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SR -lede hots oor rol van SAP 
Deur JOHAN BEUKMAN 
OlE SR het die minister van Wet 
en Orde, mnr. Adriaan Vlok, ver 
oek om kana Ie in swart woongebie 
de te skep waardeur anonieme klag 
te oor beweerde wandade deur 
'AP-Iede deur hoer gesag opgevolg 
kan word. 
Die SR-lid vir Sosius, Pierre van 

d~r Spuy, het in die motivering van 
dIe voorstel gese dat dit as "positie 
W kritiek" gesien moet word. By 
het gcse dat die meeste polisieman 
ne hulle werk goed docn, maar dat 
enkcle gevalle waar wandade voor- 

Maties steun 
oopstelling - 
Spog-peiling 
~ ANNELIESE BURGESS 

BYKANS 60 persent van Stellen 
bo se studente glo dat wooneenhede 
van die Universiteit vir aile rasse 
~ro pe oopgestel behoort te word, 
et 'n steekproef van die Stellenbos 
e Politieke Ondersoek en Ge 
pre~skomitee (SPOG) bevind. 
2l2)IC st~ekproef is onlan~s onder 

Mattes gedoen om die graad 
van politieke bewustheid, asook die 
ot ~n wat verskillende organisasies 
tlCnl t, vas te stel. 

BYkans 45 persent van die res 
bon~ente het aangedui dat hulle die 
J gtnsels van die NP ondersteun. 
g eUgkrag se beginsels vaar besonder 
d~d met 26 persent steun terwyl D~ PSA 20 perscnt steun geniet. 
Ie Onafhanklike Studentebewc 

~~ng (OS8) is die organisasie met 
ViC vierde meeste steun. Hierna 
I ~I Nusas, gevolg deur die KP met 

persent en die A WB met 4 per 
Cnt steun 
~ie SR-lid vir SPOG, Nickie 

d h11t, her gese die doel van die on 
t r,ock was onderrneer om vas te 
i I of SR-mosies vcrtcenwoordi 

geng van die studentegevoel is. Vol 
On n hom wys die respondente se 
d·tdcr tcuning van oop koshuise dat 

I ~~l die geval is. 
de DIe ~telling word ook ondersteun 
va Ur ~IC bevinding dat 60 persent dl n die resp ndente bercid is dat 
t~1 Us vir aile rasse~roepe oopge 

da moet word, met die voorbehoud bl;, Afrikaans die voertaal rnoet 

wa'ns~el~ks geniet die SR-mosie, 
de: die jongste noodmaatreels on 
dcnttcun, 60 perscnt van die rcspon 
di e c stcun, Bykans 45 persent 
()rn~ ~at die UDF 'n rcwolusionere 
engj\81 asie is, 30 perscnt is on eker 
b per ent kon hierdie vraag nie 
Oo~ndt.Woord nie omdat hulle onseker 

IC status van die UDF was. 
4500r die posisie van die ECC het 
V persent van die respondente ge 
die dar die huidige reeling, waarby 
OPt Organisasie nie op kampus mag 
30 ree nie, behou moet word. Sowat 
\Ii tcr cnt het gevoel dat die ECC 
ka to elaa t moet word om op 
p ~pu te funksionecr, terwyl 20 

V Cnt on eker was. 
g w olgens m, nr. Smit is hicrdie gc 
Sl en ook in korrelasie met die 
bu,-mosie. "Die Ieit dat 50 persent 
du!tc ~ie nee-groep val, maak dit 
I ~~ h,k dat die aangeleentheid nog 
del . nl~ met duidelikheid af'gehan- 

I nie." 
he~Kg n~t 30 p .rsent van studente 
mOr ~~ya Mandi besoek en volgcns 
~all1·IS01it dui hicrdie uitslag op 'n 
Ofl'lsf. eW!ng vat in "erg verdeclde 

andl~hede blv. 
(Vervoig co bl. 2) 

kom, aangespreek moet word. 
Volgens mnr. Van der Spuy was 

daar tydens die onlangse SR-tocr 
tckens en getuienis in Mamelodi 
dat die SAP hulle in enkele gevalle 
aan wandade skuldig maak. In 
gcsprekke met die SR het die GBS 
van Alexandra ook erken dat SAP 
lede se wanoptrede soms probleme 
skep, 

Die SR het die SAP ook gelukge 
wens met hulle 75stc be taansjaar 
en bedank vir die handhawing van 
orde en stabiliteit in die swart 
woonbuurte. Me. Marion Shaer het 
'n amendament op die mosie voor- 

(Vervelg op bl. 2) 

• In we 

ROCKY EN COLUMBIA ... alios Alexand r van Zyl n Su Bott 
ger tydens dl v rtonln van Th Rocky Horror Plckture Show. 
Ott was d I van die Fees vir die Kunste. Fete: ARMAND NEL 

Drie prinsesse bedanl 

e s 

KAMERB.. OEKE v n vrou in man koshui hang st cd 
in die we g kaal nad t die Univcrsiteit rand in antwoord op 
'n versock v n di primkomitc di kwe ie na die primko .. 
mitee en inwonende hoofdc tcrugverwys het vir aanbevelings 
oor beheer en toe i' by die tocpa sing daarv n, 

S'b sch ook 
g r ak deur 
groepsw t 

Bled y 8 

• Die. Rvoorsiuer, i'r. nscois Beukman, 
het gisteraand mi '0 vergadcrin van die 
SR en di R ktor ge e die gesprek oor die 
aangel nth id • nan voort", maar w U 
gccn verder kommentaar lew r nie. 
Daan Mo. tert en Li sC Burg 

No finacial 
probl ms: 
Snyman 
Po e 16 

00 'w ksdru 
DRI E Mej. Maticland-prinsess e, 
mee. Heidi Bekker, Cornelia de 
Kock en Jeandri Malherbe, het aan 
die einde van verledc kwartaal as 
prinsesse en Buddy-projek komitee- 

. lede bedank. 
AI drie het akademicse druk as 

rede aangevoer. 
Die finaliste moe aan die einde 

van verlede jaar 'n dcbutantekon 
trak onderteken waarin hulle onder 
ncern het om in hulle termyn as fi 
naliste R800 vir Uskor en nog R200 
vir die Mej. Matieland-portcfeuljc 
in te samel. AI drie prinsesse het 
ten tyde van hulle bedanking reeds 
meer as R800 ingesamcl. 

Volgens die uitvoerende k mitce 
lid vir Mej. Matieland, mnr. ·du 
ard Fourie, het die karnavalkomitee 
ook '0 mondelinge kontrak met die 

Deur ANNCHEN NEL 

Me. MALHERBE 
finaliste gesluit oor verdere b trok 
kenheid by karnav I nfi die 
kroningsbal. 

Die prinsesi e is ~ter eers in eb 
ruarie vanjaar ingelig dat bulle 0 k 
vir die reel van die Buddy-projek 
verantwoordclik .ou wee .. 

Volgcns me. Malherbe, 'n dcrde 
jaar B.A.-student, h t y haar kon 
trak ten voll nagekom. "Ek het 



LSS-klagtes onder oek 
Deur JOHAN aEUKMAN 
'n KOMMISSIE van ondersoek 
g( an probleme random die Neelsie 
ondersock, is eergisteraand op 'n 
SR-vergadering aangekondig en 
volg nadat verskeie klagtc oor 
dien in die Neelsie van studente 
ontvang is. 

Die kornmissie bestaan uit die 
Sk-voorsiuer, Francois Beukman, 
die tesouricr, Nickie Sol it, die lid 
vir L S, Jannie Engelbrecht, die 
hoof van die Langenhoven-studen 
tesentrum, mnr. Jan Treurnicht, en 
me. M.e. Marais. Bulle sal studen 
tebehoeftes identifi. eer en aandag 
skenk aan motivering van werkers. 

Die departement bedryfsekono 
mie gaan 'n wetenskaplike diens 
roo ter uitwerk om produktiwiteit 
te verbeter, terwyl hcrbeplanning 
van warmlyn- en kitsbedienin areas 
bediening sal bespoedig. 

• 

LANG RYE ... Probleme In die N lsi sal aangespreek 
word d ur 'n kommlssl wat studentebehoeftes aan Iden 
tlflse r n w rk rs wll motlveer. 

stitusionele Ontwikkeli g en Be 
planning, mnr. Chris Heunis. 

Mnr. Heunis se kanse am die 
kanselierskap skraal is weens sy po 
litieke verbintenisse. 

Die Matie het verneem Mnr. Van 
der Horst se aan telling kan ook 
probleme veroorsaak weens sy posi 
sie in Old Mutual. Daar word ge 
vrees dat donateurs van die Univer 
siteit wat in die be igheidswereld 
teen Old Mutual kornpeteer, sy aan 
stelling nie goedgunstig sal aanvaar 
nie. 

Hoewel hoofregter Rabie as een 
van die sterkste kandidate uitgewys 
word, is sy posisie as hoofregter nie 
sonder kontrover ie nie. 

As voorsitter van die Rabie-kom 
missie en weens die daaropvolgende 
Veiligheid wetgewin , het hy kri 
tick uit veral linkse politieke kringe 
uitgelok. 

Hy is ook onder kontroversiele 
ornstandighcde as waarnemende 
hoofregter aangestel, Na sy . ewcn 
tigste vcrjaardag is hy in die pos 
aange tel, hoewel die grondwet be 
paul dat die hoofregter op 'n ouder 
dom v, n sewentig jaar moet aftree. 

'n Aparte kiosk word beplan vir 
verkope wat nie voorbereiding verg 
nie. 

Mnr. Engelbrecht gese die LSS 
dagbestuur is bewus van opeenho 
ping wat by betaalpunte ontstaan. 
Probleme sal uigcskakel word deur 
uitbreidings aan die Neelsie wat 

reeds goedgekeur is, en voor die ein 
de van die jaar aangebring sal word. 

Pryse sal moontlik styg omdat ses 
workers vo rtaan voltyds verant 
woordelik sal wees vir opruiming. 
Volgens mnr. Engelbrecht wou stu 
dente nie saamwerk om die Neelsie 
skoon te hou nie. 

anselier gou verkies? 
Prof. Gawie Cillers behoort as 

kanselier die minste kontroversie 
uit te lok. 

Die volgende kanselier gaan van 
jaar deur 'n nuwe stelsel verkies 
word. In die verlede is hy deur die 
konvokasie - die vereniging van ge 
gradueerde Maties - verkies. 

Volgcns die nuwe stelsel word hy 
deur 'n kies-kollege bestaande uit 
die Universiteit raad, die uitvoeren 
de komitee van die enaat, die pre 
sidcnt en die vise pre ident van die 
konvokasie verkies. 

Enige lid van die konvokasie kan 
'n kandidaat vir die kanselierskap 
nomineer. Die nominasie moet deur 
twintig lede gesekondeer word. 

Die registratcur, mnr. J.R. Oli 
vier, het gese die rede vir die ver 
mindering van die stemgeregtigde 
is d t die konvokasie te groot ge 
word hct. Die onvokasie, wat jaar 
Iik groei, be taan tans uit sowat 
27 000 gegradueerdes. 

Vol gens ingeligte bronne sal die 
verkiesing van die kanselier deur 
die klein kie kollege moontlik met 
intieme ge prekvoering gcpaard 
gaan. 

Deur 
ONS HOOFVERSLAGGEWER 
01 .. elfde kanselier van die Univer 
itch v n Stellenbosch sal waar 
kynlik binnekort verkies word. Dit 
volg nn die hu idige kanselier, 
t. atspresident P.W. Borha. se aan 
ondiging in September verlede 

jaar dat hy op 17 Mci as kanselier 
gaan uiurec. 
By sal dan vier jaar lank as kan 

selier gcdien het. 
Die kan e is goed dat die volgen 

de kanselicr nie 'n politieke figuur 
sal wees nie, omdat die kan elier 
kap van mnr. Borha kontroversieel 
was. 

Beswaar is ook aangetcken teen 
die feit dat mnr. Borha nie '0 oud 
M tie i. nie. 

Moontlike opvolgers van mnr. 
Borha wat genoern is, is hoofregter 
Pierre Rabie, die dirckteur van Old 
Mutual en voorsiuer van die Uni 
versiteitsraad, mnr. Jan van der 
Horst; oud-akademikus en presdi 
dent van die konvoka ie, prof. Ga 
wie iIlie en die minister van Kon- 

Ontruimings pIa steeds 
Deur MARGARETHA FOURIE 
DIE afgelope vakan ie moes ses van 
die tien manskoshuise op kampus 
ontruim om I 839 buitepersone te 
huisves. Dit het gevolg te midde 
van groot ontevredenheid van stu 
dente wat moes trek. 

Mnr. Johan Aspeling, hoof van 
toelating en losies weet "sever van 
geen probleme wat oor die vakansie 
opgeduik het nie", Jaco Broodryk, 
SR-lid vir leierskapsontwikkeling, 
en inwoncr van Majuba, het voor 
die vakansie 'n mosie op 'n Sk-ver 
gadering ingedien waarin hy vra dat 
manskoshuise nie meer hoef te ont 
ruirn nie. Dit is aanvaar. 
Volgens hom was daar die vakan 

sie "groot probleme by Huis Ma 
rais" waar al die mansstudente 
moes bly. 

"Die koshuis was nie spesiaal 
skoongemaak vir ons nie, terwyl 
koshuise waarin buitegroepe gebly 
het, deeglik skoongemaak is. Daar 
was ook nie toiletpapier nie, en dit 

het soms katastrofiese afmetin 
aangeneem. " 

In reaksie hierop het mnr. Aspc 
ling die studente versoek om met 
hul klagtes na administrasie te kom. 
"As die studente nie by ons kom kin 
nie, kan ons nie die saak oplos nic.' 

Volgens mnr. Broodryk sou daar 
aanvanklik 56 studente in Huis Ma· 
rais bly, maar net 20 studente het 
daarheen getrek. "Daar was du 
meer inwoners van Huis Marais in 
die koshuis as studente van die hele 
kampus. Waar daar gewoonlik twin 
tig studente in elkc koshuis gebly 
het, het daar die vakansie net twin 
tig van die hele kampus gebly. 
• Op 'n vergadering wat die Rek 

tor gisteraand met die SR gehad 
het, is 'n kommissie van ondersoek 
na die ontruimings aangestel. Die 
lede is prof. De Bruyn, mnr. L. 
Lochner, en SR-lede Francois Be 
ukman, Daan Dercksen en Carla 
van der Spuy. 

Hulle moet hulle bevindinge aan 
die SR se koshuiskomitee rapper- 
teer. 

POLISIE 
(Vervolg van bl. 1) 

gestel waarin die bedanking van die 
po~isie vir die handhawing van ta 
biliteit teruggetrek word. Sy het 
gese dat dit 'n weerspreking is om 
die SAP te bedank vir die "orde en 
stabiliteit" in die swart woonbuurte 
as dit blyk dat lede van die SAP 
hulle aan wandade skuldig maak. 

Mnr. Stephan Malherbe het in 
ondersteuning van die amendament 
gese dat "ons nie weet wat in die 
woonbuurtes gcbeur nie en daarom 

nie weet of die SAP werkJik 'n krag 
van orde en stabiliteit is nie", Vol 
gens mnr. Malherbe het hy tydens 
die SR-toer positiewe kommentaar 
vanuit die swart gemeenskap oor 
die rol van die Weermag gekry, 
maar baie negatiewe kommentaar 
oor die polisie gehoor, 

Die voorsteller van die mosie. 
mnr. Van der Spuy, het gese hy kan 
die amendement nie aanvaar nie, 
omdat die polisie weI orde en stabi 
liteit handhaaf. Die amandement i 
met sewe stem me teenoor vyf ver 
werp. 

PEILING mnr. Smit aan die verkille in bloot 
stelling en inligting oor die organi 
sasie toegeskryf word. 

Uit die verslag blyk dus dat 
vroue meer onseker oar "politiekc 
kwessies" as mans is. Oor die brood 
en batter aangeleenthede van die 
oop telling van die Universiteit en 
koshuise is die aantal onsekeres ego 
ter baie hoer onder mans as vroue- 

Mnr. Smit het gese hy vind dit 
"in iggewend" dat die AWB geen 
vroulike steun geniet nie. 

(Vervolg van bl 1) 

Parnflet 'laakbaa 
Df E SR het hom in 'n verkJaring ten st .. rkste uit 
gespreek teen 'n naamlo e pamflet wat d'e week op 
die kampus versprei is. 

