon van die strecksdien terade 
wat vir plaaslike regering in e. t.el 
is. gevolg word. Die stels I sluit nie 
swartmcnse uit nie, dit maak v or 
sicning vir minderheidsregte en die 
vermyding van oorheersin van een 
groep deur 'n ander. Die str ek • 
diensteraad·kons_,p hou intere ante 
moontlikhede in wat voldoen aan 
die regcring e eis . Streeksvaria 
sies sal moontlik wees. Dit sal 'n 
soort reginnale federalisme wecs 
wanrin elke streck nil; pre. ies die 
.clfde ge.truktureer i. nie. 

Ons moet maRr vergccl van die 
PFP, I nkatha of die AN c pro 
gram, wnnt nie een VHn hulle sal 

, Swartmense 
in Afrika ken 
die beginsel 
van konsensus 
baie goed. Dit 
is dee) van hut 
tradisionele 
kultuur. Vry 
heid van 
spraak is in 
Afrika nie on 
bekend nie.' 

- Prof. Willie 
Breytenbach 
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deur FRANCOIS BeUKMAN 

I AKTUEEL I 

(Vanaf bl. 11) 

Buu tate m.oe 
"For economic recovery to be 

successful, Moz ambique needs 
peace, which can be established in 
a Southern Africa rid of apartheid, 
the main obstacle to healthy econo 
mies in the region" ( uit: Informa 
coa Estittstica J 986 uitgegee 
deur die Mosambiekse Beplanning 
s kommissie.] 
HIERDIE aanhaling gee in 'n groot 
mate die propaganda- en slag 
spreuk- politiek vanuit arnptelike 
Mosambiekse regerin kringc jecns 
Suid-Afrika weer. Die taktiek is be 
kcnd in die interna ionale politiel : 
blameer jou buurstaat vir jou eie 
mi lukte ekonomiese en politicke 
beleid. 

Na 'n besoek aan Mo ambiek se 
hoofstad Maputo, waar on met 
Icier' van die jeug en regering ge- 
els het, i dit vir my duidelik hoe 
kom die Wereldbank Mo: ambiek 
be kryf a die armste land in die 
wereld. Die algemene indruk van 
die stad is een van verval en agter .. 
uit ang. Honderde mense stap doel- 
100 en werkloo rond, op sock na 
ccn van die basic. e lewensmiddelle, 
naamlik voedsel. .. dit wat die 
Marxistie e oorname in 1974 nie 
ebring het nie. Wat landboupro 

duksie betref, is die vlakke tans die 
helfte a in 1981. Uitvoere het met 
70% geval sedert 198). 

Mosambiek stel die RSA voor as 
'n destabiliseerder. Dit hou inder 
daad nie ired met die werklikheid 
nie, Mosambiek is afhanklik van die 
hulp van wereldstatc en besef dat 
beide die RSA se posisie in die we 
reldgemeenskap n die rol van we 
reldmening gebruik kan word deur 
Mosambiek voor te stel as "slagof 
fer" van "die bo e apartheidstaat", 
ten einde meer hulp te bekom, Mo 
sarnbiek sal die realiteit van Suid 
Afrika in g dagte m thou: die 

in Suider Afrika na vore kom. 
In die openbare forums en media 

is die frontlinie-statc, waaronder 
Mosambiek, van die eerste state 
wat vra vir verpligte sanksies teen 
die RSA. Die praktyk bewys die 
teenoorgestelde. Vandag dryf die 
RSA handel met al die Afrika-sta 
te, een uitgesonder. Dit bewys die 
goeie wil om 'n bydrae te maak om 
die verarming en verhongering van 
Afrika te voorkom. 

Suid-Afrika sal egter meer duide 
lik 'n beleid moet uitspel om die du 
alismc te ondervang. Buitelandse 
betrekkinge gaan juis om eie belang 
en nie oor 'n fiktiewe skep van 
vriendskap nie. 

Die Mosambiekse regering gee 
boonop deurgangsroetes en basisfa 
siliteite vir ANC-terroriste, on- 

.;.:;;.._~ ......t!:~~ __ ~ ---' danks die Nkomati-verdrag. Oft het 
FRANCOIS BeUKMAN Is SR-voorsltf r van die Unlversltelt van die jeugbeweging van Mosarnbiek 
Sf II nbo ch n hoofbestuur lid van J ugkrag Suld-Afrlka Hy opcnJik erken. Geen streeksmoont 
h t on tang saam m t dl J ugkrag hoofb stuur 'n skak ilng- likheid. wat die veiligheid van die 
to r na Maputo ond rn m waar hull onder ander met treek In belang hct, kan d,~ld. ~at 
dl Mo ambl k Jeugbeweglng g sprek gevoer het. Hy buursta,~e ~ebrutk .word .as ~elhgc 
kryf oor dl to stand In Mosambl k en Suld-Afrlka se bulte- hawens vir ~erro~lste !lte. Hler sal 
land b leld j ns y buurstat . met onverbiddelikheid opgetree 

moet word sodat Mosambiek kan 
besef dat die RSA ernstig is oor die 
toekoms van die streek. Dit is nodig 
dat, soos voorgestel deur die Staats 
president, 'n beraad van Suider Af 
rikaanse state gehou word, waar 
probleme en mede-belange be 
spreek kan word. Veral die teen 
woordigheid van persone van buite 
Afrika in die sub-kontinent op mili 
tere gebied, gesondheid en voedsel 
verskaffing is krisisprobleme wat 
opgelos moet word. As die hand van 
vrienskap van die Republiek van 
Suid-Afrika weer verwerp word, is 
die pad van ons buurstate die pad 
van Mosambiek ... een van ontnug 
tering, honger nood en mensJike 
tragedie. 

h I kant bring maar op die terrein van ekonomiese 
beleid is daar weI blaam vir foute 
wat gemaak is, soos oorbesteding, 
oorambisieuse projekte, te min kon 
trole oor die uitvoerende gesag en te 
min aandag wat aan plaaslike be 
stuur gegee word. 
Wat is die toekoms van Kommunis 
me in Afrika? 

Kommunisme is onbelangrik. Ek 
wonder of een persent van die Afri 
ka-bevolking Kommuniste is. Daar 
is wel baie Marxiste in Afrika, 
maar dan is hulle Marxiste vir eko 
nomiese redes, vir sosialistiese re 
des. Kapitalisme is die beste stelsel 
vir produksie, maar sosialisme blyk 
vir Afrika omstandighede die beste 
sisteem te wees vir verspreiding en 
allokasie. 'n Unieke Afrika-stelsel 
sal 'n koppeling tussen kapitalisme 
en so ialisme moet wees. 

Kommunisme het nie 'n toekoms 
in Afrika nie, Marxisme wel. Laas 
genoemde het 'n sterk simboliese 
appel op die honger massas van 
Afrika. Afrika Marxisme laat ook 
godsdiens toe en verbied dit nie soos 
Kommuni me nie. Afrika het boon 
op nie die ge ofistikeerde staats 
strukture om Europesc/klassieke 
Marxisme of Kommunisme toe te 
pas nie. 
Op watter manier mo t wit vre e en 
w rt ongeduldigheid hanteer word? 

Watter boodskap het u n wit- en 
swart Suid-Afrik ner ? 

Die groot uitdaging kan seker in 
hierdie vraag saamgevat word: Hoe 
kan wit vrese en swart aspirasies 
versoen word? Dit is 'n ding wat jy 
nie in 'n grondwet kan oplos nie, 
ook nie in die parlement nie ... dit 
is iets wat in die "hearts and 
minds" moet gebeur. Ons sal waar 
skynlik nooit in hierdie land ware 
versoening tussen aIle Suid-Afrika 
ners bereik nie. Die kompleksiteit 
moet ons nie onderskat me. Maar 
ek dink daar is genoeg middelgrond 
vir die wat vir mekaar di hand wil 
gee sodat ons wei die toeko saam 
kan ingaan. 

pad van ekonomiese sukses loop 
deur die RepubJiek van Suid-Afri 
ka. 

Met die sluiting van die Nkoma 
ti-verdrag in 1984 is verwagtinge 
geskep van 'n nuwe benadering in 
betrekkinge tussen die RSA en Mo 
sambiek. Daar is byvoorbeeld in 
Mei 1984 vyf miljo n appels deur 
die RSA aan hongerlydende in 
Mosambiek geskenk. Twee hawe 
sleepbote, die David Heckwood en 
die Danie du Pies. i , is aan Maputo 
se hawe geskenk om funksionering 
d ar te verbeter. Tot op hede is 
meer as R 100 miljocn in lenings en 
kredietfasiliteite aan hulle gegee. 

om put . r KIO k 
leer Vlak, Trust Bank Sentrum, St lenbosch 

(02231) 70590 

prys * 5,25 DSOD 10 vir R 5,00 * 5,25 DSDD Gekleur........................... 0 vir R20,OO 
* 3,5 DSDD 10 v·r R50,OO 

Die SA-regering het op die lang 
termyn ook 'n bed rag van R 154 
miljoen bewillig vir die volledige 
opgradering van die Maputo-hawe. 
Met die Cahora Bassa-projek wat 
lamgele is deur sabotasie, gebruik 
Mosambiek hoofsaaklik Evkom 
krag en die SA Vervoerdienste ver 
skaf kundigheid vir sekere spoorly 
ne. 