Die vcrklaring lui voorts dat die pamflet Gods 
lasterlik j en die persoon van die Stasatspresident, 
mnr, P.W. Botha aantas. 

Die pamflet, wat verskeie • pelfoute bevat en 
swak gedruk is, het 'n satiriese aanslag, 

Vol gens die sekretaris van die SR word die saak 
deur die polisie ondersoek. Die SR het 'n beroep op 
studente gedoen om enige inligting wat tot die 

_-===~=====~~~~===~~~!!~~~~~_:__1J!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~!!~~~!!!!!!!!~ "ontrna kering van die lafhartiges sal lei" aan die 
polisie te openbaar. 

1 t Vloer De Canha-g bou 
A DRINGASTRAA T (oorkant Vir ~) 

I WAS- EN STRYKDIENS I OF 
I WAS· EN DROOGDI NS I 

T I. 70551 

Mans- en Vroue Maties e stand 
punte stem oor die algemeen oor 
een. Oor die vraag of die UDF 'n 
"rewolusionere" organisasie is ver 
ski) die grocpe egter drastie . Ter 
wyl 50 persent van die vroue aange 
dui het dat hulle onseker oor die 
vraag is, gee legs 14 persent van 
die manlike respondente dieseIfde 
antwoord. Di verskil kan vol gens 

SR ondersteun 
Indaha -voorstelle 

ryf. 
Eerste Nasionale Bank 

Studente Steunstelsel help [ou 
om kop bo water te hou. 
Dit gee jou gratis BOB 
tronsoksies, tjek- en 
spoorrekeninge, 

studielenings en persoonlike 
finonsiele advies. 

As iy 'n veilige howe seek, 
kom no Eerste Nosionale 

Bank - Di Student se Bank. 

~ Eerste Nasionale Bank 

DIE SR het sy steun uitgespreek vir die Kwa-Na 
tal Indaba en die regering ver oek om voor die ein 
de van die jaar 'n referendum hieroor te hou. 

Die steun bring die NP-Iede in die SR, wat die 
meerderheid is, direk in bot ing met die uitsprake 
van die NP-Ieierskap. Die Ieier van die NP in Na 
tal, mnr. Stoffel Botha, owe I a. die Minister van 
Staatkundige Ontwikkelin en Beplanning, mnr. 
Chrit Heunis, het die voorstel1e verwerp. 

Na hulle mening maak die voorstelle nic vo rsie 
ning vir die beskerming van minderhede nie. 

Die SR-voorsitter, Francois Beukman, het gesc 
"dit is 'n bewys aan swartmense dat die jeug be 
reid is om kompromiee te tref en nie gebondc i 
aan hoogheilige standpunte van ampsbekleders 
nic.' 

Die voorsteller van die mosie, die SR-lid vir 
Spog, Nickie Smit, het gese dat die 1 ndaba "die 
gees beliggaam van 'n moontlike oplo. ing". Hy 
het ~cse die Indaba verteenwoordig 'n streekso 
plossing wat in die ander dele van Said-Afrika her 
haal kan word as die nasionale onderhandeling 
sproses nie op dreef kom nie. 

Volgen mnr. Smit is dit belangrik dat onder 
handcling voor volgende jaar op dreef moet kom, 
omdat radikalisering van swart en blank toeneem 
en die noodregulasies nie"oor die langterrnyn vre 
de en stabiliteit kan handhaaf nie." 

Die SR gaan moontlik hulle voorstelle oor onder 
handeling aan mnr. Heunis voorle. ~. Johan Beuk 
man 

ElI,,,. No,lonalfl BanI< van SUldeJ. • Afrika Sflpe,I< • G '.glll,e.,de Bon~ 
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• Kerk me "party-politieke aktivis ~ 
Deur BETSIE DE VRIES 
DIE NG Kerk het vroeer probeer 
om apartheid en voogdyskap oor 
~nrtes uit die Bybel te regverdig. 
Dlc BybeJ is as politieke handboek 
bruik, het die moderator, prof. 

JOhan Heyns, eergister op 'n PSA 
Vcrgadering gese. 
Volgens prof. Heyns "mag die 

kerk nooit 'n party-politieke aktivis 
word nie". Dit geld ook in die ten 
dens om integrasie uit die Bybel te 
regverdig. Die Kairos-dornument 
wa . volgcns hom 'n godsdienstige 
pogmg om integrasie Bybels-teol 
glcs te regverdig. 

Volgens hom tipeer die teologie' 

van dr. Allan Boesak en dr. Des 
mond Tutu elemente van bevry 
dingstcolgie, "wat in Suid-Afrika 'n 
gevaarlike teolgie is". 

Ingevolge Clie teolgie moet die 
buiteland boikotte en disinvestering 
teen Suid-Afrika toepas. So oorskry 
hulle die taak en funksie van die 
kerk. 

Die nuwe politieke struktuur 
moet uit 'n nuwe gesindheid gebore 
word. Die kerk is daar vir die daar 
stelling van die gesindheid en nie 
am politieke modelle aan die staat 
voor te Ie nie. 

Die kerk het as gevolg van ver 
deeldheid dee I geword van die pro 
blcem en nie die oplossing in die 

land nie. Die kerk moet ook die po 
litieke beginsels van reg en gereg 
tigheid (uitlig en in sy eie interne 
strukluur 'n dcmonstrasie lewer van 
die beginsels. 

Volgens prof. Heyns is die staat 
per definisie 'n regsstaat waarvan 
die hoogste doel nie is om wet en 
orde te handhaaf nie, maar die po i 
tivisering van die reg. Die staat en 
die kerk kan nooit verklaar word in 
terme van mekaar nic en mag daar 
am nic aan mekaar voors kryf nie. 

Prof. Heyns het gcse Suid-Afri 
kaners beleef tans die geboorte van 
"twee mites" dat apartheid hemel 
op aarde is, en dat anti-apartheid en 
integrasie hemet op aarde is. 

Drie Matjes sterr oor vakansie 
Deur DANEllE BREITENBACH ------------------- ..... ----------- 
DRIE Maties het die afgelope va 
kansie in padongelukke gesterf. 
t ~wee susters, Magdalena en Ger- 
rUlda Gericke, het Goeie V rydag 
ondcrweg na hul ouerhuis op Blan 
c.o, verongeluk. Die ongeluk het om 
hcnuur die aand plaasgevind toe 'n 
vo. rtuig reg van voor teen hul voer 
tUlg gebots hct. 
t Carolann Furniss, 'n verhoogbes 
ouur-stud~nt in haar vierde jaar, is 
t P ~ April dood toe haar motor bui 
be. aapstad deur 'n vragmotor, wat 
Ulte beheer geraak het, getref is. 
Gertruida Gericke was 'n eerstc 

Jaa~ bcstuursrekeningkundc-student 
~n tnwoner van Minerva. Die prim 
an" Minerva, Mariida van Zyl, het 
gcsc sy was altyd bereid am ander 
lllense te help. 
. Magdalena Gericke was 'n finale 
~aar biblioteekkunde-student wat 
h celtyds in die biblioteek gewerk 
ct. 'n Vricndin, Michelle Fouche, 

Magdalena Gericke Carolann Furniss Gertrulda Gencke 

het haar as" 'n baie vriendelike 
mens" beskryf. 

Die susters word oorleef deur hul 
moeder, mev. R. M. Gericke, twee 
broers en 'n suster. 
'n Passasier in me. Furniss se mo 

tor, Mellissa Horn, is na die ongc 
luk in die Grootte Schuur-hospitaal 
opgcneern, en die volgende dag ont 
slaan, Me. Horn was die karner 
maat van me. Furniss in hul eerste 

jaar in Huis De Villier . 
Me. Furniss bet drie jaar in die 

Universiteitskoor gesing. 
Haar rna, mev. F.L. Furniss, het 

gcse Carolann se hele lewe was 
sang, "Sy was almal se son kyn 
kind. Ons glo die Here hct Caro 
lann vir 21 jaar vir ons gegee." 

Haar ouers, en 'n vriend, Anton 
Cilliers, het almal wat bulle na die 
ongeluk bygesiaan het, bedank. 

Mans tevrede met orientering 
~ FRANS RICHARDS 
~IE meeste manlike eerstejaars is 
g vrede met die orienteringspro 
f~krnl S?OS dit in koshuise en deur 

1I. tClte toegepas word. 
te ,Dkt het die dirckteur van studen 
d~lIa e, prof. Flip de Wet, in 'n on 
rsock bevind. 

I Ecrs~ejaars moes in vraelyste hul- 
ntcnmg Oar orientcring gee. 

j Volgens hom het net die eerste 
djars en die inwonende hoofde van 
Ill~ Vr~elyste geweet. Eerstejaars 
op ~s. die knelpunte van orientering 
ana ~c vraelyste aandui. Hulle kon 

~Iem bly. 
stu~~e dra van baadjie en das, min 
fle Ictyd en slaap en die "ou man 
is" ~at soos skoolveriaters behandel 
Illc' l~ deur die eerstejaars as proble- 

Ultgelig () . 
di fof. De Wet het gese hulle gaan 
Otic mO~ntlikheid van vasgestelde 
deo~tenngstye ondersoek om stu- 

I e tyd vir slaap en studie te gee. 
h I~cwel daar nog knelpunte is, sal 
k~ da YOlgende jaar met die betrok- 
10 seniors bespreek. Reels sal ook 
pog~~.tCI word om oriente ring meer p lef tc maak. 

fof. Dc Wet sal die onderskeie 

koshuise wys op spesifieke proble 
me wat by hulle voorgekom het. 

Die meeste eerstejaars het gevoel 
dat grocpsgees, lojaliteit en skake 
ling met vrouekoshuise tot 'n ge 
slaagde orientcring bygedra het. 

Volgens die verslag was die Uni 
versiteit se orienteringsprograrn 
minder geslaagd as die van die kos 
huise. Prof. Dc Wet het dit toege 
skryf a~n die feit dat die eerstejaars 
nie 'n homogene groep is nie. "Stu 
dente wat in die Stellenbosch omgc 
wing woonagtig is beskou brienie 
ring as tydrnors, terwyl die afkorn 
stig van ander plekkc, nie die vol 
gende dag meer kan onthou waar al 
die geboue is nie." 

"Dit is voornemende studente se 
plig om hulleself te vergewis oor 
kursusinhoude, aanhiedinge en vak 
keuses. Die Universiteit stel ook in 
ligtingstukke en voorligters beskik 
baar vir studente met probleme. 

"Daar kom nog elke jaar eerste 
jaars op Stellenbosch aan wat nie 
seker is wat hulle hier wit kom doen 
nie." 

Volgens prof. De W ~t sal die 
orienteringsverslag ook dlen om die 
positiewe aspekte wat aangcdui is, 
lIit te brei. 

• Raad vra • • SIttIng In 
~OHAN BEUKMAN 
Dlc t---:----------- lc . S Udenteraad ondersteun direk- 
dic S~l~ente-verteenwoordiging in o nlyersiteitsraad. 
artnd ~le SR-vergadcring Dinsdag 
'ek IS die Universiteitsraad ver 
<ten om onder oek in te stel na stu 
gaa~~ertenwoordiging in die lig- 

hc~n J~ motivering van die voorstel 
llcuk Ie SR-voorsitter, Francois 
de b man, gese dat daar 'n dringen 
insC1Chocfte bestaan vir studente om 
ga.\ le op die hoogste gesagslig 
liy 'r van die Universiteit te lewer. 
Ja r lct gcse st udente het reeds vier 
nUut Vertcenwoordiging op die Se 
me ,cn daar moet nou aan deelnn 
(lag .lan die Universiteitsraad aan- 
Mgeskenk word. 
nr. Bcukman het gese die sa- 

mestelling van die Univer.siteit raad 
in elke gaan vera~der. Ole .verteen 
woordiger van die ~fdehngsr~ad 
gann verval, weens die afska,.ffmg 
van hierdie rade. Ily het gese dL t 
hierdie vakature deur 'n studente 
verteenwoordiger gevu.l kan word. 

Volgens mnr. Beukman mo"t dic 
statuut van die universiteit veran 
der word am vir studentevertcen· 
woordiging op die Senaat voorsie 
fling te maak. Nadal die Univer i· 
teitsraad die wysiging goedgekeur 
het, moet daar 'n privaat ledemosie 
deur die plaaslike LP in die Parle 
ment ingedien word om die lIodige 
verand"rings ann te bring. 

Die SR het die voorsitt r opdrag 
gegee om 'n memorandum aan dic 
Raad lc oorhandig waarin die ver 
sock om sludentcvertenwoordiging 
gemotiveer word. 

VSF 
bestaan 
steeds 

AI... is werk aamhede tydelik ge· 
staak, bestaan die Verenigde Stcl 
lenbosse Front (VSF) nog. 

S6 het die ondervoorsitter, Daniel 
Malan, gese in reaksie op gerugtc 
dat die organisasie, wat as sambreel 
vir sekere kampusverenigings sou 
dicn, ontbind het. 

"Voordat die E nie wettig ver- 
klaar is nie, kan die VSF nie sy 
werksaamhede voor sit nie," het 
mnr. Malan gese. Die ECC is in 
1986 deur die Universiteitsraad v r 
bied om op die kampus te funk io 
neer. 

M nr. Danie Kriel, voorsitter van 
die PSA, wat verlede iaar tydens 
die sti ting van die VSf·' met plak 
kate geprotesteer het, het die 
"doodbloei" van die organisa. ie as 
"glad nie verbasend nie" beskryf. 
"I)it bcwys dat daar nie pick en 
ruimte vir hulle i nie, en dal di 
studente hulle idea Ie eTl do 1st 1- 
lings verwerp het." 

D~t dui ook vir hom op "ernstige 
memngsverskille binne linkse ge 
I~def~" en l~ewy dat splintergroepe 
".Ie ~lllne dlesclfde orgnnisasie kan 
Sit me. 

Die SR-lid vir verenigings, Jaco 
Bro~pryk, het gese die V~ F bet 
nomt aansock gedo n om as 'n ver 
eniging te registr er nie. Volgen, 
die vcrenigingsreglem nte kan die 
VSF amplelik oie bcstaan nie; 010- 
dat die reglemente aile samhre 'Ior 
gani. asics verbied. 

Mnr. Malan het gese 'n nuwe 
voorsitter sal lydens die volg nde 
vergadcring gckics word, omdat hl 
ric Erwce, die vorige voorsitler, 
weens studicverpligtingc bedank 
het. 

uu fli 
Praktiese Afrikastudie in SWA 
STUD' NTE van die departement van Afrikastudie het die vakansie 'n 
praktiese aanvoeling vir die situasie in Suidwes-Afrika gekry, h t prof. 
Willie Brcytcnbach, hooglcraar in die departement, gese. 

Hulle het ook die opcrasionele gcbied as deel van die studictoer be 
sock. 

Studente is die clcentheid gebicd om die konfliksituasie in SWA te 
bestudeer en aandag te skenk aan die gco-politicke en strategiese vraag 
stukke. "Daar was 'n groot aantal belangstellendes, maar net 25 studen 
te wat Afrika-studio as yak neem, kon die toer meernaak." - Liczl van 
Zyl. 

SR' e ontmoet informeel 
DI E Matie-SR het hierdie week Sk-lcde van die Universiteite Vi n Pre 
toria en Potehefstroom op informele vlak ontmoet. 

Die SR-lid vir openbarc skakeling, Hein Brand, het gese hulle het die 
besoekers in die Loeloeraai onthaal, en die Tukkies na 'n vertoning van 
die kabarct "3D" vergcsel. 
Tyden die samesprekin~s met die Pukke was die gr otste ge kilpunt 

dat die Maties-: R 'n politicke mandaat het. 
"Die ontmoeting het baie politics geword, omdat hulle probecr het 

om hul politicke onbetrokkenhcid te rcgverdig.' Volgcn mnr, Brand is 
hulle "ontscttend eng". 

Fotostate duurder in Bib 
DIE koste van Iotostate wat met die kaartstelscl in die J.S. iericke- I 

biblioteek gernaak word, is vanaf die begin van April tot ses sent p r 
kopie verhoog. Fotostate by die muntbusse in die biblioteek kos nou ti n 
sent. Muntmasjiene kan om praktiese rcdes nie scs sent vra nie. 

Verhoogde kostes is vir die styging in afrolgelde vcrautwoordelik, het 
die vise-rektor, prof. Jan de Bruyn, gese. 

Volgcns hom was die tyging nodig weens die verhoogde ko. te van 
masjienverhuuring en di styging in papierpryse. 