Die motiewe van die Mosambiek 
se re~ering word blootgele deur Re 
sol us ic 4 van 1987 wat aangeneem 
is deur Frelimo se Sentrale Komi 
tee, waar gevra word vir die koordi 
nering van 'n propaganda-aanslag 
teen die RSA. Dit is hierin dat die 
dubbelslagtigheid van verhoudings 

RP H 

DkH I n a 

1ID'1 HEWLETT 
~ PACKARD 

* Diskethou rs vanaf I 9 R5,OO. 
* Aile diskette het 'n omruilwaarborg. * HP en SHARP-sakrekenaars in voorraad. * Voorsi nook Multitech, Online, Epson en Seikosho. 
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Politieke regte: Die basiese vereist 
CORNIS VAN DER LUGT 
het tydens die vakan 
sie saam met 'n Jeug 
krag-toergroep van 
die Stellenbosse tak 'n 
skakeltoer na Johan 
nesburg meegemaak. 
Die roep het onder 
andere in Alexandra 
die plaaslike mlni-GBS 
se bestuurslede ont 
moet en is ingelig oor 
die toestande in die 
Witwatersrand swart 
woonbuurt. Hy ee sy 
indrukke. 

"DIE realiteit van die saa is dat 
ons afstuur op geweldige.konfron 
tasie in Suid-Afrika. Dis nie lek 
ker om dit te sc nie, maar ek dink 
nie ons sal binne die volgende vyf 
na tien jaar vrede bereik nie," was 
die nasionale voorsitter van Jeug 
krag SA, Marthinus van 
Schalkwyk, se woorde tydens 'n 
besprekingssessie aan die einde 
van die toer. "We are sure that we 
are going to face more suppressi 
On this year ... a road of confict 
lies ahead of us," het Frank Mein 
tjies van Cosatu dit gestel. 

Vir sommige wit Suid-Afrikaners 
klink dit seker vreemd om te hoor 
dat daar nie tans vrede in Suid 
Afrika is nie. Maar hoekom is daar 
noodwendig geweldige(en -dadige) 
konfrontasie in Suid-Afrika? Sit die 
rede moontlik agter 'n stelling soos 
die volgende wat deur Prof. Scha 
bort van die Blanke Bevrydingsbe 
weging teenoor ons gemaak is: "Oit 
is 'n utopiese droom dat aile mense 
gelyk is, dit is 'n ontvlugting van die 
liberales wat nie die realiteite in die 
oog kan kyk nie. Dit is reg om te 
diskrimineer ten gunste van dit wat 
goed is." 

I n Alexandra het ons gaan kyk 
hoe die Suid-Afrikaanse regering se rr=======~~~~==~======~ .r~ N RECORD 

"I can also nJoy a 
Jok from tim to 
tim ." (Mnr. P.W. Botha, 
as e rste mini ter by 
die 1981 Landbou-unle 
k6ngres) 
• II U h II br ak 100- 
S .. (City Pre s voorbla- 
dopskrlf oor die onrus In 
Pletermarltzburg) 
• IIVrystaat Is plat" 
(Rapport sportblod s 
opskrlf no oanl Idlng' 
van die Vrystaat krle 
ketspan se vertonlng In 
die Currlebeker Ind 
stryd) 

• "Ek hou;'1 van 'af .. 
show' nl If (Gerrl 
Coetze ) 
• .. Pr Id nt PW otha 
will g t th Nob I P e 
c Prlz for th privati .. 
atlon of th nolan 
war. It (Brain Drain, 
Week nd Argus) 
• "Onthou df NP 
kamplu (Natpunt) 

masjinerie op grondvlak die "revo 
lusionere aanslag" beveg, Alexan 
dra was in 1986 aan die toppunt van 
onluste aan die Rand, met sy "six 
day war" in Februarie waartydens 
verskeie mense gedood, en meer as 
driehonderd beseer is. In Junie 
maand 1986 het die Weermag Ale 
xandra afgescel, die in- en uitbc 
weeg van inwoners gekontroleer en 
byna al die bestuurslede v n die 
Alexandra Action Comittee en die 
Alexandra Residents' Association 
in aanhouding geneem. In hierdie 
relatief klein swart woonbuurt naby 
die Johannesburgse middestad was 
op die stadium ses AK 47's, het 'n 
jong klerk van die Alexandra dorp 
sraad aan ons gese. Volgens hom 
wou die ANC Alexandra as 'n basis 
gebruik. 

Die burgemeester van Alexandra 
en sy dorpsraadslede het in April 
1986 bedank en aile verdere voor 
stelle om dorpsraadsverkiesings te 
hou is deur die inwoners geboikot. 
Vanwee die dringendheid van die si 
tuasie het die Regering later in 
1986 die bestuur van Alexandra ge 
plaas in die hande van administra 
teur Steve Burger en die nuwe Ale 
xandra mini Gesamentlike Bestuur 
sentrum (mini GBS). Hulle moes 
die situasie in Alexandra "onder die 

knie kry", 0 s 'n offisier dit aan 
ons gestel het. Volgens hom gebruik 
die ANC vrees-operasies om steun 
te werf, maar in die teen-revolusio 
nere oorlogvoering gebruik die 
Weermag kommunikasie-operasies. 
"Ons wit hier 'n klimaat skep vir 
evolusionere verandering, in teen 
stelling met revolusionere verande 
ring," het Alexandra se administra 
teur, Steve Burger, aan ons gese, 

Die mini-G BS het hoofsaaklik 
Weermag en poli ie offisiere daar 
op. Oit is die grondvla instrument 
in die Nasionale Veiligheidsbes 
tuurstelsel, met die staatsveilig 
heidsraad as kabinetskomitee aan 
die toppunt. 

Tyden die inligtingsessie het ge 
neraal Van der Westhuizen gese die 
Weermag was grotendeels suksesvol 
in die stabilisasieproses en dat vei 
ligheid herstel is. Tans word daar 
meer klem gelc op die normali e 
ringsproses, deur welv. aartskepping 
daar te stet. Die swak sosio-ekono 
miese to stande in swart woonbuur 
te skep 'n gunstige revolusionere 
klimaat en aangesien die SAW die 
staatsdepartement met die grootste 
welvaartspotensiaal is, is aan hom 
'n tradisioneel nie-Weermagstaak 
opgele, naamlik om die sosio-ekono 
miese toestande te verbeter. 

Demp toe bonkdeure iau geesdrif? Met 'n 
Bonkmonkoort kon iY nau 24 uur per dog, 7 doe per 
week, kitskantont by die Bonkman outomatiese 
tellermosiien in Neelsie se deurloap kry. 

• YOUNG & Ru91(AM 16688/01 

Die gevolg wa die vyf en negen 
tig miljoen rand "Operation Alex 
Upgrade". Woonstelle word in Ale 
xandra gebou, parke word gernaak, 
ou verwaarlose hui ies word herbou, 
Alex se eerste outomatiese riool tel 
sel is aangele, drie nuwe skole word 
gebou en op die Oosbank word 
nuwe woonerwe aan ele. 'n Nuus 
brief word onder die inwoners ver 
sprei en kinder kry spotprent pam 
flctte met die held wat hulle maan 
om skool toe te gaan en "Comrad 
Rat" as die antagonis. 

pings. Maar, oos die jong • art 
kler van die dorpsraad gewys het, 
die men e van Alexandra sal hullle 
nie laat koopteer d ur die r gerin 
nie. 

Die basiese fundamentele eis bly 
steeds politi eke regte, Ons het met 
vier jon swart amptenare van die 
dorpsraad gepraat en volgens hulle 
steun die meest inwoners ste d 
die United Democratic Front, hulle 
treef di ANC s politieke ideate 
na en sien di ou zard in die AN( 
leierskap imbolies a hull gitiem 
lciers, 

Weermagslede bet te noor ons 
erken dat die Suid-Afrikaanse rege 
ring lank geJede reeds hierdie maat- 
kaplike werk moes gedoen het, wat 

sou verboed het dat die situasies in 
townships so erg "handuit" geruk 
het. 

Sommige inwoners spreek kritiek 
uit teenoor hierdie pogin s omdat 
hulle nie geno (lam gera dpl eg 
word oor die aard van die opknap 
pin sprojek nie. Ander voel dat bul 
le slegs plaaslike "civic associati 
on't-leiers as legitiern beskou. Dit 
lyk tog asof daar goeie samewer 
king tus en die Weermaglede en die 
inwon rs van Alexandra is en die in 
won rs is dan baar vir die opknap- 

I 
I 
I 
I 

Kry lou gerieflike Bankmonkoort nou by die 
Bonkmonkontoor, Andringostraat 73, Stellenbosch, 
of skokel 7 .. 1573. 
En wie meet iv bedank? Boland, Boland Bank. 

BOLAN BANK 

24UUR BANK 
BOLAr I) BANK m PC fiK (IE m ~I~) 1 rUE f ![)l BANK 
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INTERKAMPUS UUS 
Rektor loot Mulder-foto sneuwel 
JOHANNESBURG. - Die joolblad van 
die Randse Afrikaanse Universiteit 
(RAU), Tjol, moes noodgedwonge na die 
drukp rs teruggestuur word na die dood 
van dr, Connie Mulder. 

Volgens RAU se karnavalvoorsitter, 
mnr. Floris Coetzee, h t die Tjol 'n "grap 
pige foto van dr. Mulder, wat lyk asof sy 
vinger in sy neus is," geplaas. Die Tjol was 
klaar g druk en reg om versprei te word 
deur die koshuise ten tyde van dr. Mulder 
se afsterwe. 

Na bewering het RAU se rektor, prof. 
Cas Crouse, besluit dat die foto te "onsen 
sitief" was, en gevra dat dit verwyder word. 

Die vervanging het die joolkomitee na 
bewering R4000 gekos, waarna die blad 
weer na die koshuise gestuur is om verkoop 
te word. 

Volgens mnr. Coetzee sou "'n sekere 
sektor van die rOlitiek die foto as onsmaak 
lik beskou het' . 

Ek ·klusief en oorspronklik 
vir ;onk en oud. 

Agente vir Peach-handsakke 
- iuzcele 

UK -klipgooier kry In jaar tronkstraf 
KAAPST AD. - 'n Regstudent aan die 

Universiteit van Kaapstad (UK), mnr. An 
drew Brown is verlede week tot effektiewe 
lik 'n jaar tronkstraf gevonnis. 

Die landdros, mnr. A.S. McCarthy, het 
mnr. Brown (22) tot nege maande tronk 
straf vir elk van twee aanklagte van klip 
gooiery gevonnis. Ses maande van die Von 
nis word samelopend uitgedien. 

Die insident het in April verlede jaar op 
die UK-kampus plaasgevind. 'n Video-op 
name wat in die hof vertoon is, wys duide 
lik hoe mnr. Brown klippe na die polisie 
gegooi het. Mnr. Brown het op albei aan 
klagte skuldig gepleit. 

Mnr. McCarthy het in sy uitspraak gese 
dat "negentig p rsent van die klipgooiers 

nie gestraf word nie, maar dat hulle aksie 
net so laakbaar soos Brown s'n is". "Mnr. 
Brown se straf moet dien as 'n voorbeeld vir 
ander klir.gooiers wat nie voor die hof ver 
skyn nie. ' 

Mnr. McCarthy het uitgewys dat hy die 
getuienis van 'n sielkundige in aanmerking 
geneem het, en besef dat mnr. Brown 'n 
indrukwekkende akademiese rekord het, 

Die sielkundige het gese dat mnr. Brown 
se aksie teen die polisie - wat die studente 
met sambokke geslaan het, en traanrook 
gebruik het - "'n spontane teken van 
agressie was, wat deur menigte ander stu 
dente gedeel was". Hy het mnr. Brown as 
'n "sensitiewe, verantwoordelike persoon, 
met 'n diep toewyding tot politieke betrok 
kenheid," beskryf. 

Bey_erstraat 7, 
Stellenbosch 
Tel. 02231-7 595 

Breyten kry UWK -doktorsgraad 
BELVILLE. - Die Universiteit van Wes 
Kaa~land (UWK) ggan voort met planne 
om n ere-doktorsgraad aan die Suid-Afri 
kaanse digter, Breyten Breytenbach, toe te 
ken ondanks die regering se weiering am 'n 
visum aan hom uit te reik, 

Mnr. Breytenbach woon tans in balling 
skap in Parys, Frankryk. 

n Woordvoerder van UWK, mnr. Moeg 
sien Williams het gese dat daar nog nie be 
sluit is "op watter wyse" die graad aan hom 
toegeken gaan word nie. Na verneem word 
sal sy suster, wat in Grahamstad woon, die 
graad namens hom aanvaar. 

Die gradeplegtigheid vind op 11 en 12 
Maart plaas. Mnr. Williams het gcse dat 
die universiteit mnr. Breytenbach "nader 
aan die tyd" sal kontak am te bevestig of sy 
vi urn geweier is. Nag geen redes is deur 
die regering vir die weiering verskaf nie. 

Volgens mnr. Williams word die graad 
aan mnr. Bre. ytenbach toegeken vir sy "uit 
staande bydrae" tot die Suid-Afrikaanse 
letterkunde, en vir die "bevryding van Afri 
kaans wat die indruk van 'n onderdrukker 
staal skep", Mnr. BREYTEN BREYTENBACH 

SA het vriende op Belgiese kompus 
SUID-AFRIKA het nog baie vriende in sy 
Europese tamlande. 

Dit is die mening van die and rvoorsitter 
van die Vlaams-Suid-Afrikaanse kontak 
klub, Protea, van die Katolieke Univer iteit 
van Leuven (KUL), mnr. Herman Willem- 
e. Hy het di land die vakansie op 'n uit e 
breide studietoer beso k. 

Volg ns mnr. Willemse is die Suid-Afri 
kaanse p,roblematiek 'n "intellektueel prik 
kelende ' onderwerp. "Die voorkoms van 'n 
eerste en derdewereldse ekonomie maak dit 
'n wereld in een land. Die oplossin$ van die 
land se problerne is beslis 'n uitdaging," het 
mnr. Willemse gese. 

l:'rot a KUL is in Belgic aktief am as in 
li ting kanaal oar Suid-Afrika op te tree. 'n 

Alpha Ark de, Birdstraat, 
Stellenbosch 7600 

Groot teiken i die Anti-Apartheid Bewe 
ging (AAB). Volgens mnr. Willemse word 
hulle deur die AAB as "rassiste" afgemaak 
en probeer die AAB ereeld om Protea 
KUL se gesprcksaande en op nbare debat 
te te ontwrig, 

Hulle kry geen finan iele ondersteunin 
van die universiteit owerhed nie. 

Volgens mnr. Willemse moet die Suid 
Afrikaanse regering baie van die blaam dra 
vir vooroordele in Europa teenoor Suid 
Afrika. "Arnbassades is net nie toeganklik 
genoeg vir die land se vriende nie." 

Mnr. Willemse bepJan om later verder in 
Stellenbosch te kom studeer. 

(Daan Mostert) 

Die nuutste k psels om te pas by 
enige ouderdom. 

'N SPESIALE TARIEF 
VIR STUD NTE Wees SNOEPIE se vriend - en 

vertel u vriende! 
SNOEPIE 

VAN RHYNEVELDSTRAAT 
TEL. 76906 

Skak I 02231·70800 v r b t II n 
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Kalender hoogtepunte 
Donderdag 18 Februarle 
WERKE van Smetana, Rachmani 
noff en Dvor6k word deur die 
Kaapstadse Simfonie-Ork s op 
gevoer. Piero Gamba dirigeer 
en die solis is Gerald Robbins. 
At the Baxter studio, Alb do, 

which is described as an "ad 
venturous display of movement 
theatre", can be seen. The dan 
cers include the well-known T os 
sie van T onder and direction Is 
by the award-winning Stephen 
Coon. 

Vrydag 19 Februarle 
KRINGE In 'n Bos word by die 
Nico Malan-teater deur KRUIK 
TONEEL aangebied. Die stuk is 
gebaseer op die bekende ro 
man van Dalene Matthee en die 
hoofrol word deur Paul LOckhoff 
vertolk. 
Sunday 21 February 

UNDER the baton of Plero Gam 
ba, the Cape Town Symphorw 

Orch stra performs arias and or 
chestral items from the pens of 
the great masters of the opera, 
among these Verdi, Puccini and 
Donizettl. 