Prof. De Rruyn het e e die univ rsiteit wil alle In sjiene koppel aan 
studcntekaartc, omdat die telsel meer ckonomies is. 

Gerugte ds 1 die verhoging ~ebruik word as U 'n maklike manter om 
stud nte-rekcninge te vergroot ' is volgens prof. De Bruyn onwaar. "Di 
universiteit kan ntc die kostes teen vyf sent dek nie." 

Fotostate hier kos mintier as by ander universiteitc. Op RAU, Wits, 
Kovsies en UK kos dit tien sent per folio. By Tukkies kos agt • ent p r 
kopic, Tina du Toit 

Jeugkrag en Inkatho proot 
AF~ ... VAAR~IGPES van d,ic. tellenbosch-tak van lcugkrag uid.· 
Afrika gaan hicrdie naweck die jaarlikse Jeugkrag-lnkatha konferensie 
by die Randse Afrikaanse Universit it bywoon. 

Die Sk-vccrsitter, Francois Beukman, gaan daar met die leier van di 
Inkatha Jeugbrigade, mnr. Muza Zondi, ge el . 

o~at 300 afgevaardigdes v n Jeugkrag en die I nkatha Jeugbrigade 
sal die konferens ie, wat onder andere deur di Minister van Wet en 
Orde, mnr. Adriaan Vlok, toe espreek sal word, bvwoon. 

Die vi e-presid nt van In atha, dr. Oscar D10mo, al 0 k die onfe 
rensie toespreek. 

Volgcns die voorsitter van Jeugkrag op tellenbosch, Herm inn Thi I 
al die konferensie nie 'n d urlopende tema h" nie. - Francois Hu 0 ' 

Handelstudente kla oar krediete 
V ~RWARRJNG oor vakkredi te ko sommige B. omm-stud nt van 
jaar ekstra kle sgeld en ander 'n k tra studieja r. 

Die studente was onder die indruk d t k tr: vnkkredieic wr t hull in 
die twecdc jaar verw rf, na hul derdc jaar OOr edra kan w: rd. Volgcns 
die dekaan van die fakulteit handel en administra: ie, prof. 1.1.. van 
Biljon, eld hicrdie reeling legs in uit onderlike gevalle vir buiternuur 
studente. 

Aan die eind van 'n tudent e kursus word k tra verw rfde vakkr - 
diete uit sy tweed jaar egtcr in aanmerking gen em indien dt student 
krediet kortk m. 

Vol en 'n tudent wat anoni m \ ,il bly, is tudcnt w 1 betyd an- 
sock gedo n het vir die oordrag vr n hul kr diete, dit toegelaat, "Dit is 
die wat dit nie bet yd. gedo n het ni t \'flt nou ontevrede is." 

Erkenning vir Esterhuyse 

Derde Wereld het geld nodig 
~Ib SR het ccrgi teraand 0p 'n v rgl d ring htll .t .un uitgcspreck. vir 
dIe rol van kapitali me in die (ntwikk lin van die I cr 1 W"rel~J. 

. Die. R-lid vir t;pn', Nickie Srn_il, het .lie ekonomie vcrtoning in 
l!'ikel geprys. On, r WOI .1 bykans 10 al dl hest, nnsb ht "ftcs van rti 

bevol~ing voldo Il, tcrwyl angel'ende i. dustriCl g oci en wcrk k ~pping 
plaasvmd. 

"Die sukse in di Ciskei beho )rt as 'n voorb cJd vir Su,id .. Afrik h 
dlt.:o om ccrder groei dell I direklt: sHbsidie~ en bela tin. vry.lelhng te 
timuleer. as d ur dcsentr lisasie WIt totaal nsuk c vol blyk t weeS," 
Johan Beukm. n . 
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loolplaas sal inkomste verhoog 
DIE stigting van 'n o u d 
joolvoorsiucrsklub en die beoefe 
ning van politiek dcur jool, was die 
vernaarnstc besprekingspuntc by 
die Nasionale Joolkongres onlangs 
in Johannesburg. 

Dit i deur die joolvoorsitters en 
joolkoninginne van ses universiteite 
bygewoon, Stellenbosch is deur die 
karnavalvoorsiuer, Steyn van Nie 
kerk, en M j. Matieland, Anneke 
Alheit, verteenwoordig. 

Daar is besluit om 'n oud-jool 
voorsittersklub te stig, sodat hulle 
meer betrek kan word en iets in jool 
kan terugploeg. 

Jool en politick het weer op die 
agenda gekom nadat Ikeys se jool 
voorsiuer, Graham Herbert, aan 
die Nu as- protesopto teen die 
Vlok-regula ie na die Uniegebou 
deelgeneem het. By het 'n mandaat 
van sy uitvoerende komitee gekry 
om dit te doen . .1001 is egter 'n a 
politic e organisasie. Die kong res 
gangers het bcsluit dat dit nie 6 'n 
ernstlge stap was nie, maar dat nie 
mand toegelaat sal word om politie 
ke uitsprake re maak nie. Volgens 
Steyn bedryf jool egter wei politick, 
"want ons kep 'n beter amelewing 
deur liefdadighcid". 
Omdat die trompoppie-kompeti 

sic afgeskaf ls, is by vanjaar se 
April-kongres hoofsaaklik op ska 
kel-opleiding vir joolkoninginne ge 
konsentreer. Elke joolkoningin het 
'n navorsingsprojek gekry. Anneke 
moet Stellenbosch karnavalkornitee 

STEYN VAN NIEKERK 
Fete: ALIDA RUBENS 

se struktuur en funksionering kri 
ties ontleed en aanbevelings maak. 
Volgens Anneke sal die projekte 
wat hul moet doen nie net waarde 
volle idee uitruil nie, maar ook die 
gewone stud nt beter inli oor die 
doel van karnaval. "By die kongre 
het ons meisies baie motivering en 
inligting vir on projekte gekry. Ons 
weet nou wat jool rerig behels." 

Stellenbo ch samet jaarliks baie 
minder vir liefdadigheid as ander 
joolkomitces in. Verlede jaar was 

dit R250000 in vergelyking met 
Ikeys se R600000. Met uitsonde 
ring van die Universiteite van Dur 
ban-Westville en Pietermaritzburg 
het almal egter joolplase waar hul 
joolverrigtinge plaasvind. Dikwels 
is daar ook 'n biertuin. Volgens 
Stcyn verloor Stellenbosch jaarliks 
sowat R20 000 tot R30 000 omdat 
hier nie 'n joolplaas is nie. Same 
sprekinge vir 'n joolplaas vir Stel 
len bosch was die afgelope paar jaar 
onsuksesvol. "Ek het hierdie jaar I 
weer samesprekinge met prof. Flip 
de Wet gevoer en die Rektor het dit 
in beginsel goedgekeur. 'n Komitee 
gaan aangestel word om die moont 
Iikheid daarvan te ondersoek," het 
Steyn gese. 

Volgens hom kan al die karnaval 
aktiwiteite daar gchou word. "Dit 
sal nie aileen die groep. gees verbe 
ter nie, maar ook meer buite-mense 
betrek." 'n Joolplaas kan naby Gold 
Fields of die nuwe scminaarsentrum 
opgerig word. "Die joolplaas kan 
ook aan ander groepe verhuur word 
vir byvoorbeeld musiekui voer 
ings." Hy is baie positeif oor die 
verkryging van 'n joolplaas. "Indien 
dit nie die jaar deurgaan nie, sal dit 
nooit nie," het Steyn ge c. 
• Die Matie het in die vorige uitga 
we verkeerdeli berig dat die karna 
val pretloop en vensterversierings 
onderskeidelik R I 00 en R200 inge 
samel het. Die bed rae moet R2 224 
en R2 057 wees. Die finaliste moet 
R 1 000 insamel en nie R 1 500 nie. 

tor by BTK se reunie l Net een 
Matie-toer 

Re 
DI ::. Berg- en toerklub (BTK) het staptoer vir sy bykan 300 lede. Ty 
tyden die vakansie hul sestigjarige dens die Junic-vakan ie gaan hulle 
reiinie by Driehoek in die Sederber- die Transkei kus aandurf en Sep 
ge gehou. tember . tap hulle om Kaappunt. 

Bekende oud-lede soos die rcktor, 
prof. Mike de Vries, mnr. Theo 
Schaffer, ere-president, en mnr. 
Ritsema de la Oat, KWY-voorsitter, 
hot dit bygewoon. Meer as 200 
mense, van S(I ver as Suidwes-Afri 
ka, h t dit bygewoon. 

Bedags het hulle na Sneeuberg, 
die Wolfberg . keur en Disapoel 
estap en saans is daar om die 
ampvuur gekuier, Die BTK e tra 

disionele Elsa-poeding is deur die 
oorspronklike kok vir hulle gemaak, 

Die BTK i in 1928 deur mnr. 
Schaffer ~e. tig. Hy i tans die oud 
ste BTK·hd. 

Hulle see-staptog aan die einde van 
die November-eksamen het al tradi 
sie geword. Daguitstappies na om 
Iiggcnde gebi de word Saterdae ge 
reel. 

BTK-Iede het karnaval met 'n 
sjarnpanje-ontbyt op die Stellen 
bosch berg begin. Uitstappies na 
Tafelberg, Adolfskloof en Slang 
hoek is ook verlede kwartaal aange 
pak. 

Die verenigingskomitee het die 
BTK verlede jaar as die mees dina 
rniese so iale vereniging aangewys. 

Bulle het 0 k vanjaar vir die twce 
de agtercenvotgcndc jaa r die 
verenigingsuitstalling gewen. 

A motion passed at the Coordina 
ting Students' Radio Station Confe 
rence (Cosro), recently held at Stel 
lenbosch, has caused some contro 
versy within the Radio Matie ranks. 

The motion, not to support the 
closing down of progressive media, 
was passed by all the universities 
attending the conference. Radio 
Matie's representative, the mana 
ging director, Russell Lockyer, vo 
ted in support of the motion. After 
the conference, however, the Radio 
Matie staff voted against the moti 
on. Their vote docs not affect the 
validity of the conference members' 
vote. According to Russell it appe 
ars that they fear backlash from the 
SRC which has a political mandate, 
something which the station does 
not. "The motion was not intended 
as a political statement, but as a 
matter of principle, namely, that of 
freedom of speech," he said. 

The conference was attended by 
representatives of student radio sta 
tions from Wits, VCT, Durban 
Westville, Rhodes, Natal, Vaal Tri 
angle Technicons and RAU. 

Subjects under discussion inclu 
ded the record companies on which 
the radio stations rely heavily for all 
their music, news services, relations 
between the different radio station , 
individual problems and a general 

Conference lead 
to political row 
swapping of ideas. Talks were give 
by Lance Rothschild, prograrnm 
manager of Radio 5 and Pietie Lo 
triet, head of Radio 5, Radio High 
veld and Radio 2000. 

One of the outcomes of the conf 
renee was the decision to disaffili 
te RAU from Cosro. According to 
Russell Lockyer, a radio station ha 
to be run democratically. "If a sta· 
tion is run autocratically, as it 
seems to be the case at RAU, it will 
lead to disaster. At RAU, the SRC 
chooses the director of the radio 
station each year. This year, becau 
se of a very unpopular choice, thcr,~ 
has been a mass walk-out of staff. 

Durban Westville, who is not yet 
affiliated, attended the conferenc 
to find out more about Cosro before 
deciding for or against affiliation. 

One of the main objectives of 
Cosro remains to obtain fights to 
broadcast throughout campuses. 
Last year a petition, "the right te 
be heard", was distributed on cam' 
puses. I t was taken to the govern' 
ment but the outcome was negative. 

- Jo-Anne Sedgwick 

U .S.KARNAVAlKOM ITEE 
• o., ~" ./ r I 

MATIES sal vanjaar weer op 'n 
Matie-toer na suropa kan gaan. 
Reelings vir s6 'n toer in Desember, 
is al ver gevorder. 

Yolgens die toerorganiseerder, 
Annien Smith, is aile toere wat tans : 
aangebied word, ondersoek en die 
beste een gekies. 'n Hele aantal Eu 
ropese lande sal besoek word. Die 
toer word deur die Thomas Cook. 
agentskap gereel. 

Daar is slegs een amptelike Ma 
tie-toer en dit word onder die be 
sk rming van die tudenteraad ge 
reel. Die advertensie van Maries 
Reisburo in Die Matie van 30 Fete' DIE BURGER 
Maart het dus 'n "onwetti e'' M, - ' GROOT BORGSKAP ... Pick 'n Pay Hlpermark, Bra nf II. Is 
tie tocr geadverteer. Slegs Annien dt hoofborg van Mattes s karnaval. Hull borg dt karnaval· 
se toer mag as die Matie-toer be- komltee vanjaar m t R60 000. Olt Is r ds die derde Ioor wat 
kend staan en geadverteer word. hull by karnaval b trokk Is. Hler Is v.I. Isob I van Eden. mnr1 
Optredes kan kom teen men e wat Chris Gouws (hoofbestuurder van dl Hlp rmark), Morllese 
die reglemcnte oortree. Lochn r en Annl n Smith met die erst tJ k van ~30 000. 

ONSPLEK 
• Bordprodukt : 

p anderbord, 
hard bord, 
I aghout. 

Hout: D nnehout, h rd - 
hout 
V rt. 

• Gereed kap. 
* Sagex: Ver killende 
grootte. 
D . ure. Id al vir t t Ibl ie. 

PLEINSTRAAT 25 (Lang Barclay) 

KOU 
N 

WA M 
W.GNEEM- 

YES 
MOENIE NA MA Sf KOS VERLANG 

NIE. KOM EET BY ONS PlEK!! 

URE: 
Ma.-Sa 8 vm.-2 vm. 
Son 8 vm.-2 vm. 

2.9 MA CH 6 

30,000.00 

Bright Blue sin 
volgende week 
in die Gat 
TWEE opkomcnde Kaapse pop groepe, Bright BI~ 
en The Believers, tree volgende Donderdagaand in dIe 
Gat op. 

Hulle 0Rtredes hier is dee] van 'n landswye kampu 
toer, die 'Killer B's't-toer, Die toer het by Durb l~ 
begin en daarna kom die Universiteite van Port Eliz 
beth, Stel1enbo ch en Kaapstad aan die bcurt. Oi 
toer eindig in Johanne burg. Bulle optrede hier word 
deur die traatteatcrkomitee gcreel. 

Bright Blue is veral vir huf treffer "Weeping" b( 
kend. Dit het die begin van die jaar di cerste pIck ~r 
Radio 5 se Top 20 bcklee. Dit i die eerste keer ,0 
bykan vier jaar dat 'n Suid-Afrikaanse groep dit re¥ 
gekry het, Wat die treffer nog merkwaardiger mallk. 
is dat die groep die hele produksie daarvan self hall' 
teer hct. 

Bright Blue se musiek kan as Suid-Afrikaanse roc~ 
met. 'n so iale bewu syn-. ondertoon beskryf word. Th' 
Believers sing hoofsaakhk alternatiewe musiek. 

Beide grocpe het in .Johannesbur vol sale getre~' 
Ole voorsuter van die straatter tcrkomitee Nell 
Shaw, is baic opgewondc oor hul optrede hier: "OIl" 
vcrwag 'n groot opkorns voJgende Donderdagaal1d 
Bright Blue i tans die be. te in Suid-Afrika naJ 
Johnnr Clegg en The Believers is die alternatie~t 
grocp", het hy gese. 

Kaartjies vir die optrede kos R6,OO en sal van ,I 
Maandag in die loopgang en by die Sk-kantoor t 
koop wees. 
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iens by Loeloeraai onder loep 
het ons bestelJing toe ook verkeerd v~cl.~an djc rujmte-pr~~leem doen stand as 'n vertoonstuk van die uni- 

Deur VANESSA BRAND uitgcvoer." me. Toe die Loeloeraai 10 1982 be- versiteit beskou word.". 
Annien en Gabri verwag ook dat plan is, is daar nie vir meer as 80 Volgens hom sal dit nie die moei- 

die burgers en omelette 'n bietjie rnense voorsiening gemaak nie.. te werd wee om meer kelners vir 
goedkoper moet wees as in ander Tans bedien die Loeloeraai gcmid- pitstye aan te stel nie, want pryse 
restaurante, Fillet ko R J 2,50 by deld 4 J 0 mense per aand met legs sa) dan styg. 
die Loeloeraai, RJ3,45 by Mike'. 89 steele." Brian McKay, 'n bra, ier, hct 
Kitchen en R15,45 by die Spur. By volgens mnr. Sawkins is daar gese: "Baie probleme kan uitgeska- 
Mike's Kitchen kos 'n burger somrmge gcregte wat bet r as ander kel word indien die rests urant ver- 
R5,95, by die Spur R5,25 en by die verkoop. Daar word gemiddeld 20 ander word. Die braai-area i uiters 
Loeloeraai betaal jy R6,25. biefstukke teenoor een burger ver- beperk. Die harde musiek is om die 

Ileidi du Plessis dink dat die kel- koop. Om die rede "laai" h>, die geraas van die kombui en die stu- 
ners nie genoeg aandag aan klein pryse van die burgers. odat die an- dente te verdoof." 
dingetjies bestee nie. "Sorntyds der gercgte se pryse laer kan bly, Die vise-rektor (bedryf), prof. 
bring hulle net cenvoudig nie 'n glas DJt is ook praktieser om nie tafel- Jan de Bruyn, het gese dat It ng- 
water nie. Daar is ook me tafeldoe- doeke te gebruik nie. "Dis beter om termyn beplanning vir die hele 
ke nie." 'n tafelblad af te vee. Ons kan nie Neelsie tans plaasvind, "Weens die 

In reaksie op die klagtes het die vier maal 'n aand tafeldoeke omruil Neel ie se struktuur is dit onm iont- 
bestuurder van die Loeloeraai, mnr. nie." lik om net die L cloeraai t v r· 
Ben Sawkins, gese dat klagte dade- Die onderbe tuurder van die Loe- groot." 11y het self onlanus daar 
lik genoem mo t word. "Die kelners loeraai, Albert Brandt, werk al vyf Raan cet om ondersock in t stel. 
is daar om te help en sa) altyd be- jaar daar, "Ek dink dit i 'n tragc- 'Die diens was goed, die kos baie 
hulpsaam wccs.' By kan egter nie die dat die Loeloe in sy huidige toe- lekker en die pry .. e redelik.' Mnr. BEN SA WKINS 

DIE LOELOERAAI, gewilde Ma 
tie-cetplek, het die afgelope tyd 
baie kritiek verduur. Die Matie het 
'n paar klagtes van studcnte gaan 
ondersoek. 

Gabri Viljoen meen daar is nie 
genoeg sitplek vir groot groepe stu .. 
dente nie en te rrun kelners tydens 
spitstye. Harde musiek is ook 'n 
bron van ergernis. Annien Smith 
het gese dat dit nie help om die kel 
ners te vra om dit sagter te sit nie, 
want hulle weier eenvoudig of draai 
dit later net weer harder. 

"Toe 'n groot groep van ons op 25 
Februarie daar geeet het, het. ons 
kelnerin by die tafel langsaan gesit 
en bier drink. Dis ongehoord vir kel 
ners in enige ander restaurant. Sy 

Minerva hou 
30- jarige reiinie 
'n KOMPETISIE vir die bes gckledc man op die 
~.a~p~s en 'n wyntoer vorm deel van Minerva se der- 
Ig.la.nge feesvieringe van 25 April tot 1 Mei. 
d Die bes geklede man op die kampus word Maan 
fllaga~nd in die koshuis aangewys. Elke seksie ~oes '~ 
n an Inskryf. Donderdag is sport- en sportsdag In M I 
.,crva. Die seksies gaan onder andere in 'n fiets- en 
Pocgie"-wedren teen mekaar te staan kom. Bekende 
~O~tpersoonlikhede sal middagete daar nuttig. Ver 
w CIC kosbuisskakelings en sokkies vind ook in die 
beck plaas. Elke middagete sal personc die koshuis 

ock. 
w I)ie reunic begin die Vrydagaand met 'n kaas-cn /n onthaal en huisvergadering. Snaakse mosies van 
Ie verlede sal besprcek word en oud-prims sal hul 
ta~ltjies kan vertel, 
D Saterdagoggend word almal op 'n wyntoer geneem. 
tl~cne wat 'n hele paar jaar gelede op Stellenbosch 

~. U c.er het en graa~ wil sien hoe die Bos vandag Iyk, 
D.I die middag op n besigtigingstoer ~eneem word. 
h Ie aa~a word 'n inf?rmele dinee i~ die .koshuis ~e 
pOUII' I>lC tema is "Grickeland" na die Griekse godin, 
a ~s Athene. 

k 1~lc. reiinie word die Sondag met 'n kerkdiens in die ~ll UlS afgesluit. Die diens sal deur 'n oud-HK lid, 
e ena de Swardt, gelei word. 

d' Volgcns die prim van Minerva, Marlida van Zyl, is 
b~c doel van die week om huidige inwoners ook te 
v trek en nie net oud-inwoners nie. "Ons wou nie ons 
di rJaar dag met net 'n rennie vier nie. Dis onregver 
vi& teenoor huidige inwoners as hulle pick moet maak 
d: rlclinie-gangers en help reelings tref en nie daaraan 

C kan he nie", se sy. 
)f,.llarmonie beplan volgende week ook 'n spesiale 
aadrrnonie-wcek. Die meeste aktiwiteite is intern van 
~ 'n "hunk't-kompetisie sal ook gehou word. 

Sf Foto. FRHARDT THIEl 
v Rap OM DIE NEK ... Jacques en Eleanor 
tr~~ ZUydam Is tvdens die vakansle ga 
b d. Jacques Is 'n bekenda in kompus 
jQ~ltl k en kultuurkrln e. Hy was varied 

t uitvoerende karnavalkomite lid. 



bring nag in Malllelodi deur 
I DIE Studenteraad het die afgelope 
vakansie 'n tocr ondcrnecm waarop 

, hulle onder meer 'n nag in die swart 
woonbuurt Mamelodi deurgebring 
het, en 'n bcsoek aan Khotso-huis in 
Johannesburg gebring het. 

'n Hoogtepunt v: n die toer was in 
Mumelodi, waar elkc lid van die 
groep 'n nag by families in die 
woonbuurt dcurgebring het. Dit is 
deur die NG-predikant, dr. Nico 
Smith, creel. Die groep het die be 
lang daarvan om swart mense se 
menswaardigheid te erken, as 'n 
verna me faktor uitgewys wat na die 
verblyf onder Maries bevestig moet 
word. 

Mnr. Eddie Makue, van die Suid 
Afrikaan e Raad van Kerke se af 
deling geregtigheid en versoening, 
het aan die groep gese die kerk 
moet as 'n kanaal dien waar politie 
ke organisasies dit nie kan doen nie. 
Die SARK se uitgangspunt is dat 
die kerk wei in politieke aktiwiteite 
betrokke kan raak, maar dat dit net 
nie party-polities moet wees nie. 

Mnr. Stan Kahn, rnede-direkteur 
van die Funda entrum in Soweto, 
het gewy. op die "kolossale misluk 
kin " waarop "bantoe-ondcrwy " 
uit eloop hct omdat dit nie "aan 
pa bare men e' gekweek het nie. 
Hy het die regering aangeraai om 
met die National Education Crisis 
ommittec te onder handel orndat 

hierdie organi asie se lede baie "on 
radikaal en in wese bougeois" j . 

Die groep het ook 'n besoek aan 
Alexandra gebring, waar die admi 
nistrateur van die stadsraad, mnr. 
Steve Bur er, hulle rondgeneem 
het. By het na die munisipale ver 
kie ings van Oktober verwys en 
gese hy verwag 'n stemper entasie 
van 25 persent. Inmenging van bui- 

SOVENGA (Pierersburg). - Die 
Suid-Afrikaan e Weermag en Poli- 
ie, en die Lebowa Polisie handhaaf 
s dert die no dtoestand in Juni 
1986 afg kondig is, 'n tcenwoordig 
heid op die kampus van die Univer 
siteit van die Noorde. 

ie universiteit wat onder sy tu 
dente as Turfloop bekend st an, 
was deur mannde se onrus en sker 
mutselinge tu. en die studente en 
veili heidsmagtc eteist r voordat 
die weermag die kampus betree het. 

Die wcermag e teenwoordigheid 
op di kampus is tans onopsigtelik, 
maar mcnse vertcl dat militere ten 
t tot einde veri de jaar op die v et 
balveld re voor op die kampu. ge 
taan het. 
'n Paar maande tevore het patrol 

lie daagliks verby lesingi ale en 

Fote. DAAN MOSTERT 
OOP GESPREK ... SR-voorsltt r Francois Beukman en Jaco 
Broodryk lulst r hi r no mnr. Joe Seremane van die Suld-Afrl 
kaanse Road van K rke. 
re gaan in 'n groot mate bepaal hoe 
mense gaan tern. Dit is egter moei 
Iik om die mense n u van die nut 
van 'n verkiesing te oortuig. 

Volgens die tesourier van die Na 
tional African Chamber of Com 
merce (Nafcoc), Mnr. C. Kutume 
la, is ~it nie seker wat die regering 
e doel met privati ering was nie. 
Daar is te veel beperkinge op die 
aktiwireite van swart besigheidslui. 
Hy het dit beklemtoon dat ekono 
mie en die politiek onafskeidbaar is. 

Die groep het ook Pietermaritz 
burg besoek. 

Mnr. Khaba Mkize, redakeur 
van die Witness Echo, 'n koerant 
mel 'n irkulasie van meer as 45 
000, het gese probleme het in 1982 
ontstaan met die verhoging van 
huur in Zabantu, wat lot 'n breuk 

SAW , 
so op Turfloop betro ke 

kantore gemarsjeer en konvooie mi 
litere voertuie hct twee keer per dag 
rondom die kampu gery. 

Die weermag het in die eerste 
plek die kampus betree toe die 
"oorlog" tu sen die polisie en die 
studente in Junie 1986 heeltemal 
handuit geruk het. Di regering het 
gedrei om' die univcrsit it t sluit 
en die rcktor, prof. P. C. Mokgo 
kong, het die leer sc hulp ingeroep. 

Daar was 'n drcigende konflik 
tu en studente wat wou registreer 
vir die eksamen en 'n ander groep 
wat nie wou gehad het hulle moe 
re istr cr nie Die algcmene siening 

'tIlon 
Pllulett, 

Alpha Arkade, Birdstraat, 
Stellenbosch 7600 

Die nuutste kapsels om te pas by 
enige ouderdom. 

'N SPESIALE T ARIEF 
VIR STUDENTE 

Skakel (02231) 70800 vir be tiling 

binne die Anglikaanse kerk gelei 
het. Dit is gedoen sonder om die 
stadsrade te raadpleeg. 

Die groot probleem in daardie 
streek is die kwessie van infrastruk 
tuur dit het die mense verpoliti 
seer. Die meerderheid van die inwo 
ners van die swart woongebiede is 
semi of heeltemal ongeletterd. As 
swart joernalis moes hy sy lesers 
ern tig opvocd, veral rondom die rol 
van die pers, omdat, as die koerant 
Ieite genoem het waar UOF of 1 n 
katha slegter daarvan afgekom het, 
die een party hom altyd kwalik ge 
neem het. 

Die groep het 'n begeleide toer 
van die swart woonbuurte buite 
Durban onderneem. 'n Ontmoeting 
met die Inkatha Jeugbrigade het 
deur die mat geval. 

In Pietermaritzburg het die 

is dat die groep wat wou skryf, gro 
ter wa as die groep wat nie wou 
skryf nie. 

'n Dosent vertel dat dat die weer 
mag opgedaag het met orntrent ses 
of sewe Buffels en "binne tien mi 
nute die plek om in el het, die men- 
e uitgekies het wat hulle wou uit 
kies en hu1le aangehou het, n die 
res van die tudentc terugbe elei 
het kos hui toe". Van toe af is die 
weermag permanent op die kampus 
van die Universiteit van die Noor- 
de. . 

'n enior dosent blameer die ad 
ministrasie van die universiteit vir 

groep mnr. John Jeffrey, 'n proku 
reur wat UDF-sakc hanteer, ont 
moet. 

Volgens hom is die geweld in die 
streek nie arbitrer nie. 'n Paar indi 
widue, wat "warlords" genoem 
word, was vir die geweld verant 
woordelik. Sy klicnte se strategie is 
om interdikte teen die "warlords" 
te verkry om sodoende meer druk 
op die polisie te plaas. I 10 Mense 
het gedurende Desember verlede 
jaar en Januarie vanjaar, gesterf. 

In die Oos-Kaap het die groep 
die Universiteit van Fort Hare be 
sock, waar hulle informeel met stu 
dente verkeer het. Die studente het 
die afgelope 60 jaar nie 'n direk ver 
kose studenteraad daar nie. 

Volgens die SR-lid vir Spog, Nic· 
kic Smit is daar by die studente " 'n 
verbasende tevredenheid met hulle 
huidige situasie". 

Mnr. Smit het gese daar is aan 
duidings dat die universiteit binnc 
kort weer 'n studentestruktuur sal 
skcp. 

SR-voorsitter Francois Beukman 
het gese hy het vier studente van 
Fort Hare, wie se standpunte "ver 
teenwoordigend van hulle ouder 
domsgroep is," gcnooi om op 'n ge 
skikte datum, waarskynlik in die 
derde kwartaal, Stellenbosch te be- 
soek. ' 

Hy het die besoek aan Nafcoc as 
'n hoogtepunt van die toer uitgeson 
der. Volgens hom moet die private 
sektor "baie meer " by opheffing 
swerk in swart woonbuurt betrokke 
raak. 

Die SR-lid vir akademiese belan 
ge, Stephan Malherbe, het gese die 
toer was 'n reuse sukses omdat dit 
soveel meer relevant as enige vorige 
een was. 

die verloop van sake. "Toe dinge in 
'85 en '86 begin moeilik raak het, 
was die hele topstruktuur van die 
universiteit afwcsig". 

Vir hierdie rede is alledaagse stu 
denteprobleme soos semcsterpunte 
vir hertoelating, klagtes oor kos in 
die ko huise, en so meer, nooit op 
gelos nie. 

"Wat dan begin het as klagtes 
oor kos eindig met besecrde studcn 
te, studente in aanhouding en 'n uit 
gerekte krisis - wat 'n ongelooflike 
politiserende effek het." 

Weermagparnflctte wat op kam 
pus versprci word herinner gedurig 

Wits SRC 
president 
released 
JOHANNESBURG. - The Univer· 
sity of the Witwatersrand's SR( 
president, Ms. Rosemary Hunter 
was released from detention at the 
end of March, a week after being 
arrested at her parents' home b) 
the security police. 

Ms Hunter said after her arrest 
she was taken to John Vorster 
Square where she spent most of th 
day having her fingerprints, photo 
graphs and a handwriting-sample 
taken, before being transferred to 

Ms. Rosemary Hunter 
Diepkloof Prison later that after 
noon. 

Ms. Hunter told Die Matie that 
she was treated "very much like an 
ordinary prisoner" although she 
was allowed to wear civi lian 
clothes. However, she was not al 
lowed to disclose exactly what hap 
pened to her during her detention. 

She was released without being 
formally charged, and remains un 
sure as to whether or not charge 
will be pressed at a later stage. 
Yvette Smith. 

daaraaan dat die veiligheidsmagte 
op die karnpus is om die studen" 
wat hulle studies wit voortsit, te be 
skerm. 

Volgens 'n verklaring van die 
weermag is die doel van hulle teen' 
woordigheid "om intimidasie te 
voorkom sodat studente wat wil stU 
deer, ongehinderd daarmee kao 
voortgaan" . 

Volgens 'n studente het die pam 
flette opgedroog "toe hulle sien dlt 
het geen uitwerking nie". 

'n Dosent som die a gemene gc 
vocl so op: "Aan die mde van die 
dag het 'n mens bitter min inligti~g 
oor die weermag. Jy sit op hierdJe 
kampus en jy weet hulle is hier eO 
hulle beheer jou kampus maar j) 
wect niks van hulle af nie." Uit 
treksel uit Die Suid-Afrikaan 

K Y 'N TEWIGE 
VA T APPLEK I DI 
OUDITWERELD 
Deurloop u leerkontrak by 'n toonaangewende firma bekend 
vir die deeqlikh .id ve n sy opleiding 
Vir dl GEGRADUEERDE en die STUDENT m rekenmg 
kund -' bled ons: 

'n Landwyd 9 koordine .rde tndiens-opleidingsprogram 
• Prakuese onderrig In gevorderde oudittegnieke- 

rekenaaroudits. stat lese metodes, ens. 
• Bystancl met universitertstudres 
• Vorderinq volgens verdienste 
• Medec1mgende salarrsse en byvoordele 

Skakel oris pcrsoneclvennoot bv (021) 21 ·6006 of skryf aan: 
Die P .rson ielvennoot. posbus 2799, Kaapstad, 8000. 