Dlnsdag 23 Februarl 
DIE operette Th Great Waltz, 
deur Johann Strauss snr. en Jnr. 
kan tans in die Nico Malon Oper 
ahuis gesien word. Die musiek 
verwerking is deur Erich Wolf 
gang Korngold, Robert Wright 
en George Forrest en die lirieke is 
ook deur Wright en Forrest. Ole 
opvoerlng duur tot 12 Maart. 
Thursday 25 February 

THE Baxter/Handspring produc ti 
on of the ploy commonly consi 
dered Shakespeare's happiest 
romantic comedy, A Midsum 
mer's NI ht Dr am, can pre 
sently be sean In the Concert 
Hall. With Basil Apollis as Bottom 
and Jenle Reznek as Puck, the 

cost also includes Neil McCarthy, 
Clore Stopford and Dawid Min 
naar. 
Saterdag 27 Februarle 

VANAAND kan Maties enige ver 
borge drange wat hulle ooit ge 
had het om in die opelug te sok 
kle. bevredig - door Is- vanaand 
by die Oude Ubertas-teater 'n 
bo remuslek-makl tie in die 
geselskap van Eddie Wilkinson 

en Oom Mynie Ries (familie von 
Alf?) en hul orkeste. 
Sunday 28 February 

TONIGHT the eTSO steps out - 
down Park Lone, Broadway and 
Hollywood Boulevard with favou 
rite music from stage and screen 

Daor Is ook vonaand 'n op 
voering In die Endlersaal deur die 
internasionaal-bekende Belglese 
orrells Kamlal D'Hoog . Werke 

van Bach, Cornet, Franck en 
Peeters sol opgevoer word. 
Continuing in the classical 

vein, there will be a twilight con 
c rt at the Oude Ubertas thea 
tre by the University of Stellen 
bosch Synphony Orchestra, un 
der the baton of Eric Rycroft. 
Admission is free and the oudien- 

It was a dark and stormy night ... 
l'f-m Bulwer-Lytton contest is an 
annual competition sponsored by 
the San Jose State Univer ity. It 
challenges entrants to compose the 
~orst possible opening sentence to a 
"ypothctical novel. The contest 
honours" Edward George Bulwer 
Lytton, a prolific Victorian novelist 
\\rho opened his "Paul Clifford" 
(1830) with a sentence that has be 
~me the standard for potboilers: 
.It was a dark and stormy 

n~ght. .. " Here are some of the win 
ning entries: 

The countdown had stalled at T 
~inus 69 seconds when Desiree, the 
I~st female ape to go up in space, 
\VI.nked at me slyly and pouted her 
thh'Ck, rubbery lips unmistakably 
l e first of many such advances 
dUring what would prove to be the 
longest and most memorable space 
S?yage of my career. Martha 
Impson 
. Once upon a time there was a 
"hIe boy just like you! named 
J~ff, and he lived in a yellow house 
\Vlth a big yard, along with his 
Il1b other and father and sister and 
. rother and his bunny rabbit (until 
It got loose and Mr Koberly's dog 
ate it) and his goldfish (that his bro 
ther flushed down the toilet one day 
when he got mad at Jeff) and his 
f)l1ppy, Squitters, that ran in front 
Of a car jU&t a few weeks after Jeffb 

mom had to go to the hospital for 
an operation (only the operation 
didn't work, and Jeffs mommy 
went to Heaven); but before Jeff 
got leukemia and died, he and his 
puppy had this exciting adventu 
re ... - Cynt hia Conyers 
. Like a freshly cracked egg with 
Its yolk hanging desperately to its 
precious white milliseconds before 
breaking free and slithering with a 
thud to its designated container I 
clung to the cliff in fear. - .l. P. V~n 
Landingham 

Andre, a simple peasant, had but 
one thing on his mind as he crept 
along the cast wall: .. Andre cree 
p ... Andre creep ... Andre creep." 
David Allen Janzen 

1 was an extremely extremely ex 
tremely sensitive child. . Arnold 
Rosenfeld 
Desiree had it all: family, money, 

power, lovers, a golden retriever 
and herpes. David L. Raker 

"The toilet's stopped up again" 
screeched Esmeralda Fnark in a vo 
ice that had failed to endear her to 
over fifteen men in the past three 
years. Michael K. Young 

Nydia found one of the draw 
backs of being a werewolf was co 
ming into heat during a full moon 
and later giving birth to decituplets. 
R. W. O'Bryan 

ce Is invited to brin~ along a pic 
nic basket and eruov a glass of 
wine, courtesy of the Amphithe 
atre. 

Woensdag 2 Maart 
DIE Breughel-teater bled Mistero 
Buffo, dle bekende pa slespel 
von Darlo Fo, in die Oude Uber 
tas-teater aan. Dlegene wat 
hlerdle drama tydens sy opvoe 
ring In die H. B. Thom-teater mls 
geloop het. moet beslls 'n po 
ging aonwend om dit by te 
woon. 
The City Theatre and Dance 

Company presents Dancing Into 
Darkn ss In the Baxter studio. 
This is a programme of dance 
theatre by award-winning cho 
reographer, Robyn Orlin and Is 
described as "stylish sleaze ot its 
best". Certainly a description 
calculated to arouse anyone's 
curiosity I 

Natani~1 Is terug met 'n nuwe 
kcboret getlteled W Ird Peopl 
in die Nlco, en word bygestoon 
deur vooraanstaande Koopse 
jazz en rock muslkante. 
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"Fiela" faal Op tegniek 
FIELA SE KIND, g ba eer op die 
roman v n Daleen M tthee, m t 
Sh leen Surtie-Rich rd , D wid 
Minna r, Lida Botha, Andre Ro .. 
ouw, Marchelle V rwey, J nEllis, 
Annie M Ian e.a, 

Katinka Heyn en Chris Barnard 
se produksie van "Fiela se kind" 
word lank al ingewag met 'n mate 
van oorgretigheid wat veroorsaak 
dat die publiek en kritici onnatuur 
like hoe verwagtinge van die rol 
prent koester. Die prent slaa~, net 
soos Matthee se verhaal, daarin om 
'n mens te ontroer, ten spyte van 
verskeie tekortkominge en steuren 
de regiefoute. 

Die akteurs is skitterend. Shaleen 
Surtie-Richards is die enigste Fiela 
wie ek my ooit sal kan voorstel. Sy 
speel met energie en gelcofwaar 
dige menslikheid. Ek WI] graag vir 
Lida Botha uitsonder. As die afge 
remde bosvrou Barta, speel y met 
'n beheersde kra~ wat 'n mens ver 
byster. Dawid Minnaar is 'n oortui 
gende en simpatieke oue. r Benj.a .. 
min, en Marchel1e V rwey as die 
ouer Nina lewe in haar rol. Die kin 
ders is sterre in hulle eie reg. Annie 
Malan a klein Nina is 'n fonds. Sy 
het fleen van die oordrewe "oulik 
heid ' wat 'n mens gewoonlik by Af 
rikaanse kinderakteurs kry nie. 

Chris Barnard. e draaiboek slaag 
ongelukkig nie, bloot omdat hy feit 
lik die hele boek in die rolprent wou 
indruk. Die vol orde van die tonele 
is weldeurdag, maar daar is net te 

vee) van aile. Dit belemmer ge 
volglik die ipel van die akteur ; hul 
Ie kry skaar kans om hulle lckker 
in 'n ton el "in te wi kel", dan 
word daar gesny na 'n nuwe plek, 
nuwe tyd, nuwe mense. 

Die redigering is na my mening 
die wakste aspek van die prent To 
nele volg ongcmaklik vinnig op me 
kaar, en ween. die relatiewc sw k 
kwaliteit van die klankbaan is di 
skielike geraas of die doodse stilte 
in eJke nuwe toneel baie steurend. 
Dar r is geen uitdoof van die klank 
aan die einde van een toneel en in 
door in die volgende nie. Dlt geld 
oak vir die beeld. Die twee groot 
"aksietonel _,' in "Fiela"; die oli 
fantstormloop en di skeepswrak, is 
tegnies bale goed, maar verloor hul 
le trefkrag weens die stomp en on 
voltooide wyse waarop bulle in c 
skakel is by die res. sn wat my ie 
skone ritteltits gee, is die opvallen 
de afwesigheid van musi k in di 
grootste gede Ite van die prent. Di 
onder andere hoekom die klimaks 
van die film totaal futloos i . 

Katink 1 Heyn het "Fi la' e 
eenvoud ingeboet met b sige kame 
raskote, tc kort en te veel ton le. 
Maar sy het steeds iets verrn tg wat 
geen ander mens s6 ou aandurf nie. 
Sy is 'n briljante f. egi eur, en sy be 
wys met "Fiela" dat daar b ie hoop 
vir die Suid-Afrikaanse rolprentb ~ 
dryf is. 

MADELEINE BARNARD 

An exe cise in cliched cIa '8 
FATAL ATTRACfION, t rrin 
Glenn 10 nd Micb .1 Dougla 
nd directed hy Adrian Lyn • 
One come away from this film 

wondering to little avail what it 
was exactly that kept one on the 
edge of one's seat for the better 
part of the la t two hours. 