'jf - 
THERON DU TOIT 

Nuwe reels 
vir vryheid 
van spraak 
KAAPST AD. Die f(tJ' 
mitee vir Vryheid vao 
Spraak aan die Univcr r 
teit van Kaap tad hct '0 
nuwe stel reels vir sprc' 
kers wat na die kamp'' 
genooi word, opgestel. 

Hierdic reels is teeO 
die agtergrond van verle- 
de jaar se opspraakwcs' 
kende on t wrig t i ng vtl 0 
die Conor Cruis' 
O'Brien, en Thorn Lind.1 

vergaderings, geforrn" 
leer. 

Die u niversi teit hov 
hom nou die reg voor all' 
enige spreker of groep· 
hoewel hulle omstrcdC 
mag wees, na die karnp-" 
te nooi, 

In 'n aanhef van di 
reels stel die komitce d~l 
die universitcit aan poll' 
ties omstrede gaste di' 
selfde ", trcng" beskef' 
ming moet bied a, a(lo 
akadcmici. 

Hierdie konsepreels j~ 
oop vir wysiging en ledc 
van die univcrslteitsgr 
meen kap word dcur die 
komitee genooi om voor 

I stelle in die verband b) 
die administrasie in re 
dicn. 
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Maties oritmoet Rus 
Deur PEARLIE JOUBERT en 
TANJA HICHERT 

VY f lede van Stellenbosse Studen 
te Gesprek (SSG) het tydens die 
Aprilvakansie saam met 133 stu 
dcnte van die Randse Afrikaanse 
Universiteit (RAU) 'n konferensie 
bygewoon waar die waarnemende 
ambassadeur van die USSR in Le 
sotho, dr. Boris Asoyan, met hulle 
amcsprckings gevoer het. 
Dit is die eerste keer dat Afri 

kaanse studente met 'n diplomaat 
van die Sowjet-Unie kennis gemaak 
hct. 
Die RAU-studente is van die De 

Jl~rtement Ontwikkelingstudie aan 
~IC universiteit. Die konferensie is 
Cur die toerismeraad van Lesotho 
gcrcel, en die studente was verder 
dcur lede van die REG, en die am 
ba adeur van Swede toegespreek. 
Dr. Asoyan het aan die studente 

gcs~ dat Rusland glo slegs Suid 
Afnkaners kan besluit oor die tipe 
gCmcenskap wat na apartheid tot 
tand moet kom. 
"Dit is onwaar dat Rusland net 

b langstel in Suid-Afrika om be feer OOr die seeroete en die minera 
e rykdom te verkry." Hy het byge- 

voeg dat Pretoria besef Rusland 
kan 'n positiewe rol in Suider-Afri 
ka speel. "Rusland is nie 'n bose 
mag wat die witmense in Suid-Afri 
ka wil uitwis nie." 
"Dit is logies dat anti-apartheids 

groepe sal eis dat apartheid afge 
skaf word, politieke gevangenis vry 
gelaat en die ANC gewettig moet 
word. Wanneer Suid-Afrika begin 
om die eise te implementeer, sal 'n 
positiewe atmosfeer vir gesprek tus 
sen minder- en meerderheidsgroepe 
ontstaan. " 

Studente het dr. Asoyan veral 
uitgevra oor geweld. Op 'n vraag 
hoe Rusland sy beleid van vreedsa 
me verandering versoen met die 
steun wat die ANC ontvang, hct dr. 
Asoyan gese die ANC het hul slegs 
tot geweld gewend nadat die rege 
ring al hul pogings om vreedsame 
verandcring teweeg te bring, ver 
werp het. 

In 'n verklaring van die SSG mi 
die ontmoeting, se die voorsitter, 
Willie Smith, dat dr. Asoyan se 
"mooi toespraak" gedurende vrae 
tyd heeltemal in duie gestort het. 

"By het gese dat hy groot respek 
vir die ANC het, en dat die ANC 
direk van Moskou wapens ont 
vang". Mnr. Smith het bygevoeg 

dat dr. Asoyan gese het ANC-lede 
word in die Sowjet-Unie opgelei. 

Volgens mnr. Smith Iyk die 
Glastnost-beleid van mnr. Michail 
Gorbatsjof vir hom na 'n "klomp 
mooi woorde", wat in die praktyk 
niks betoken nie. 

"Dr. Asoyan het gese dat die 
USSR die noodtoestand in uid 
Afrika wil ophef, die ANC ontban 
wil he, en dat Pretoria sy aggressie 
teen die frontlinie-state moet stop". 

Dr. Asoyan het in 'n onderhoud 
met Die Matie gesf hy het die ont 
moeting met die studente baie inte 
ressant gevind, en "daarvan gehou" 
om met hulle te gesels. 

Sy indruk van die Afrikaanse stu 
dcntc was dat hulle "grctig was om 
meer te weer", maar dat hulle inlig 
ting oor die Sowjet-Unie "te min, 
en effens verwronge was". By het 
bygevoeg dat dit "nuuig is om ou 
persepsies van mekaar te vernie 
tig". 

Dr. Asoyan het gese dat elkeen 
die reg tot sy cic opinie moet he, en 
alhoewel hy oor sekere kwcssies met 
die tudente verskil, is die belang 
rikste aspek vir hom dat gesprck 
moet aanhou plaasvind. 

Int kampu nuu 
Harvard patenteer \supermuis' 

NEW YORK. - 'n Span navorsers van Harvard Universitelt het 
opspraak verwek deurdat hulle die eerste lewendige dier gepatente r 
het. Hulle het 'n genetics veranderde muis by die Verenigde State se 
Kantoor vir Patentc en Handelsmerke gere istreer, n die protes van 
geloof- en omgewings-belangegroepe op die hals gehaal, 

Die muise is in Harvard se kanker-labratoriums ontwikkel en word 
tans vir kankernavorsing ebruik. Die mui. e is volgens die navor er 
se persverklaring "supermuise", wat 'n paar keer groter as normale 
muise is. 'n Geen van 'n ander dier is in rnuis-embrios ingeplant n 
bring mee dat hulle besonder groot word. 

Verskeie etiese vraagstukke het rondom die mui e opgeduik, om 
dat die gcen-oorplanting ook op ander dicre gedo n kan word. 

Studente eis reg om te kul 
DHAKA (Bangladesh). Meer as "n honderd mensc is vandeesweek 
beseer nadat studente in 'n skermutseling met die polisie en doscnte 
betrokke geraak het omdat hulle die r g om in eksamens te kan kul, 
cis. 

Die polisie het traanrook en knuppcls gebruik om die studente wat 
in Bogra 'n eksamenlokaal gestroop hct, uitmekaar te jaag 

In die Chuadanga-distrik, in die weste van Bangladesh, het die 
polisie en studcnte ook in gcvcgte betrokke gerank nadat studentc 
tydens 'n eksamen uit die lokaal gcstorrn het omadat daar "te veel 
toesig" oor hulle was. 

Die studcnte het uitgeroep dat hulle die "reg wil he om af te 
skryf", en dat "onsimpaticke toesighouers" ontslaan moet word. 

Students \degrade' flats 
Kampusse kies 
Deur T ANJA HICHERT 
----------------------------------------------------- skTuDENTE se musieksmaak ver- 

II van kampus tot kampus. 
" Wits~ en Ikeystudente hou van 
t alternatiewe" en oorsese musiek, twyl Tukkies "kommcrsieel" ver- 
ies, en volgens Radio Shimla se 

h~Of . "DJ", "JJ" Potgieter, is die 
l(ov~lell Afrikaans-georienteerd, 
\\ple stasiedirekteur van Voice of 
W!t8, Bruce Saunders, het gese die 
d ~~s studente is 'n "gesofistikeer 
k e gehoor orndat hulle aan 'n wye 
b cu evan musiek in Johannesburg 
VIO~tgestel word. Om die rede speel 
Olce of Wits baie "alternatiewe" 

cn Oorsese musick. Deesdae is Wits 
lCh gUns~eling groepe Midnight Oil, 
th e Tnffards, en Lloyd Cole and 
e Commotions. 

t Volgens mnr. Saunders is Wits- 
PIUde~tc groot ondersteuners van 
a aashke musiek. "Ons reel elke 

J r twee of drie konserte, waar 
h aaslike kunstenaars optree". J-Iy 
ne t bygevoeg dat plaaslike musiek 
o t op meriete gespeel word, en nie 
1~at .dit voorkeur moet genie! nie. 

die aVid Kramer was verlede jaar 
Ie .pommer een kunstenaar op hul 
ka op 20 en "altcrnatiewe Afri 
tOi~nse" kustenaars soos Andre Le 
gCW'lcn die groep "Koos", is baie 
"I d onder die studente. 

aa JJ': Potgieter van Radio Shimla 
ta~ dIe Universiteit van die Vry 
Ar ~~ hei gese die Kovsies is baie 
VO{I aans-georienteerd, met die gc 
ka,8 dat hulle twee tot drie Afri 
pr~nse liedjies op elke uurlangc 
n'l gram speel. Dit sluit kunste 
Va ar h 800S Anton Goosen en Anneli 

n I"\Ooyen in. 
,.~iy meen die studente hou van 
R.\~~r Opgewekte" liedjies, en dat 

( 10 Shimla die "rustige goed" 

'Koos" ., 

ANDRE LETOIT ... 'Voedselver 
Iftlglng' was die nommer 
n treffer op UCT Radio, n 

David Kramer die gewlldste 
kunstenaar op Wits. 
maar laat in die aand speel. 

Volgcns "JJ" speel hulle nie eint 
lik ander Suid-Afrikaanse musiek 
nie orndat die direkteur van Radio 
Shimla teen "kontroversiele" mu 
sick gekant is. "Ons is nie genoe om 
Andre Letoit en die Kalahari Sur 
fers te speel nie". 

Radio Shimla stel hulle trefferly. 
vol gens puntetoekenning op, as 'n 
student 'n liedjie versock, word dit 
drie punte toegckcn, en as dit op 
Radio Orion se Top 30 is, kry dit 
twce punte. Volgens "JJ" is Tiffany 
se nuuste treffer, "I think we're alo 
ne now", tans die Kovsies se gunste 
ling. 

Aan die Universiteit van Kaap 
stad saai UCT Radio na die koshui 
se uit, en die bestuur "docn baie 
moeite om die studente se smaak 
vas te stcl". 

Volgens die program-direkteur 
van VeT Radio, Phillip Tiffin, 
word daar "kommersieelc' musiek 
gespecl maar neig die stasie na 
meer "al{ernatiewe klanke". Ilulle 

Tiffany 
ondervind dikwels probleme om die 
musiek in die hande te kry, en moet 
dan noodgedwonge uit hulle eie sak 
oorsese plate koop. 
" UCT Radio speel plaaslike mu 
sick op meriete, en maak geen on 
derskeid tussen Engels-en Afrikaan 
se "alternaticwe klanke' nie. Andre 
l.etoit het verlede maand drie van 
sy snitte op UCT Radio se Top 20 
gehad, met "Voedsclvergiftiging" 
wat na nommer een gegaan het. 

Volgens mnr. Tiffin "dig die stu- 

dente glad nie iets soos Tiffany 
nie". 

Die programdirekteur van Radio 
Tuks, Dave Thomas meen Tukkies 
sc smaak is meer "kommersieel" en 
die speellyste word volgens teck 
proewe en die omroeper e eie keuse 
opgestcl. Die Top 20 word volgens 
Radio Orion en 702 se Top 30's op 
gestel. 

Mnr. Thomas het gese dat hy nog 
nooit van Andre Letoit gehoor het 
nie, en dat ngeveer die helfte van 
Radio Tuks se mu. ick Afrikaans is, 
maar "be lis nie alternatief" nie. 

])osent oor 'aanstootlike~ artikel ontslaan 
~~SERU. 'n Amerikaanse do- 
80th aan die Universiteit van Le 
sian 0, dr. Eugene Valberg, is ont 
rine n nadat hy opsienbare bewe 
ka .. fs Oor Suid-Afrika en ander Afri 
ncs~nde in 'n artikel in die Johan 
Ina kurgse dagblad, Sowetan, ge- 
[) het. 

die r." Valberg, 'n senior dosent in 
vCrl )IIosofie, het die universiteit 
sin aut nadat studente sy huis om 
ti ~el het, en volgens berigte "drif 
I\~ g~raak het. fly het intussen nn 
I)~nka teruggekeer. 

~.es lCh Amerikaanse ambassadeur in 
In,Ot 0, mnr. Robert Smalley, het 
dtH\verkJaring oor die voorval gesc 
artik 1 "persoonlik" dr. Valberg se 
dll C "aanstootlik" vind, en <iat 
St tteenstrydig met die Verenigoe 

e Se beleid is. 

Dr. VaJberg het onder andere in 
die artikel geskryf dat Suid-Afrika 
meer demokraties as enige ander 
staat in Afrika is, en gemeen dat 
swartmense in Suid-Afrika 'n wit 
regering sal verkies bo 'n "meer on 
derdrukkende swart regering". 

By hel in die artikel 'n paar 
"goeie redes" genoem waarom daar 
nie in Suid-Afrika al~emene stem 
reg behoort te WeeS nle. "Ek sc ka 
tegories dat, as daar een mens, een 
stem in Suid-Afrika was, dit in 
praktyk sou beteken het geen mens 
geen stem nie." 

Hy meen verder daar is geen ma 
nier om stem reg aan 41verdiensteli 
ke" swartmense te gee nie en rnaak 
die "logiese gevolgtrekking dal dit 
aan geen swarlmense gegee kan 
word nie". 

Dr. Valber~ het gese as hy swart 
was, sou hy , natuurlik nie daarvan 
gehOl~ het. as hy nie stem reg gehad 
het nle, maar dat hy sou k n ver 
staan wa. rom dit 'n "ramp" sou 
Wees as swartmense temreg kry. 
By meen dat H 'n klomp korrupte, 
onbevoegde swart men e" hom ni 
sal toelaat om die dinge wat hy in 
koerante publiseer te skryf nie en 
"nooit die studente sal toelaat' om 
weg te kom met die dinge wat hulle 
doen nie". 

Die k, keloffisier van die Ameri 
kaanse ambassade, mnr. Richard 
Langford. hel ~e:c dat die artikel 
"gcensins die slCning van die OOT 
groote meerderheid van die Ameri 
kaanse volk renekteer nie". 

"Ons verwerp dr. VaJbcrg se sie 
ninge heeltcmaal." 

A UCT student and her f1atmate have been threatened with evi lion 
because of entertaining black vi itors in their flat in Kenilworth . 
Angry residents have accused the two young women of "degrading" 
the block with the company they keep. 

The managing director of Syfrcrs, the bl ick' controlling body, Mr 
W. A. ox, expre sed his concern over the incident. He assured th t 
he would deal with the matter "personally". Mr ox added that "as 
long as residents complied with lease agreements, we don't care if 
their visitors arc from Mars." 

Miss Schrier, a nursing tudcnt, said that a re ident burst into her 
flat, and "flew off the handle" when he reali ed they had black 
guests. Miss chrier replied sh and her flatmate had the right to 
choose who they would entertain. 

he added that she had carried out her own. urvey amonc a cou 
ple of re idents. "Many said they were in the same boat and had 
been subjected to abuse from two men in the block." Yvette Smith. 

UWK ..:studente bets met polisie 
KAAP .. TAD. tud nte aan die Univers iteit v 10 W . -K pland 
(UWK) hct vande sweek tydens 'n mas aver ad ,rinp' 1 r onder teu 
ning van die "Sharpvill Ses", en in prot. te n di "kri is" in wart 
skole, met die polisie gebots. 

Verskeie studente h t m t p'lakat na die universit it . e hoofh k 
bewe g waar hulle met die veili heidspoli. i in tn s k rmut. elin be 
trokke geraak het. 

Klipp en boneh wat met sand g vul i . i na die p Ii ie gegooi n 
'0 pili man se kakebeen is tydens di in idcnt gebr k. 

UWK sc rektor, prof. J ke Gerwel, het by die h k prob r Oldie 
student te kalmeer, en nadat hy met die poli i onderhand I het, h t 
die studente vreedsaam uitrnekaar gegaan. 

Volgens die per. beampte van UWK, mnr. Mocgsien Williams, het 
die polisie drie studcnte aangehou, en direk na die insident vry elaat. 