The plot bears little critical 
analysis. Major themes relate clo 
sely to those of several succ ssful 
film of the past, the rna t obvious 
analogy being that to the film 
"Play Mi ty for m U which depic 
ted a simmilarly p ycopathic and 
one-sided love affair. 

As with "9V2 We ks", director 
Lyne's forte i a combination of 
highly suitable actors and techni 
cal excellenc . It i perhaps the 
subtle but steady transformation 
of Clo. e from a cap ble and con 
trolled career woman out for a litt 
le ca ual sexual fun, to pitiabl 
yet terrifyingly powerful creature 
racked with jealousy and hatr d, 

that give til film it. cd e. I. .. yne 
is the master of obses ion, making 
it seem a very real and gut-chil 
ling possibility behind the most 
normal of facades. Douglas i also 
highly conpetent in the role of 
comfortably successful r mily 
man who is not immune to ood 
time. 

One cannot imagine ny woman 
in this audienc who did not feel 
even the slightest tickle of satis 
faction when "Dan" is rudely 
shocked from hi complac ncy. 
The r st of the cast rves a little 
more than a backdrop to the the 
p rformance of 10 e and 00\ - 
la .. 

The film can afely be 1 . ifi d 
as a capable ex rcisc in th us 
p n e/thriller genre nd if it 

m to b fill d with cliches, 
p rhaps there is truth in th 
aying that all cliches we their 
exi. tence to re lity. 
MANDY CARTER 

Inheemse musiek vol 
JhNNIFER FERGU ON wie se 
debuutlangspeler, Hand Around 
The Heart. par uitgeryk is ou 
maklik met .loni Mitchell of .. uzan 
ne Vega vergeIyk kon word, maar 
dit sou nie regverdig wees nie. 

-crguson het, net soos Mitchell, 
'n stem wat 'n hond uit 'n boo uit 
kan sing. Hen oomblik slaan die rou 
cmosie in haar stem deur, net om 
afgewi sci te word deur die soetste 
klanke. Dlt aile ombinecr sy met 
liriekc wat uzannne Vega e sic 
lewroegin e soos 'n Liena Spie ge 
dig laat klink. 

Maar Ferguson het 'n ander voor 
deel bo haar me r berocmde kolle- 
las y j~ so eg .. uid-Afrikaan 
soos Ratels en Staat repe. Die 
vrces, verwardheid en onkunde van 
witvroue in Suid-Afrika word in 
haar liedjies weerspieel, "I don', 
know sometimes where to place my 
hands/ I'm a while-girl ... while in a 
darkening land," sing sy in Subur 
ban Hum terwyl die dubb 1 baski 
taar in die agtergrond huiw r. 

Die klavier, sintetiscerder en bas 
kitaar word ook op die mees te an 
der sniuc van die plaat paarsarnig 
gebruik om die ruimte te skep waar 
binn Ferguson haar stem kan laat 
werk. Haar stem kom egter die bes 
re na vorc in liediies 00 Bay of 
Bombay, wat Icwendig by die 
Marktcater opgcnecm i.. In di' 

liedji wat aan h ar rna opgedrr is 
i. dit net Jennie en h ar klavier 

wat jou laat krie wei van die lekker 
as sy ing: "Well my Moth r she 
taught me how to sing/ she couldn't 
teach me much more of an nhing] 
while she looked at the food she 
cook dJ and the clothes she ironed/ 
but she'd just see the ships] floa 
ting on some bay ... 

In Th Best Things In Life Come 
Free. verras die skcrp atiries e 100n 
van die lirieke. Fer u on] w r hier .. 
in skerp kritiek 0 r wit Suid- frika 
ners se onverrn ~ om die realit it 
vicrkantig in die oe t yk. 

Ma r van di heel be. te liri k 
wat men . eker in pOPlllll I k v n .. 
da sal vind, hoor mens a. jy n die 
outobiograflese ngelfish luister, 
Dit h rinner tcrk a n gedigte van 
Sylvia Plath en In rid Jonker. Die 
skiuerende lirieke kom egter nie tot 
sy volle reg nic omdat die instru 
rncntasic neig om Fergu on se . tern 
l oordonder. sn dit i dalk e n v n 
die min klagte. w t mens teen 
Lloyd Ro . sc produk ie an opper. 

Hand Around The Heart i eker 
na aan die best plaat wat- 'n wit 
. angeres n g ooit in Suid-Afrik 
rnaak her. 

Men. wat nou al moeg is van 
P.J. Pow r e etnie e ki1ch en ,1{ t 
ecrder . ubhclc, eg • uid-Afrikc an. e 
musi k wil hoor. !;ial nie andcrs kan 

rou o ] 
as om Iennif r Ferguson debuut 
plant t koop nie. Sy het d 1 nie 11 
di ntwoorde ni • maar sy m ak 
skitterende mu i k in haar . ke n 
waar h, ar plekki in die Suid .. A Iri 
kaanse on nou eintlik i . 
PIERRE DE VOS 

H ND ROUND TH H T 

JENNIFER 
FERGUSON 
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K 
IN th comin week, the (am 0 gal ry h t an exhibiti 

on of Ndeb I be dwork, which continue until the end of 
March. Th all ry al 0 tocks an exc ptional election of 
handwoven and handprinted cloth . 

0000000000 

Een van die tentoon tellings wat tan by die Suid-Afri 
ka n e Kun mu eum ge ien kan word, bied 'n oorsig oor 
Suid-Afrikaanse grafi e drukkuns van 1940 tot 1987. 
Voorbeeld van ulke kun tenaar wi e werke op hi rdie 
tento n tellin -verteenwoordig i , is Walter Batti s, Jacob 
Hendrik Pierneef en Cecil Skotn . 

0000000000 

'n Tentoonstelling van olieverf kilderye deur die Stellen 
bo se kun tenare Nin Ewert open op 29 ebruarie 1988 in 
die Dorp traat Galery, en duur tot 12 Maart 1988. Nina 'het 
vanaf 1971-1974 opleiding by die Departement Beeldende 

·~CHART~ - 
. TOPPERS 

- - 

CLASSICAL RECORD OFFE 
OFTHE YEAR 

00000000000 

SPECIAL: CLASSICAL 
2-CASSETTE PACK 

In the University of Stellenb ch Art Museum in Dorp 
tr t, Profe or L rry cully i holdin an exhibition of hi, 
wo~k, tarting on 1 March .1988. The xhibition continues 
until 27 March, }nd I entitled 'Horizon". A Profe or 
.. cully explains, e~ery per, on ha hi own horizon , physi 
cally nd p ycolo IC lIy". he xhibition con i ts of ab 
str ct land cap ,examples of hi work of the la t few 
years. In the an.n~ex of th mu um, the arti t plan to 
pi ce large. unflni hed ~ork. hich h will work on throuz 
ho~t th exhibiti n, and m thi way illu trate the manner Fn 
which work chan e nd grow to compl tion. 

CHRIS DE VIS 

- - 

COMPACT DISCS 

- .... .. . 

• eisoen va 
y die T 0 

oneel 

DIE H.B. Thom-teater aan die on- en vertolk I , wil die Univer iteits 
derpunt van Victoriastraat is die teater hierdie opvoering graag a 
tUlst~ van toneel ~p die karnpus. huldeblyk a~n Robert Mohr aan- 

Die Univer itettsteater Stellen- bled, aangesien hy ook lank aan die 
bosch is die aanbiedingsarm, kan 'n Departement Drama verbonde wa . 
men. se, van die Departement Dra- Die derde stuk word deur 
rna. Dit bied jaarliks 'n verskeiden- KRUIK aangebied onder die voor 
heid ton~els~ukke en ander pro- lopi.ge ~itel "Love Letters of a 
gramme In die Thorn aan, met stu- Weightlifter". Eben Meiring, pro- 
dente-akteurs en -aktrises, fe or in rans aan die Universiteit 

Die eerste opvoering, wat voor 'n het hierdie stuk van Fernando ATTa: 
klein gehoor op die verhoog van di bal in Engels vertaal. Die wereld 
Thorn aangebied al word, is Jo- premiere van die Engels weergawe 
hann van Heerden se vertaling van vind dus hier in die H.B. Thom-tea 
".Onderhoud" (Interview - uit Ame- ter plaa ! Asof dit nie genoeg is nie, 
ncan Hurrah) deur Jean-Claude word die regie ook waargeneem 
van hallie. Hierdie is 'n komedie deur Marthinu Ba on, wat bekend 
met ernstige ondertone en die regie is vir sy interessante, vernuwende 
word ook deur van Heerden waar- en oms kokkende produksie . 
geneem. Die vierde tuk moet nog oor be- 

As tweede opvoering word Thorn- sluit word. Verdere besoderhede 
ton Wilder se alombekcnde "On met betrekking tot die opvo rings 
Dorp" op die planke gebring onder sal mettertyd an die Kunskalender 
regie van Esther van y wyk. Es- ver kaf word. Re kskaartjies is vir 
ther neem hierdie jaar waar as do- hoerdie opvoerings in die H.B. 
sent aan die toneelspel aan die De- Thorn be kikbaar en om b~ die ske 
partement Drama en het in 1959 in rna aan te sluit, moet u n inskry 
Robert Mohr se produksie die rol wing vorm by Sarina Knoet e in di 
yam mev Armstrong vertolk. Aan- Drama-gebou gaan haal of u kan 
ge ien die tweetalige weergawe haar skakel by 77-3216/7 en sy al 
deur wyle prof Mohr self verwerk 'n vorm aan u po . 