RAU-toer no Taiwan 'geslaag' 
JOHANN :.SBURG. RAlJ se SR h ,t pas teru g ike r van hulle 
toer na di Republiek van China. Die Sk-voorsiuer, mnr. Stephan 
Botha, het gese dat hull met vier univ rsiteite in Taiwan kakel 
her. By het die.8umesprekings as. Ud~fnitief g sla 1:1' be kou, en 11 t 
genoern dat Taiwanc e studente In Septemb r varuaar s aste van 
RAU in Suid-Afrika sal kom to r. 
• RAU het 'n gedecltc van hulle manskoshui , Afslaan, toegcbc u om 
dit vir nagraad e mans- en vroucstudentc ic reserve r. Dj' deet vall 
die koshuis be taan uit agt komplckse met vier kam rs per kompleks. 
Mnr. Borha het ge e dat hoewcl die studente "dcurmeka r" w n, 
man. en vroue nie 'n kompleks mag de 1 ni . 

Studente stem teen Die Stem 
GRAIIAMSTAD. Sw rt. tudentc a to Rhode. Univ r iteit h t di 
afgelop nawee met die grad pbgtigh id uit die sa I gc. t 1 m dat 
hulle weier om die Stem van Suid·Atrika Ie . in . 

Volgen" b rigte het verskcie tudcnte nitgestap en ander h t bly 
sit toe die Volksli d tyden die seremonie ge in is. 

Verlede jaur het wart studente die plegtigheid om dicselfde rode 
geboikot. Na die insidcnt hel die SR 'n mosie aanvaar dat die Stem 
nie meer tyd n. die plegtigh id gesing moet word niet maar die nd 
ministrasie h t hierdie he luit w erie. 

tud ntelder. het verlede inar gese d t dit "ondenkbaor" is om 
"s6 'n simbo I v, n onderdrukking en eksploit si tc aanvanr". 

OVS-kondome nou agendapunt 
Sf ObMFONTblN, - 'n Kovsic S'R·lict WIt ni'" Y 11 1m eno"m wiI 
he nie, het. nn Die Matie ge. edt hulle 'n vcr'o .k, vir kondt)( tTl1 s· 
tcHe in die mnnstoilel1e op die knmpu., ontv mg het. 

I Herdie verso k volg n(ldnt da r ber.ig doen i 00t' Wits se kon .. 
doomDcstelle wat kondome teen v 'flig nt lk un tlld nte b skik .. 
baar ste!. 

Die R-li J h t ge c dat hulle die verso k I bespreek, en wcldr,\ 'n 
bcsluit oor die anngeleentheid sftl neem. 
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Vind prohleme self uit 

D IE SR-toer die vakansie het wees die waarde 
. gewys van die "vind vir [ouself uit" -bena 
dering tot enige jets waaroor lY nie seker is nie 
of nie 'n sterk opinie het nie. 
Bale SR-Iede het gedurende die toer met situ 

asies te doen gekry waarin hulle nog nooit van 
tevore was nie - soos om vir 'n nag by 'n swart 
gesin in 'n swart woonbuurt te slaap. Baie van 
hulle het ook met mense gepraat wat hulle nog 
nie tevore mee gekonfronteer was nie. 
En elkeen van hulle het sterker en meer vol 

wa se anderkant uitgekom. As studente-leiers is 
dit SR-Iede se pli om hierdie nuwe insigte ook 
aan die studente deur te gee. 
Uit hierdie toer is daar ook 'n les te leer vir 

kampusorganisasies wat dikwels vryheid van 
spraak predik. Een 56 'n organsisasie, ironies ge 
noe~, is Nusas Stellenboscli, wat voor die toer 'n 
pogmg aangewend het om die Matie-SR daar 
van te weerhou om met Nusas-geaffilieerde 
kampusse te skakel. Die doel van vryheid van 
spraak is tog om opsies fe vergroot en gesig 
spunte te verbreed. Dit word gedoen deur na 
afwykende standpunte te luister, en onsimpa 
tieke mense te probeer oortuig. 
Nusas Stellenbosch en ander organisasies kan 

beslis by die SR gaan leer. 

Fees vir die K unste 

OM op Stellenhosch 'n fees te ervaar van die 
omvang en kwaliteit soos die Fees vir die 

Kunste wat tans aan die gang is, is beslis verbly 
dend vir enige persoon wat die geesteli e wei 
syn van mense op die hart drat Die organiseer 
ders moet geluk gewens word. 
Die doel van die Fees is om studente 'n kans 

te [ee om te deel aan dinge wat nie aldag binne 
hulle verwysingsraamwerk val nie, soos opvoe 
rings, vlooimarkte en kunsflieks. Dit is 'n geval 
van Moh mmed wat na die berg toe lorn. 
'n Grond vir di fe s i die ideaal om 'n tradi .. 

sie daar te stel. Dit is dus te hope dat Maties na 
hierdie fees weer sal deelneem, weer sal gaan. 
Dit kan nie nou hier stop nie. 

W er taan die druk 
ELANGRIKE beginselveranderings was nog 
nooit oral gewild nie. Daar is altyd diegene 

- vera) hulle wat van tevore by die status quo 
gebaat het, wat sal rumoer as hulle voel hulle 
belange word aangetas. 
S6 is dit dan nou ook met kamerb oeke. Die 

g oep . wat tevore "veillg' en "tevrede" was, 
protest ser nou teen iets wat hulle as 'n slap in 
(lie verkeerde rigting ervaar. 
Owerhede moet hulle nie laat intimideer 

d .. ur hierdie geluide as hulle weet dat hulle be 
slulte neem wat deur die groot te gros ko huis 
studente ond rsteun al word ni . Aan die an 
der ant moet reelstoepassers nie 6 eng we s 
om geen verantwoordelikheid t wil anv ar 
vir die nu we regulasies wat in die vooruit i 
g stel word nie. 

So is dit net redelik dat 'n HK, wat ko huisstu .. 
dente demokraties verteenwoordig, sal instaan 
vir die heheer en toesig oor kamerbesoeke. 

Ja vir stud nte op Raad 
IT t he lis verblydend d t di SR hom er .. 
gister sterk ten gunste v n tudente-v ~r 

tecnwordiging op die Universiteit raad uitge .. 
pr ek het. 
Soo wat on van die b gin van di jaar af 

betoo_g, is dit die aan ewese mani r hoe Mati s 
werklik insae kan he in heJangrike beleidsbe 
luite - d ur 'n sittin~sre~ in d· e Raad self fe he. 

va ringastraat slag 
Deur BARRIE TERBlANCHE 

MIN studente weet vandag 
dat die B.J. Vorster-gebou 
hart van die geestesweten 
skappe op Stellenbosch - 
staan waar bruinmense uit 
hulle huise gedwing is. Stel 
len bosch het twee dekades 
gelede 'n deeglik beplande 
verdeling ingevolge die Wet 
op Groepsgebiede ondergaan. 

Die "slawehuisies' in Van Ryne 
veldstraat, wat vandag nasionale mo 
numente is, is gebou en bewoon deur 
bruinmense tot in die sestigerjare. 
Vandag woon studente daar. Ook die 
vrouekoshuis Heemstede staan waar 
bruinmense gewoon het. 

Van 1966 tot 1972 is 757 gesinne, 
altesame 3 750 mense, deur die ower 
hede gedwing om hulle huise, waar 
sommige gesinne reeds geslagte lank 
gewoon het, te verlaat. Die wat hui. e 
in Stellenbosch gehuur het, moes 
trek na Cloete ville, wat in bevel van 
die groep wet gebou is. Die meeste 
hui eienaars het gaan woon in Idas 
vallei, 'n gevesti~de buurt wat ml die 
groepswet "bruin" verklaar is. 'n 
Paar wit gesinne moes uit Idasvallei 
verhuis. 

Hoewel die skole en sommige ker 
ke geslagte reeds apart was, het 
bruinmense verspreid In Stellenbosch 
gewoon. Buiten Idasvallei, het bruin 
mense v66r die verskuiwings in die 
omgewing die B.l. Vorster-gebou en 
aan die onderkant van Banhoekweg 
naby Pick 'n Pay gewoon. 

Mense om die Braak is ook uit hul 
Ie huise gesit, onder meer waar die 
Landdro kantoor vandag staan. 

TUSSEN Dorpstraat en die Eerste 
rivier naby die Strandpad, en 

aan die bokant van Mostcrtsdrif', het 
bruinmense tus en witmense gewoon. 

Aanvanklik is slegs huisgesinne 
verskuif, maar mettertyd is die 
bruinmense se kerke en skole ook 
onteien. S6 is die Metodistekerk, wat 
lang. die po. kantoor in Pleinstraat 
gcstaan het, gesloop om pick te maak 
vir die Perm-gebou. 

Die Volkskerk i een van die laaste 
geboue wat onteien is. "My ouers en 
voorouers het die kerk tot die laaste 
baksteen opgebou," se ds. Abraham 
Hector, die leraar wat die laaste 
preek in die kerk gel ewer het voordat 
die gemeente in Oktober 1972 ver 
skuif is. 

Buiten die kerk, het die gemeente 
'n primere skool, 'n pastorie en 'n 
kerksaal gehad. Net die kerk staan 
vandag nog. Dit dien nou die gc 
meente van die Church of England 
in South Africa. 

Die Volkskerk-gemeente het wei 
toesternming gekry om die hoekstene 

Ole kaart van Stellenbosch dul aan tot watter mate r 1952 geintegreer was. 

B woon deur brulnmense 

Bewoon deur wltmense 

bou 
bou 

. Stell nbosch Is die atgelope 
twee en twlntlg jaar deur wet- 
te en regulasles stelselmatl 
verdeel. Ole bltterh Id oor 
die manler waarop dlt ge 
doen Is, meen dr. Erika The 
ron. sal noolt weggaan nle. 

van die kerk oor te plaas na sy nuwe nie meer hou nie, want hullc ~ ~I~~eraad het ek mettertyd besef 
kerk in IdasvaJlei. die jare in Stellenbosch geve t. . v ie w~t nooit nodig was nie. As 

Vandag woon die agt en sestigjari- '1d an ~Ie Raad hct ek oral in die 
ge ds. Hector in Brackenfell, Hy ge- IN die vroee sewentigerjare b geslen hoe die wet met blanke 
sels lank en entoesiasties oor sy kin- amptenaar van die Depart Vug toegepas word." 
derdae. By is in een van die slawe- van Gemeenskapsbou mnr. M n 01 en' dr. Theron het die rege- 
huisies gebore en het daar grootge- genader en hom laat weet dat rye huise in Cloetesville gcbou, 
word. vrou en hulle ses kinders sy hU I rvan die meeste tweeslaapkamer- 

"My kinderjare was tantasties. Dit Andringastraat moes verlaat.·· t StWlas. Huisgesinne is een vir een 
is onvergeetlik. Jy kan dus begryp was nog nie plek vir ons in CI I a lenbosch in die huise oorge- 
dat 'n mens 'n groot Christen moet ville nie. Ons moes maar solanl r )l't ongea~ hulle ~etalle en die 
wee a jy daar verbyry, dat daar nie huis intrek waar die Libert h e Van die huise. 'Die arnptena- 
haat in jou binneste kom nie. Want hui vandag is. r et reguit gcse, 'Ons vat julie op 
as ek die keuse gehad het, sou ek "M k on IIY af en on verskuif julie op 'n ry. 
steeds daar gewoon het. Dit is baie ,y oonma, wat langs l II.'" kan later regskuif as jul1e 
tragies en baie, baie seer." Andringastraat gebly het, \:1 

'n Inwoner van Cloetesville, mnr. ,I da~r toe sy h~or,sy moet trek. ; 1 \1n 
Abdul Martin, se oupagrootjie het in d~hk h~t on I~ n woon tel.me ; n ~~e~artin vertel da~ die reg~- 
die Boere-oorlog teen die Britte ge- .Iaa,pkamers J n Cloetesvillc In,~ er .yervoer. vir" die verskui- 
veg. Sy oun,a is dood toe hy in die bly. (e~ e~1 het me. Jy moes JOu 
Tweede WCrcldoorlog vir Suid-Afri- Dr. Erika Theron, wat beken '1'% ~eel ~n s~lf da.arvoor betaal. 
ka geveg het. "En ons," vertel hy, verwerf het a voorsitter van die 1 Jfp ns in die middel ~an die 
"het geval in die slag van Andringas- ron-kommissie en vir haar uitg' 1 ar:oon het, het ons baic goed 
traat. kenheid teen die groepswet, he If blankes gekornmunikecr. 

"In die dae het daar baie mense die sestigerjare as stadsraadslid I te ~~Il geen lroblemeh nle·d.n 
doodgegaan. Toe die ou mense hoor Stellenbosch die wet help tocp~ n C h ~ wasd aar ekers abat.kl I.e 
die groepsgebiede kom, kon hulle dit "Deur my ervaring in die ar e on cr me aar a cr, 

Afrikaners. Pretorlaners] mel MA 
grade mel cum laude/ kom kniel 
hier saamf en sing uit volle borsf die 
slaaptydlied]ie von flOg In revolusie. 
- Andre Letoit 

W AT skryf mens nou in die rubriek 
a P.W. Gotha weke laa: met sy pun 
tenerigc wy yin er en natg lekte lip 
pe die men dom met sy jong te optre 
de oorbluf het? 

Miskicn moet men in. ulke om 
. tandighede van die gelecntheid ge 
bruik maak (nou meer as ooit oos 
die NP. ~e verkie. ingslag preuk lui) 
om po iticf oor onse m oi land te 
wees, J dit moontlik? Natuurlik i 
dit. !Jaan kyk maar net na Brakpan 
se kmderkranskoerant en jy sal sien: 
Die lewe is 'n lied! 
Op so 'n mooi d g kan mens onge 

lukkig nie anders as om wei ontsteld 
te raak as jy in een van die vele me 
nin swat 0 met reclmaat vir publi 
kasie by Die Matic opdaag, onder an 
dere Ice dat die "Gematigde Afrika 
ner" soos nltyd die redder van die 
land van Melk en Heuning gaan 
wee. Sulke woorde kan mos nie an 
der a om 'n man uur te maak nie, 
a 't ware. 
Wut vir 'n dlllg is die HGematigde 

Afrikaners" nou eintlik? nie maklike 

want hulle het mekaar nie geken . " me. 

VOLGENS dr. Theron was daar 
destyds tweespalt in die Stellcn 

bosse stadsraad. Een groep wou die 
gebied waar Cloetesville vandag 
staan, wit gehou het. 
"Veral die Nasionaliste in die 

stadsraad wou Cloetesville blank 
hou. Op die manier het die toepas 
sing. van die Grocpswet op Stellen 
bosch lank gesloer. Die Nasionale 
Party was te bang om iets te doen, 
want Stoffel Smit het gesit met 'n 
klomp stemme en hy het vir hulle 
gese hy gaan teen hulle stem." 

In die sestigerjare was die verset 
teen die verskuiwings in Stellen 
bosch uiters beperk. "Die Kleurlinge 
was lam en tam gesJaan. Na buite 
kon hulle nie veg vir hulle regte nie. 
Hulle het weI later begin, maar des 
tyds was hulle vreeslik stil," se dr. 
Theron. 

En nou dat ons in "n g hui is ... 
figuur uit ons geskiedenis 'n skepping 
van politici/geskiedenisbandboeke is 
en (tot gLster) met die scnuweeagtige 
hulp van Koedoe (t) en sy trawantc 
(as hy nog enige trawante het) by die 
SAU , v ortgcplant word. 

Neem nou maar die Groot Trek as 
'n voorbeeld. A daar in 1838 V 
wa , sou al die kykers nou al geweet 
het dat die Groot Trek seker die 
grootste non-event van die eeu was. 
Watter 'I V-kyker sou op sy stoep WOll 
sit daardie dae sou al die TV's op 
die stoep gestaan het want dis waar 
die boere hulle dae deurgebring het 
en kyk hoe die een versukkelde boer 
na die andcr sy beteuterde vee en 
kindcrtjies op 'n wa laai en dan VOor 
sy skuldeisers vlug. 

Selfs die SAUK .ou nie so 'n ver 
velige program WOll uitsaai nie be 
halwe as die President gebel het en 
"mooi" gcvra het dat daar in lands 
belang tog 108 uurlange episodes uit- 
gesaai moet word. (Of dalk as hulle 
.. <lnned Laughter" kon invoeg by al 
die absurde stllkkie~.) 