"n Fees van nuwe 
IN die Konservatorium vir mu iek 
is die nuwe jaar gekenmerk deur 
in rypende veranderinge in die 
do erende personcelkorps. As ge 
volg van die vertrek van invloed 
ryke leerkragte, het etlike gere 
spekteerde. internasionale mu ici 
diens by die kon ervatorium aan 
vaar. 

Na 'n dien tydperk van 25 jaar 
tree die Direkteur van di Kon er 
vatoriurn, Prof. R. Behren, uit 
om hom in Oostenryk te vestig. 
Prof. Behren al vanaf 1 April op 
tree as Kulturele attache van Suid 
Afrika. Sy uittrede laat be lis 'n 
leemte in die musi kdepartement, 
maar Prof. R. Ott rmann i onge 
twyfeld 'n waardige en bedrewe 
plaasvervanger om nuwe idee die 
Jig te laat sien. Prof. Ottermann 
wa tot dusver 'n dosent in die mu 
si kwetenskap aan die Kon erva 
torium. 

gerda. Hartmann, die gevierde 
Suid-Afrikaanse sangeres wat die 
afgelope twintig jaar in Europa 
gewerk het, het 'n . enior-Iektoraat 
an ang aanv ar. Haar aan tellin 
i in die plek van die sangere , 
Nellie du Toit, wat die kon erva 
torium in 1987 verlaat het. Me . 
H rtman het, na 'n glan ryke 
loopbaan in .. uropa, be luit om 
haar ervaring as uitvocrende kun - 
tenare an tudente in uid-Afri 
ka te korn oordra. Ond r haar vele 

alent 
p~esta ie tel. 'n beur wat sy vir 
die b te buitelandse student in 
haar tudiejare aan die Mozar 
teum in Salzburg verwerf het. 

Die bekende vioolleerm ester 
en voormalige hoof van die Uni 
ver iteit van Port Elizabeth e mu 
siekdepartement, Prof. J. de Wet 
~I 'n b perkte do eerprogram by 
die Konserwatorium waarneem. 
Die groot ukses wat sy studente 
in Suid-Afri a en oor ee behaal 
het, het me ebring dat Prof. De 
Wet hier en in die buiteland hoe 
aansien as pedagoog genie . 

Mnr. B. van eden i aangestel 
a klavierdo ent, nadat 'n vakatu 
re ontstaan het met die uittrede 
van die geliefde Me B.Cluver. Die 
amptelike begeleier van die kon 
servatorium is Marika Hofmeyr. 
Me Hofmeyr is 'n oudstudent van 
die Mozarteumin Salzbu g. Die 
bekende fluitis Eva Ta ia sy i 
aan die einde van verled, ja r be 
vorder na senior lektri in fluiton 
derrig. 

Met die nuwe aan tellings b - 
tre die Mu i kdepartement 'n 
nuwe fa e in sy b taan. Die Kon 
. rvato~iu~ e g. ve ti de reputa 
re a n 10 tan re wat produkte 
van hoe gehalte lewer sal beslis 
vo rtge it ord met die wa rdige 
pe oneelkorp . 

ERIKA JACOBS 

, 

* Droogs 00 m Aanso k word In- ers g wag vir dl koml- 

* Dry cI an r t vir dl FEES VAN 
DIE KUNSTE wat op 

* C rp r d an r 18-22 April olccs- , vlnd. Aansoek 

mendin moet voor Dond r- 
dog 25 F bruarl 

* Shoe repairs by dl SR-kantoor 
Ingehandl word. 

ni TERWYL U WAG Port f uljes Is: 
x 

Hair Styli t Jozz-pl knl k (2) 
TRUS BANK CENTRE/SEN RU Sangf (5) 

rozi r tr t, S E LE o CH TELL 0 Fllmf s (2) 

708 2 Mlddaguurkon rt 

3622 (4) 
Anita Vloolmark (2) 

POP POSTERS 



18 IEWEI 
• DI MATL OND DAG18F"BUAI 1988-17 

Rou KG B 24 uur oop 
Koot van Wyk, N thllng tr. 
10, St II nbo ch, skryf 
M t di nuwe kontrole beheer by 

die Gericke-biblioteek word kie 
denis gemaak. Sodanige trenger 
beheer kan net voordele inhou. 

Dit is by so 'n visie-volle biblio 
teekspan waar die studente enige 
dag met hulle probleme kan aan 
klop. Baie studente moet elke aand 
om 10:30 hulle tudie gedwon e on 
derbreek om op 'n ander plek te 
aan studeer. Die meest koshuis 

studente kry dit nie re$ om weer t 
begin studeer nie en die ander ver 
loor ten minste 'n produktiewe uur. 
By Wits i die biblioteek sewe dae 
per week 24 uur lank oop. Die elfde 
geld vir Kaapstad. Hoe vergelyk 
on eie kweekskool biblioteek wat 
sy besoekers drie maal op 'n da 
uitjaag. 

Confucius het gese dat mens nie 
'n damwal mo t afbreek voordat jy 
nie 'n ander een gebou het nie, 

Redaksie 

daarom wit ek 'n paar voorst lie na 
al die kritiek maak. 

Hou die Gericke-biblioteek ses 
da van die week 24 uur lank oop. 
Laat net toe dat bo ke tot 10 uur 
toe uitgeneem mag word, waarna 
kampusbeheer die res van die nag 
stelhng inneem (soo by Wits). So 
danige stel el kan ten min te ck a 
mentye gevolg word indien dit on 
moontlik sou wee om dit p rma 
nent in te stel. Die studenteraad 
kan gerus help met die implemente 
ring van so 'n stels I wat net tot 'n 
b ter akademie kan lei. 

Verder werk blykbaar net es uit 
die s tien foto taatma jiene tan . 
Kan daar nie 'n "Onder-den Ma 
sjien" gereserveer word vir die per 
sone wat net 'n paar foto tate wit 
maak nie? Stellenbosch kan ook ge 
rus gerekenariseerd telefone kry 
soos ons buurdorpe. Ek weet ons be 
waar graag ons erfeni maar g an 
ons nie nou te ver nie. 

HOO DAKT UR: Daan Mostert, Hofmeyr tr. 19. 
I T NT -HOOFR D KT UR: Pierre de Vas, Helderwaters 

16 75780. 
STUUR HOO : Wouter Brand, Concorde 34. 

ADV RT N I UU D R: Marliese Lochner, Hofm syrstr. 8. 
NUU REDAKT UR: Barrie Terblanche, Banhoekweg 167. 
ubred kt uri: nuus: 

Christine Visser, Hui ten Bo ch 2217. 
Gawie Botma, Phyllaria 310, 75645. 
v rala gew r : nuu : 
Riaan ombrink, Danette Breitenbach, Carla Ackerman, Johan 
Viljo n, Margaretha ourie, Henriette G ldenhuy , Tina du Toit, 
Anneliese Burgess, Rudolph Odendaal, Antoin van Niekerk, Ju 
lie Lockyer, Francois Richards, Johan Beukman. 
R DAKTI UR KTU L: Corn is van der Lugt, Slawenhui 
76001. 
ubr dakt uri: aktu 

: Vakant 

75780. 

, Lindi I ucouw, Mad lein 

traat 10, Str nd. 

n, end rag 2135. 

4367. 

107 

o v 

U 0 
Ong lukklg, St II nbo ch, 
skrvt: 

ryf n nl idin v nub - 
etiteld "Onmin by kor" in 
M tie v n 8 0 t b r 1987. 

Scott wa s o 
answ q 
Malcolm Tyndall, ItGI nd .. 
von", 1 Rob on St, Ound 
0047 J writes: 
I am very intere ted in th internal 
affair. of outh Africa. I would 
very much like to find out mor 
bout the country and it p ople. 