DS. Hector word dikwels gevra 
waarom hulle destyds hulle saak 

nie in die hof verdedig het nie. "Ons 
kon nie. In die hof was ons altyd aan 
die verloorkant. Die Kleurlinge net 
maar altyd gesien dit help nie om hof 
toe te gaan nie, want hy kry nie reg 
daar nie. 

"Binnc ons gemeenskap was daar 
natuurlik verskriklike verset en ons 
het aan~esluit by wat ons vandag 
progressiewe organisasies noem. Ons 
het ook deur middel van plaaslike 
owerhede ons verset. Daarom het die 
toepassing van die wet jare gesleep. 
Ons kon altyd redeneer dat hulle ons 
nie kan uitgooi as daar nie alternatie 
we huisvesting is nie." 

Vandag Jyk dit of apartheid altyd 
op Stellenbosch bestaan het. Tog 
neig die gemeenskap stadig maar se 
ker terug na sy natuurlike toestand. 
Min steur hulle aan die mense met 'n 
donker vel wat hier en daar tussen 
die blekes woon. Goldfields hurk on 
gemaklik op die rand van wit Stel 
len bosch - met spesiale vergunning 
van die regering. Bruin leerlinge is 
tydelik toegelaat om die Hoerskool 
Luckhoff langs die ingenieursgeboue 
weer te gebruik. Daar is sprake dat 
koshuise oopgestel gaan word en die 
stadsraad oorweeg grys gebiede. 

Ds. Hector is nie baie optimistie. 
oar die afskaffing van die grocpswet 
nie. "As 'n mens die A WB en die 
Nasionale Party in aanmerking 
neem, is dit baie duidelik dat P.W. 
Botha, solank as wat hy lcwe, nie 'n 
duirn sal toegee nie. Hulle sal aller 
hande mooi dingetjies docn, maar 
die basicsc, esserisiele kern van 
apartheid sal hulle behou.' 

"Die Groepswet het vreeslike bit 
terheid veroorsaak," se dr. Theron, 
"en die bitterhcid, Iyk dit my, sal 
nooit weggaan nie." . 

Geagte optimistic e lese~, di.e ant 
woord is seker nou al duidclik: Al 
praat mens Afrikaans, is jy geen trou 
aan die politicke leier. van die wit 
Afrikane skuldig nie. Veel ccrder 
moet mens verptig voel om aile weui 
ge middele tot jou beskikking te g. 
bruik am die huidige Afrikaanse poll 
ticke struktuur wat op wit baasskap 
gegrond i. tot op sy fondamente af 
te breek. 

En as hulle jou dan tocgooi met 
Die Burger en lIuisgcnoot en obscne, 
blocdcrige foro's in Rapport en se: 

"Dit is soos 'n goeie Afrikaner mo~t 
dink!" Dan kan jy die volksvadcrs stil 
maak met Breytenbach C'.Julle sal 
julie op orde beroep en terselfdertyd 
die silwerware begrawc - hoe vlak IS 
die aarde tog!") en op Letoit se: 
"Nee wat, Die Burger is vir. is. ies en 
~kisofrenc. Ons is klanr met die dinge 
van 'n kind." 

Dit is wat die gchoor by <tie cerste 
"Altcrnatiewe Afrikaansc Rockfecs" 
in crfek gedocn het toe hulle soos een 
mens sommer baie narc dinge van 
oom Stoffel geskrecu het. (Dis nou 
hy wat die koerante so op strepe toc 
maak.) Is dit nOli nie iets om oor opti 
mLtics tc rank nic? 
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Sommlge HK's voorslen problem as hull dl voorgest Id kam rb soek In man koshuls 
sal moet to pas, 

NOU HET Ek 
~OU/ 

NEE, MOEN\E MY So VAT 
N'E, ANDERS IS JY LATER 
(N DIE NOEJLfKHEID. 

/ /' 

Prof. Christo Viljoen is dekaan van die Fakulteit Ingenieurswese en ondervoor itter 
van die SAUK-raad. Denise Meyer het met hom gesels. 

Ingenieurs bou "n eter SA 
Wat is die rol 'V n die ingeni ur in 
die amelewing? 

] ngenieurswese is die profe ie 
waarin 'n kcnnis van die wiskundige 
en fisicse wetenskappe oordeelkun 
dig toogepas word om die materiale 
en kragte van die natuur ekonomies 
te benut. Hierdie benutting is vir 
die vooruitgan en welsyn van die 
mensdom, asook die beskerming en 
verbetering van die omgewing deur 
die nodige geriewe, fa. iliteite en 
toerusting vir 'n gevorderde samele 
wing te beplan, te ontwerp en te 
bou. 

I ngenieurs uaan werkJik in dien 
van die helc gcmeenskap. Hulle bou 
'n beter Suid-Afrika. Aan die einde 
van die dag glo ek dat die ingenieur 
vernaam help om 'die kwaliteit van 
die lewe, die lewensgehalte van die 
gemiddelde inwoner van enige land 
te verhoog. Hy staan baie ensitief 
teenoor die so iale behoeftes van 
die mensdom. Die ingeni ur van 
vandag laat homself bale stcrk ver 
antwoord ten opsigte van sy dade. 
By probeer dus voortdurend die 
ekologiese en ander omstandighedc ....... _~~ ........ 
in ag neem. 
Dink u ingenieur tudent a n di U 
neem genoeg d el op and r gebi de 

die ing nleur we e? 
Ja. Ons maak hulle scnsiti f ten 

opsigte van verantwoordelikhede in 
die breer gemeenskap. On vind dat 

die gegraduecrde in enieur tudente 
wat ons verlaat baie gou in be 
stuurs- en leidende posisies korn. 
Ons probecr hulle voorbcrei hi r. 
voor. 

Ek glo in 'n baie bree opleiding 
van ons studente. Ons wil hulle nie 
net tegnolo~ies paraat maak en we 
tenskaplik inskerp ten opsigte van 
hulle taak nie. Ek moedig my tu 
dente aan om ook aan ten min te 
een portsoort deel te neem en na 
buite ann die kampu. aktiwit ite 
deel te neem. 

Dit is wei aan die ander kant so 
dat ons kursus 'n vol pro~ram het 
wat hoe vereiste st I. Dii cis di 
opoffering van pret en plesier by 
tye. Ek 10 egtcr dat 'n student wat 
sy studieloopbann gocd beplan tyd 
kan InrUlm. vir. ontsp, nning, 500 
wat hy tyd InrUlm vir harde werk. 
Ons fakulteit is baie terk d arop 
ingestel om dic hele m n te ontwik 
kcl. 
Is dit wanr dat die lJ in ni .ur fa .. 
kulteit op sek re gebi d, oos m t 
droelug'Verkoeling n antenn -navor 
sing, w"rcldwyd Iciding n m? 
o Ja. bk glo dal daar b paalde 

kundlghcid, sentra in ons fakultcit is 
wat werklik sentra van uitmuntent 
heid is. Termodinamika, waaroncier 
drocverkoeling van kra~stasies val. 

-------~~~~-----____..--------......._--- ........... -------- 
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VAN Thaba Kandoda, die Ciskei se 
becskop-heiligdorn. kyk 'n mens 
verwonderend af oor die ro n lig 
reen wereld van die Amatola heu 
wels. Hier saam in die uitdagende 
gees van eeue e Xhosa-indabas, 
konfronteer die toekoms van die 
klein, trot. e nasie elke besoeker. 

Oie gedetermincerde na ie is be 
sig met 'n unieke eksperiment in 
Afrik se tragie e ekonomiese ge 
skiedenis. Vir die eerste keer in 
Afrika word teksbock-kapitalisme 
ingespan om die ontwikkeling wa te 
trek. Vir die eerste keer in Afrika 
geskiedenis word die "verfocilike 
brandsiek trekdier" 'n kans gegee 
om homself te bewys. 

Wat behels die unieke eksperi 
ment in kapitalisme? Ciskei het aile 
maatskappybelr sting afgeskaf.Daar 
is weggedoen met die ou RSA de 
sentralisasic aansporingsmaatreels. 
in verder i 'n progressicwe kopbe 
lasting met 'n maksimum kerf van 
dertien persent ingestel op persone 
met 'n inkome bokant R8 000. 

En die Ciskei floreer. Met 'n na. 
minale groeiko rs van om en by die 
vier persent stof hy sy RSA buur 
L treke gemaklik uit. Sedert die be- 
in van die ekonomiese eksperiment 

her reeds meer as 200 produsente 
hulle op Ciskei-bodcm kom vestig. 
Dit aile staan in . tarre kontra met 
die . tagnerende RSA groeipunt, 
BerJyn, n t vlak buite die grens van 

i kei. 
Maar wat dan van die breer ge 

mcen kap? Ryk die groei ooit tot 
die gcwone man (wat van die vrou?) 
op straat? 

I Joofminister Cebe, 'n praktiese 
en veel bewonderde lewenslange 
president, se tienpunt-program het 

word beweer dat die president sc rlan dat elke Ciskeier een maaltyd 
n dag sal geniet, 'n werklikheid ge 
maak is. Verder word daar in die 
vootuitsig gestel dat binne die vol 
gende jaar geen Ciskeicr verder as 

n kilometer sal stap vir water nie. 
Wat is dan die dryfkrag agter die 

Ciskei ukses? Ver keie antwoorde 
word gegee. I n die Ciskei word daar 
vanuit beide blank en wart, staats 
amptenaar en entrepeneur se mond 
gewys op die belangrik en deur- 

Deur NICKlE SMIT 

slaggewende rol wat die charisma 
tiese, akademiese President Cebe 
speel in die Ciskeise ontwikkeling 
spoging. 

Die groeiende industriee wat tans 
in die Ciskei vestig staan in starre 
kontras met die sukkelende, armlas 
lige industriee van die RSA desen 
traJisasie era. Die sukses van die 
Ciskei moet egter in 'n gelyke mate 
ook voor die deur gegooi word van 
legitieme en popularistiese ontwik 
keling. Dit blyk inderdaad dat ont 
wikkelaars in 'n atmosfeer van legi 
timiteit en met werkJike deelname 
en terugvoering van die bevoJking, 
inderdaad die bose siklus van ar 
moede kan verbreek. 

Die belang van die Ciskei-erva 
ring is van ornvangryke betekenis 
vir toekomstige ekonomiese besluit 
neming in die RSA. Ten eerste is 
die Ciskei eksperiment 'n ernstige 
aanklag teen die RSA se desentrali 
sasie beleid. Die belastingbeleid 
van Ciskei blyk 'n vee I beter poging 
te w es as die konvensionele desen 
tralisasie voordele wat uitgedeel 
word. 
Ten tweede spreek die Ciskei 

ervaring ook die RSA se ontwikke 
lingsbeleid aan. Dit w'l.s op die pro 
bleme waarteen ontwikkeling in 'n 
land waar die regering as onlegi 
tiem beskou word, vasloop. Dit wys 
op die sukses van populanstiese ont 
wikkeling. 
Die Ciskei regering vra om as 'n 

konfederale eenheid in die toekoms 
tige Snider-Afrika ingesluit te 
word. Die tyd is ryp en die getuienis 
indrukwekkend. Dit is hoog tyd dat 
ons regering ern tig aandag daar 
aan gee om met die vasberade land 
jie te gesels oor insluiting in 'n 
moontlike toekomstige federasie of 
konf ederasie. 

(vervolg van bl. 9) 
Ons is inisieerders. Maar in die 

gebied van massavervaardiging is 
ons in Suid-Afrika nog ver agter. 
Ons is nog nie produktiwiteitsbewus 
genoeg nie. 

Die kwaliteit van ons fabricks 
werkers vergelyk ook swak met die 
van die Republiek van China. Hulle 
het geweJdige gemotiveerde mense. 
Hulle sluit aan by 'n fabriek en 
maak 'n lewensloopbaan daarvan. 
In Suid-Afrika het ons 'n vreeslike 
omset van werkers en die werk-etiek 
en werknerner-lojaliteit is nie van 
goeie gehalte nie. Hieraan sal ge 
werk moet word. 
Hoe vorder die ontwikkeling van die 
tegnopark? 

Ons is baie bemoedig met Tcgno 
park. Let wei, dit is 'n onderneming 
van die munisipaliteit van Stollen 
bosch, nie die US nie. In fase een 
van die ontwikkeling het ons 40 per 
sent van die grond verkoop, agt 
maande nadat ons begin het met die 
ernstige bemarking daarvan. Ons 
het oorspronklik gedink ons sal net 
30 persent verkoop he na eers vyf 
jaar. Fase twee se ontwikkeling sal 
moontlik vervroeg moet word: 

Ons is vreeslik optimisties na 
aanleiding van I die belangstelling 
wat na vore gekom het. Die gcbou 
van die Buro vir Stelsclingenieurs 
wese word op 20 Mei geopen. Ons is 
baie bewus van die feit dat ons ver 
van die nywerhede af sit en het 'n 
besondere poging aangewend om 
ons do ente besig te hou met aktie 
we betrokkenheid by werklike ny 
werheidsprobleme. Dit het nou aan 
leiding gegee tot Suid-Afrika se ccr 
ste tegnologie park, wat 'n fantas 
tiese ontwikkeling is. 
Wat i die vcrhouding tu n die U 
ingenieursfakuIteit en Krygkor? 

Ons het enkele projekte wat ons 
vir Krygkor onderneem. Krygkor is 
'n klient oos enige ander privaat 
klient. Ons is baie versigtig om nie 
al on eiers in een mandjie te plaas 
nie. Ons is in die eerste plek begerig 
om op die werklik basiese vlak by te 
dra tot nuwe kennis en kunde, Ons 
dring boonop aan dat on geen 
projek sal onderneem wat nie aan 
leiding gee tot 'n tesis of 'n publika 
sie in 'n geleerde tydskrif nie, 

Ons m ak geen ver koning vir die 
feit dat Krygkor, soos enige ander, 
'n klient van ons is nie. Ons sien 
hulle a 'n gewaardeerde klient. 
Ons betrokkenheid hier is nie so 
groot r wat soms vermoed word 
nie. 
Ho i n u u rol a lid van die 
AUK-raad? 
A. onder-voorsitter staan ek so af 

en toe 'n bietjie in wanneer die voor- 
itter nie beskikbaar is nie. Die 
SAUK ry op die rug van die regno 
logic. Gcgee hierdie omstandi~hede 
glo ek dat ek op raadsvlak n be 
langrike bydrae kan lewer. Tewens, 
ek kan nie in ien hoe die raad kan 
funksioneer sonder raadslede wat 
hierdie soort van oordele, kundighe 
de en in ette kan gee nie. In die in 
genieurswese het on 'n bepaalde 
sty) en b nadering en ek voel dat ek 
ook ten op igte van die be tuursas 
pekte van die SA UK belangrike in- 
ette kan lewer. 
B t an d r 'n moontJikheid d t II 
mnr. Ria n Ekst n direkteur-ge 
ncr at v n di SAUK kan opvolg? 

Nee, daar i hoegenaamd nie 
sprake van die aard nie. Die hele 
storie is veroorsaak deur 'n koerant 
berig. Die soort van benadering wat 
'n mens in die joernalistiek kry be 
kommer my. Hulle plant 'n berig en 
sc daar is 'n krisis, en drie dae later 
wil hulle weet hoekom die raad nic 
reageer op die krisis nie! M nr. Ek 
steen is direkteur-gencraal van die 
SAUK vir die huidige. Daar is nie 
'n vakature nie. Volgens die koeran 
te is daar 'n lang Iys van ogenaam 
de kandidate, maar ek weet nie hoe 
on 'n kandidaat kan kry as daar nie 
'n vakature is nie. Die soort van be 
spicgeling in die koerante is totaal 
van die merk af. 

_M_N_N_(_~~~N_L_Rc_m~ ~·e-rassige S~ 
1~1~~s~rJ_~~:~~:~~~O oordele was sy dror .. irn 
waarlik ver oening te verkry? 

Aile jongmcnse mo t waarlik bid 
vir 'n total hart verandering. Dit 
moet die basi vorm van aile h rvor 

I mingo pogings. 
Paulus het esc: "In Chri tu is 

jy 'n nuwe skepping," nadat hy pa 
revere oor die versoening met God 
gcpraat het (2 Kor. 5). En waar die 
hart van vol is, sal die mond van 
oorloop, 

Die beste wette met die mooiste 
bedoelings sal nik. bet ken as dit op 
ecn of nder groep af edwing word 
nie. Aile hervormingspogings al 
dan maar net 'n "politiek meganis 
me" bly wat met baie a terdog en 
vcnyn bejeen word. 