DI Matia v rskyn die res van di 
datums: 

3 Maart 
17 Maart 
30 Maart 
21 April 
5MI 

m t r op dl vol nd 

w n o • 

o t by at 
Aanso ke word nou ing wa vir die vol ende po t op Di Marie-red k 
sie: 

Redakteur: So iaal 
Subrcdakteur: So. iaal 
p rtredakteur 

Subredakteur: Sport 
H ooff oto raa f 
Foto raw (3) 
Ver laggewcr : NUllS (3) 
os ia: I (3) 

Intcrkampus (2) 
Kun (2) 
Sp rt (5) 
A tue I (3) 
Daar sal nie t en 'In 0 k n op gr nd van ras, e 1 g, of agtergrond 

gediskriminecr word nie. 
Aan oeke vir die po tc sluit M and g 22 • bru ri ] 988 om 13hOO. 

Aans ck m et op die v rge krew vorm by die -k nto r g d n 
w rd. 
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ISPORTI 

ewys hy is tops 
-D-e-u-r .. V-,N-C-E-M-A-R-K-R-A-M---- kweek daaruit 'n eie styl. Die draai 

balbouler, wat al deur kenners met 
Allen Kourie vergelyk is, sc hy ge 
niet alle fasette van die spe1. 

Volgens Dave spandeer Engel 
sprekende Suid-Afrikaners meer 
tyd en geld aan krieket as Afrika 
ners. Daarom doen hulle meer on 
dervinding op en verstaan hulle dus 
die spel beter. Vandaar die verskyn 
sel dat Engelse krieketspeler beter 
vaar. 

Volgens Dave het Maties se krie 
ketspelrs baie talent. Hy is ook vol 
lof vir hulle afrigter, mnr. Stephen 
Farrel. Dave sou egter graag wou 
sien dat meer afrigters en bestuur 
ders beskikbaar moet wees. 

Dave speel nie net krieket nie. 
Hy het op skool provinsiale kleure 
in muurbal gekry en speel nog 
steed af en toe vir die Stellenbosse 
Muurbalklub. Hy speel ook sokker 
as hy tyd kry daarvoor. 

Hy hoop om in sy heide, Graeme 
Pollock en Clive Rice, se vo tspore 
te volg en tot in sy laat dertigs krie 
ket te speel, Terselfdertyd wil hy 
hom in 'n beroep vestig. 

Karate- Do 25 jaar oud 
KARATE-DO (KUSHIDO) IN 
TERNASIONAAL is vanjaar 25 
jaar oud. Die gevegskuns-skool is op 
1 Januari 1963 in Kaapstad deur 
oud-Matie Kancho Hugh St. John 
Thompson gestig. 'n Jaar later het 
hy die klub op Stellenbosch geopen. 

Kushido is 'n dinamiese kuns wat 
voortdurend ontwikkel om met ver 
anderende omstandighede tred te 
hou. Dit is op die oomblik een van 
die mees gesofistikeerde en allesom 
vattende gevegskunste ter wereld. 

Kancho Hugh het uitgebreide 
studies in die Ooste onderneem en 
was die eerste Suid-Afrikaner wat 
'n meestersgradering in Japan ver 
werf het. Hy is aan die hoof van 
Honbu Dojo - 'n plaas op Stilbaai 
waar hy ook woon - wat as hoof 
kwartier, navorsings- en opleiding 
ssentrum vir instrukteurs dien. 

Tot dusver het twee oud-Maties, 
Ludwig en Matthys Strydorn, hul 
self as instrukteurs op Honbu Dojo 
gekwalifiseer. 

Kushido is 'n kombinasie van ge 
vegskunste oor die hele wereld wat 

DA VE Rundel, Matie krieketspe 
ler, het hierdie seiso n sy plek deeg 
lik in die WP se krieketspan volge- 
taan. Met indrukwekkende kolf- en 
boulvertonings het hy bewys dat hy 
'n top krieketspeler IS. 

Weens sy intense belangstelling 
in krieket oefen hy baie; veral aan 
sy boulwerk. Dave leer baie uit an 
der spel r se boultegnieke en 

STELSEL 

150 

daarop gernik is om persoonlike po 
tensiaal sistema ties te ontwikkel. 
Soos die student vorder, word aiki 
do en verskeie Oosterse wapenkun 
ste bygeleer. Daarna volg 'n studie 
van sekere Chinese kunste om 'n 
veelsydige selfverdedigingskuns op 
te bou. 

Oud-Matte Matthys Strydom 
(links) demonstreer saam met 
Paul Baumann, Hoof van Ka 
rate-Do van Swttserland, een 
van die Kushldo-tegnleke. 
die individu en die deelnemers poog 
om hulle eie standaard en veelsy' 
digheid te verhoog. Aanvankhk 
word die student op katas gegra 
deer en later, nadat kontrole inge 
skerp is, kan hy aan vrygevegte 
deelneem. Op 'n konstante grade 
ring van 7,5 IS die student 'n kam 
eioen (provinsiale kleure) en op 8,5 
n groot kampioen. 
Marius Strydom bied die klasse 

in die Stellenbosch dojo aan. Be 
langstellendes kan hom by 91358 of 
(021) 237965 kontak. - Marius 
Strydom 

Die student word ook opgelei in 
aspekte van die Oosterse medisyne 
wat daarop gemik is om die balans 
tussen 'n parate en 'n gesonde Jig 
gaam te handhaaf. Mens word ge 
leer om in harmonie met die natuur 
saam te leef. 

I nstrukteurs moet ten minste 
twee opknappingskursusse per jaar 
op Honbu Dojo bywoon. Studente 
van re~ oor die we reId woon hier 
spesiahteitskursusse by. Renski De 
nis St. John-Thompson, broer van 
Kancho Hugh en hoof van Karate 
Do Suid-Afrika, is die voorste Wes 
terse meester in Oosterse wapens. 
Hy onderneem gereeld toere na die 
buiteland om oorsese leermeesters 
in Kushido op die hoogte te hou. 

Die gevegskuns konsentreer op 

n n el- 
Hoe poe ub e ka - 

e d k, 3·b nd grafie e eft - 
naar, en AM/FM-in temme 

met CD-in et. 

• 1- 

IENSKAPPE 
• 150 W (P.M. P.O.) ster ov r 
st rk r 

• AM/FM-analooginst mm r 
• LEO/FM ... st r o-aanwys r 
FM-monol ter omodus kak 
loar 
Dubb Ikass td k 
Ho' spo d-, 9 sinchronis rd 
oorklanking 

• 0 urlopende t rugsp 
• Normal I Cr02-bondk urd r 
• Halfoutomati s droaitaf I met 
bandaandrywing 

• 3-bond grafiese eff noar 
• Ingeboude 12-uur- VKV -kwarts 
horlo ie 

• Volb stek-Iuidsprekerst Isel 
• Skuifvolume- en balanskon 
trol 

• Kopfoont rminaal 

IJIT IUlI'14 lilT 

It"", 
GEEN HANDELAARS ASSEBLIEF 

Slegs beskikbaar by • • • 

Op die kantlyn 
Wedersy se respek 

Deur DRIES L1EBENBERG 
DIE probleme wat die krieketklub tans ondervind, 
kan bes moontlik direk toegeskryf word aan 'n gebrek 
aan wedersydse respek en toeskietlikheid. Dit is in 
enige orgamsasie noodsaaklik dat 'n lid vry moet voel 
om na die bestuur te gaan as hy 'n probleem onder 
vind. 

Dit is nie die aantal lede, klubprestasies of verskei 
denheid van klubs wat die sportman gelukkig hou nie. 
En die doelwit is tog om 'n gelukkige en mededingen 
de sportman te bou. 

Die sportman het ook 'n bydrae te lewer sodat hy 
self en sy mede-sportlui hulle op hulle sport kan toe 
spits. Binne die kluborganisasie is hy verplig om eer 
stens die kanale te volg as hy 'n probleem ondervind. 
Dit plaas ook 'n verantwoordelikheid op die bestuur 
om die kanale so kort en toeganklik vir elke lid van 
daardie klub te hou. 

Die sportredaksie nooi aile sportklub uit om DIE 
MA TIE te kontak in verband met nuusgebeure of reak 
sic op berigte. Les rs se briewe word ook verwelkom. 
Briewe kan gepos word by die L.S.S. of kontak die kan 
toor direk by 5979/72332. 

Graag stel ons tum 
u uoor ons 

o EL& 
KITAA 
ONDERWYSE ESSE 

Kitaar Orrel 

I ahelle Alicia Cilliers 

Alicia en Isabelle 
waarborg om u 

droom te verwesenlik 
om op In 

maklike manier 
die ORREL 6f KITAAR 

te hespeel 
Kantak ons NOV 

vir meer besonderhede 
MUSIEKSKOOL 
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Reelings by krie cet pla 
nie. Hy sou 
verkie dat 
Luc 'n af 
spraak 
m a a k en 
hulle die 
saak "rus 
tig" kon be 
spreek. 

STORMS ... V.I.n.r. Dr. Jordaan: "Lu'-c'-h-e-t -n-I -d-I-e-k"a-- m~~ rJ::]~ 
nale gevolg nle:'; Luc Hoefnag Is: IIEk hou nle van van N i e - K 
verloor nle, daarom wll k die b ste span he." en kerk, sport- ortsport 
Neels van Nlekerk: "01 strukture Is te lomp." beampte 

Volgens Luc het dit indirek daar- van die US, "nie sy werk doen nie':' KANOVAt\RT: Die Matie Kano 
toe bygedra dat die tweede span M~r. Neels va~ Niekerk h~t verdu_'- klub het derde geeindig in die SA 
nou 19de in die 2B-liga in plaas van de.!lk dat by Ole betrokke IS by die Univer iteitc-kragmeting wat op 5 
vicrde. r~el van sp~nne me ten~y hy spesi- Desember 1987 op die Vaalrivier 

fiek aangese worVd om ~lt te doen. plaasgevind het. 
Dr. Jordaan het gese dat Luc nie V~lgens mnr .. ?n .Nleker~ IS va- Maynhardt Marais en hris de 

"die kana Ie gevolg het toe hy hom kansletye altyd VII die klub n kOJ?- Waal van Stellenbosch se K2 was 
by die krieketnette tydens 'n oefe- seer. Ole kontaklyste wat opgestel is twecde oor die wenstrccp. Hulle 
ning getake]" bet oor die prohl em om spelers op te spoor. spanmaats was Pietie Kotze, Dawie 

Malherb , Arno Els en oy Brax 
ton. 
RUGBYBOR(;: aambou borg van 
jaar die Matie se eerste rugbyspan 

Deur DRIES L1EBENBERG 

ONTEVREDENlIEID oor die rce 
lings van die krieketklub is in die 
vakansie op 'n spits gedryf toe die 
voorsitter van die klub, dr. Jordaan, 
aan die tweede spankaptein, Lue 
Hoefnagels, gese het om "in die 
verkeer te gaan speel". 

Luc Hoefnagels was ontevrede 
oor die reel van sy span vir die 
Techs-Mutual en Pinelands wed 
stryde wat in die vakansie plaasge 
vind het. 'n Speler, John Smith, is 
gevra om 'n span te help reel. Mnr. 
Stephen Farrel, die afrigter, is ge 
woonlik verantwoordelik vir die reel 
van spanne. In albei gevalle is die 
name van die span eers teen 21 h30 
die aand voor die wedstryd ontvang. 

Pretdraf was suk 
Deur VINCE MARKRAM 

s 

Dlf 1988 Ohlsson's Karnaval 
Pretdraf oor 3,6 .km, wat gister 
In versengende hitte paasgevind 
-het, wa definitief die moeite 
werd. Die wcdJoop het ongeveer 
300 deelnemers etrek. 

Die eerste drie mans was: (1) 
, Cniel Simson (Oude Molen), (2) 

Stef Stephan (Simonsber~) en 
BlOEDSWEET ... Netbalafrlgters dr. Hantle du Tolt (heel links) en 1(3) Piet Swiegers (Huis VI er). 
Sandra du Plessis (vi rda van links) het Maandag met ope Die dames was: (1) Nel van Nie 
flksheldsoefenlnge vir die komende selsoen begin. 01 proe- kerk (Erica), (2) Hanlie Be 
We vir dl nege klubspanne wat Ingeskryf goon word vlnd ckman (Serruria) en (3) Moni 
van 7 tot 11 Maart plaas. Ole Sheila Foulkes Op nlngstoernool' 9ue de Beer (Minerva). Geen tye 
.2P 26 Maart by W Igevallen sal die selsoen Inwy. IS gehou me. 

Deurbraak Op Duzi 
Deur DRIES LIE BEN BERG 
MATIE kanovaarders, Maynhardt Marais en 
Tony Hackland, het vanjaar 'n deurbraak in die 
Duzi-kanomarathon gemaak toe hulle K2 algeheel 
19de geeindig het. Ole wedvaart het van 28 tot 30 
Januarie tussen Pietermaritzhurg en Durban plaas 
gevind. 

Die ander Matie, Matthew Cockraim, wat saam 

Maynhardt Morals, Matle kanovaarder, 
het met 'n erst probe rslag 19d op 

dl Duzl geeindlg. 

Uitslae 
ATLETIEK: DIE Eerstejaars atletlekbyeenkoms is 

op 5 Februarie op Coetzenburg gehou, Die kos 
hulsultslae was as volg: 
MANS DAMES 
1 Eendrag 83 Nerlna 51 
2 Dagbreek 68 Nemesla 48 
3 Wligenhof 57 Serruria 42 
I<RIEKET: Ole klubwedstryde Is verlede Saterdag 
gespeel. Ole eerste twee spa nne sit die wed 
stryde Saterdag weer tuls voort en die derde 
span speel weer by Claremont: 
US I (eerste beurt) 135/8 
Claremont (eerste beurt) 211/4 (gesl) 
Die volgende Maties hat lopies geKry: Paddy 

Upton (45). Daryl! Cullinan (23) en Barry Touzel 
(20), 
OS (I (eerste beurt) 184 

(tweede beurt) 0/0 
Noordellkes Goodwood (eerste beurt) 153 
Jaco Smit sloan 56 loples en Merwe Genis 31 

vir Stellenbosch. . 
US III (eerste beurt) 265/5 
Claremont (eerste beurt) 180/2 
Die eersteloors Derek Roper (117 n.u.n.) en 

Jannle Kruger (104) het 183 punte in hulle ven 
ncotskoc aange1eken. 

met sy pa 'n K2 gedeel het, het 254ste uit 800 bote 
geeindig. 

Maynhardt het vanjaar vir die eerste maal an 
die Duzi deelgeneem. Sy roeimaat en oud-Matie, 
Tony Hackland, het die afgelope vakansie saam 
met die Duzi-koning, Graham Pope-Ellis, geoefen. 
Hy studeer vanjaar aan die Universiteit van Wit 
watersrand. Verlede jaar het hy 47ste in die wed 
vaart geeindig, 

WP.kanovaarders konsentre r sed crt die vro c 
1980's nie meer op Natalse rivier nie. Die Duzi, 
wat vier maal groter is as die Berg en oor 140 km 
strek, word tans oorheers deur Natal e en Tran - 
vaalse roeiers. 

Lord 
Neethling 
Restaurant 

17-20 FEBRUARY 1988 
Eat, drink and be merry at our Annual 

Must Festival 
Dance to 

AIRBO 
Nightly 7-1) - Saturday 9 12 

Enjoy the tr ditional n ck 

Mossbolletjies SOc 
Onions tarts Rl.OO 
Pretzels SOc 
OUf special Spring Rolls R1.50 

Drink to your hestts content on the juice 
of the grap 

Mug of Mu t R3,OO 
(indliding a speci 1 Ne rhling hof Estate Mug) 
R fills: Must and Grape Juic Rl,OO 
Refills: Wine R2,OO 

YOU "MUST" BB THERE 
For furth r enquiries cant ct Carol or S. ndra 

t (02231) 76-832 
Vlotrenburg Road, Srellenbosch 

NOW OP N OR R KF T B TW N 9-10.30 M 
TRY US FOR YOUR NEXT OFFICE OR COCTAIL PARTY 

Van Ryn 

Hambur rs 
Soo pi " 8 d urg" 
Ch s Burg r 
Eg uro r 
t:lowaiin 8u 9 r 
Monkey Gland Burger 
Mushroom Bur r 
Tropical Bur r 
Carl an Bur r 
P pper Bur er 
Me ic:an ur r 
ny Burg r w th Chip 

PI al 
Snoepl Speciol 
Sport man 
Hawalin 
Nevada 
CaprI 
V t rlen 
S afood 
Mexlcali 
Vivaldi 
Carolina 

se r is- en verblyfkoste vir die inter 
klub-kragmeting l en Tukkics wat 
op 26 Maart op Loftus Versfcld 
plaasvind. 

Die tjek al op 22 Februarie aan 
die r ktor, prof. Mike d Vries; die 
voor itter van die rugbyklub, prof 
Danie raven; en rugbyorgani. r 
der en .. afrigter, mnr. Dawi ny 
man, oorhandig word. Dit gl skied 
tydens 'n middagonthaal by die 
Univer iteit v n Pretorir se port 
tadion. 

T I: 76906 

2,7 
R2,' 
" 0 "2, 0 

Toalted andwl h •• 
A vorl tyof 
ondwl hOi on Home 
aked Whol whtot read 

Rl, 0 
1, 0 
2,70 
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