'n Saak wat ek baie duidelik wil 
stel dit is niks nuuts nie - is dat 
ons geen wette n dig het om on. 
v Ikleur te beskcrrn nie, Wat wei 
nodig is, i die wil om eerbaar vo r 
God tc leef en 'n men waardige be 
staan te voer. Dit sal ver ek r dat jy 
ni r kcloos, gcnadelo en on 
men lik andere wat nie 00 jy is nie 
sal vcrncdcr, kwcts en tweederan 
I at v cl nie. 

Die J it oat die men. trots op sy 
"eic'' i m ct nie vcrhel w rd tot 'n 
goddclo e ideologic wat i olasie en 
polari a. ie bcvorder, en geen ruim 
re I, at vir ver enin met. ander wat 
o k skcpsele van God is en na Sy 
Beeld geskape i nie. 

Aan die ander k, nt is wart en 
bruin nas ionalir me ewe verke rd en 
o k hierin word die pr se,' van ver 

nin vertraag. 
M t die pas afgelope SR-toer in 

die il!?terk p Iyk dit vir my du van 
dlc ulterste belang dal ons hervor 
mings( gin1?s tot y uiter. te toe. al 
moct gebnllk ten cind!.; kommuoi 
kasie tus 'n wit. swart en bruin 
daar te , tel, ten cindc bymekaar uit 
tc kOHl. 

"Die klein gedetermi 
neerdc nasie is besig 
met 'n unieke eks 
periment in Afrika se 
tragiese ekonomiese 
geskiedenis. Vir die 
eerstc keer in Afrika 
word teksboek-kapi 
talisme ingespan om 
die ontwikkeIingswa 
te trek. En die Ciskei 
floreer,' skryf NIC 
KlE SMIT, M-stu 
dent in .; konomie en 
SR-lid vir Spog. 

'n omvangryke basiese-behoefre, 
ontwikkelingsprogram in die Ciskei 
begin. Enige ekonoom in Fort Bare 
se ekonomie-dcpartement sal sonder 
huiwering bevestig dat daar al ver 
op die pad beweeg i . Die hoof 
minister en sy kabinet het 'n totale 
aanslag op die ontwikkelingsproble 
rna tick van die Ciskei gcmaak, 

Vanaf Kleinsake- tot Landbou 
ontwikkeling geniet die kabin t e 
intense aanda . Uit vcr keie oorde 

JANNIE ENGELBRECHT 
Ek pleit vir vrye a osiasie en or 

uniese asso ia ie wat groei uit 'n 
gem en kaplike do Iwit. 

Ek pleit dat aile vorm van dis 
kriminerende en kwet ende wettc 
v, n di wetboek verwyder moet 
word. Aile n ,6 sal ens kan mee 
bring dar die proses van rekonsilia 
sic in uid-Afrika sal gro i, 

~k ~pleit vir gelyke regte vir die 
hele Suid-Afrika, medeseggen kap 
en mededeelsaamheid deur almal. 

Ek plcit dat ons nie kon en us sal 
he r die ndi e verdceldheid in 
uid-Afrika ni ,maar kon en us a) 

he or die mr ni rc 0 ho 'uid 
Afrika j n men e mekaar wer - 
lik van harte al leer ken. 

Te veel van ons Ie f vandag op 'n 
eiland waar die magtige stroom van 
vooroordcle on van me aar skei, 
On mo nie onsself in Suid-Afrika 
bluf nie! 

W~ re rekon iliasie beteken om te 
gaan sit waar die ander een sit, om 
myself n ct hom of hr ar te idcntifi 
. eer, om mense e pyn en Iyding te 
del, 0 k hulle Vje~e, drome en 
hop. 

On moet nie met die hard ra. io 
nalisn e die kwaad verdcdig nic, 
maar met medelyc n ernpatic lui - 
leT en 6 brue tu nons bou. 

In Sprcuke 27 ver8 6 ~taan: • Op 
'n vriend wat jou . ecrmaak, kan jy 
reken, iemand wat jou hant, is OOf 
dadi mel sy soene." 

Deur MARINA PRETORIUS 

DIE bekend en interna ionaal ge 
respekteerde skrywer, Alan Paton, 
i verl cdc week oorlede. 

Dr. Paton, wat veral bekend 
heid verw rf het met sy roman, 
"Cry the Beloved Country", was 
'n sentrale figuur in die liberale 
blanke politick. By was een van 
die ti tcrs van die Liberale Party 
in 1953 en die Icier daarvan totdat 
dit in 1968 verbied is. 

Hoewel hy Afrikencr-Nasiona 
Ii me geopponeer het, veral die ne 
gatiewe invloed daarvan op rasse 
verhoudinge, het hy simpatick ge 
staan teenoor Afrikaner .. By was 
deurentyd optimisties dat die on 
houdbarc rasse-di kriminasie sou 
vcrvaag, 

Hierdic IiberaJis was sterk ge 
kant teen radikalisme en het drie 
weke gel cdc tydens y laaste open 
bare optrede, by 'n Pf·P-vergade 
ring in Durban, e e "radikalisme 
sal gcen vrede in ons land teweeg 
bring nic". Alhoewel sy werk 'n 
sterk politicke karakter het, was 
dit duidelik dat hy skryf met deer. 
nis en impatie, eerder as met op 
portunistie c propagandi me. 

H y het bale vriende en bewon 
deraar onder die swart leiers van 
die vyftigerjare gehad, onder wie 
Albert Lutuli ell Nelson Mandela. 
Tydens die Rivonia-saak her hy, 
ondankL teenkanting, gepleit vir 
hulle vrylating. 

'n Joeie vriend en certyd 'e Icier 
van die I iberale Party, mnr. Peter 
Brown, se Pa ton het homc;el f claar 
op tocgelc om ~o eerlik as m ont 
rk te ky na die land en sy mense. 
So kon hy sovee1 m ontlik uitvind 
wat hulle vo J en wat hy ka 1 doen 

ALAN PATON 
om hulle te help beweeg na 'n nie 
ra . ige samelewing. 

Hieruit spruit sy simpatie met 
die Afrikaner, hocwel hy soms 
baie sterk teenkanting van rege 
ri ngskant gekry het. In 1960 is y 
pa. poort deur die regering gckon 
fi keer vir 'n tydperk van If jaar, 
ongetwyfeld 'n kn u vir die gelicf 
de reisiger wat hy was. 

In Paton se boeke vind die onge 
rcgtighcdc in die samelcwing en 
bewind neerslag in die lotgevalle 
van enkele Suid-Afrikaners. Vir 
hom is dit n it net 'n stryd van 
wit teen swart nie. Ra si me is ge 
wortcl in die konfliktc van die 
hierargie. e en kulturele samestel 
ling v. n die gemeenskap. 

In 'n onlangse onderhoud is aan 
hom gevra of hy, as politieke 
waarnemer, enige hoop vir uid 
Afrika se toekoms het. "As ek ge 
dink het daar is geen hoop nie, sou 
ek weggcgaan het, al is ek al ud," 
was sy woorde. 



'~' Storie: oor 'verw'erking "van' <He' realiteit, 
',' .. : I' .., • 

'EI{ het 
jou nodig" 

Deur MATIE 

D IS met 'n gespanne opgewon 
denheid dat ek onderdeur 

Dorpstraat se akkerbome stap. Ek 
is op pad na jou toe. Ek het die 
briefie maar kort gehou, net om te 
recl dat ons mekaar weer Sondag 
aand sien. Ek gaan die huis binne 
en klop aan jou kamcrdeur, Dis 
nog vroegoggend en jy sit in jou 
nagklere op die bed en skryf. Jy 
Iyk mooi soos altyd, met jou sag 
wit hare wat op jou skouers hang 
en lewendige OC. "Ek moet hoI 
klas toe. Hier is vir jou 'n briefie- 
... gcniet jou naweek by die 
ee!" 

E k staan voor Die Akkcr en die 
mis waai teen my wange. Ek 

gaan binne. Dit is aand, amper 
een uur, en hulle is besig om toe 
te maak. Johan staan by die toon 
bank en rook. "Haai Gerhardt 
... hoe Iyk dit met 'n eerste be- 
soek aan Guguletu? Ek gaan Mat 
thew 'n lift gee na sy meisie." 
Matthew is een van die kelners. 
Miskien is dit hoog tyd dat ek in 
Guguletu kom. Matthew het 
klaar opgeruim en hy wink dat hy 
sereed is. 

. Die snelweg is nie baie besig 
me, Ek sit in die middel agter en 
Matthew links voor. Hy vertel op- 

• II Atrikaanse skrywers, 
dink ek, tret dit s6 geluk 
ki . Hier is baie uitgewers 
vir 'n klein taaltjie. Ons 
di ters! Hemel, jy hoef 
net 'n gedig te poep, 
dan word hy uitg ee." 
(Wilma Stockenstrom) 
• "The South Africans are 
in a FU mood." en Wes 
terse diplomaat na aan 
leiding van die moord co 
die ANC-lid Dulcie Sep 
tember in Parys) 
• "Ons sal jou nie in die 
steek laat nie. Ons sal jou 
steun." (senior woord 
voerder van die Britse 
Amateur - A tletiekraad, 
teenoor Zola Budd) 
• "Ek het groot eward in 
'n huis waar ek geleer is 
oot die geringste van 
GOd se skeosels met re 
spek behandel moet 
Word." (Pres. P.W. Botha, 
vroeer vanjaar oor die 
Oopstel van strande vir 
aile rasse) . 
• "Ek is nle 'n Marxis nie, 
maar dink ek sou Marxis 
tiese insigte kon ebruik: 
van elkeen volgens sy 
vermoA, aan elkeen vol 
gens sy behoeftes." 
\Aartsblskop Desmond 
Tutu, in In onderhoud in 
die jongste uitgawe van 
Inside South Africa) 
• • 'Ek dink vir die massas 
in Suid-Afrika is oemokro 
s· nie 'n relevante faktor 
nie. Vir hulle aan dit oor 
die bevredi in van hu1 
ie behoeftes." (Mnr. 

Magnus Malan, Minister 
van Verdediging) 

gewoo.<;ie van sy meisie. "She's be 
auti(U(!" se hy en beduie met sy 
hande. Johan hou die groat af 
draaiborde fyn dop. Ek kyk nuu - 
kierig by die vensterruit uit. Dit is 
die volgende afdraai. In groot let 
ters staan dit geskryf: "Gugule 
tu". Ek voel effens gespanne, 
maar Matthew stel my gerus: 
"It's safe ... don't worry!" 

Waar die dubbelpad met Gu 
guletu sc grondpad kruis, draai 
ons af. 

'n Taxi jaag op die modderige 
pad by ons verby, Agler die toege 
wasemdc vensters sien ck net 
twee figure. Ons ry Gu uletu bin 
ne. Dit is twee uur op n Vrydag 
aand. Agter een huisie se venster 
brand 'n dowwe lig. Ver vorentoe 
hardloop iernand oor die pad. 

Matthew se meisie woon in 'n 
huis in die eerste blok. Jo 

han draai regs af in die eerste 
straat. I n die verte kom 'n paar 
swart jong mans aangestap. Hulle 
stap vinnig. On. moet mel die vol 
gende straat links draai en Johan 
ry stadiger. Hulle kom nader ge 
stap. Die een wys ons moet stop. 
Matthew hou hulle bckommerd 
dop. Soos Johan die dr ai begin 
vat staan drie van hulle reeds om 
die motor. Dit is moeilik om hulle 
gesigte uit te maak. "Wow," hoor 

: ... ,' . 

ek. Johan ignorecr hulle en vat 
die draai. Skielik is daar 'n harde 
slag aan my linkerkant. Johan gee 
vet. 

Op die agterste bank i ek om 
ring deur glasstukke. Langs my 
tussen die glasstukkc Ie 'n haJwe 
baksteen. My hart klop in my 
keel. Johan stop verder af in die 
straat. Ek kyk terug. Daar is nie 
mand te sien nie. Waar is hulle 
nou? Hulle het die linkerkantste 
ruit langs my uitgegooi. Matthew 
spring uit en kyk terug af in die 
straat. Bulle is nerens te sien nie. 
Dit is doodstil. 'Is jy okay?" vra 
Johan. "Ja", se ek en raak bewus 
daarvan dat ek in 'n hopie opge 
trek met my arm oor m).' kop sit. 
Mymond is droog. Skielik voel ek 
verskriklik aileen. Waar is jy nou? 
Ek bid dat jy my moet help. Ek 
wil jou va druk en jou sagte hare 
teen my wange voe1. 'n Groot 
vrees pak my b et. "Moeni dat 
hulle agter on aankom nie," vr 
ek . 

'n Koue wind waai deur die gat 
in die yen ter. Die huis waar Mat- 

Wat dink jy van dl moontllk In tal. r 

larlng van 'n kondoommasjl n In dl 
Ne lsi? 
Heidi wart 
Aan die cenkant, ja. Nee ek dink dit is nogal 
'n goeie idee. Dit is nodig op 'n kampus oos 
Stellenbosch waar baie dinge gebeur. 
Fr ncois chreuder 
Ek dink nie dit is noodsaaklik nie, men kan 
dit enige pick gaan koop as jy dit werklik wit he. Maar uit die Aids-oogpunt kan dit wens 
lik wees. 
Mariu Both 
Ja, soos daardie masjiene waarby jy sigarette 
koop. Dis naby die ossewa, 0 jy sal nie so vcr 
hoef te stap nie. Dit sal ook goed wees vir 
Aids en ongewenste swangerskappe ... ek 
sal SOc daarvoor betaal. 
Mari Mapella 
Dit sal baie voordele he ... dit • al ongewen 
ste swangerskappe en sulke goed verhoed. 
Aid n Morten 
1 think it is a good thing. J t) ink they. hould 
be all over the place. I mean there is no r a 
son why we shouldn't have them. The town 
council ruled them out to the public place , 
and J think that is totally ridiculous. think 
we are to be able to use them how we want 
and where we want. 
Suzett de nghe 
Dit kan baie dinge voorkom. As hulle dit net. 
so in die Neelsie openlik I.aat ~e. kied, ne~. 
Miskien kan hulle dit In die toilette SIt. Dit 
word blykbaar by Wit gedo n. Ek . al seker 
maar bercid w e om aptcek- of super 
markpryse te betaal. Maar ek dink student 
moet afslag kry. Dan salon meer k op. 
(;ordon Th I nder 
Dit kan lekker wees. Dit sal handig we en 
kan 'n ou net goed doen. Nie langs die koffie 
ma.jien nie, 'for sure'. 
Alison Nichol on ALISON NICHOLSON 
Nee ek sal nie daarmee saamstem nic. 10 
me that is like condoning premariu I sex. To 
me that is morally wrong. 
Riaan R ti f 
Ek dink dit sal goed wees. Met di probleme 
wat ons met Vigs, veneriese siektes en .0 an 
het, dink ck dit sal goed wees. 
Je tte K II rman 
1-10 g tyd! J think it is about time th t we 
face realities. Veral in ag genome die gevare- 
... dinge wat jy kan uit kakel, 
If nry Horne 
Hulle het dit reeds op Potch gedo n, dink ek. 
So a. hulle dit hier wit doen dink ek kan 
huJle maar voortgaan. HENRY HORNE 

I> , ~ I • , \ t • ~ { f ( A.l •• \\..,../ ¥ (I om ~AT .. DvNunRO 

thew e meisie woon is net 'n paar 
meter van on af. ~ k skud van die 
glasstukke van my Iyf af. "I think 
their'rc gone," se Matthew terwyl 
hy gesp nn rondkyk: "But I'm 
worried about you chaps." 

Hy beduie vinnig vir Johan hoe 
ons mo t uitry: "First street 

to the left and then again the first 
street to I he left ... It's not far. H 
Ons groet. 

Toe ons met die tweede straat 
links draai . ien ons op 'n afstand 
ongeveer sewe figure. Johan hou 
stil. Hy wit rerugdraai maar hui 
wer. "Help ons asseblief'," s6 ek 
saggies by myself. Bulle stap in 
ons rigtin . "Go for it ... Johan," 
.. ek. Johan sit sy voet op die pe 
trol en die bande skreeu soos on. 
we trek. Ek buk af en hou my 
arms weerskante van my kop. In 
die verbyjaa hoor ek hoe jiog :n 
ba teen di mot r agter op die 
bak tref. Di sla I at my idd r. 
ekondes later is on tern op die 

dubbelpad. Tcru op pad t llen 
bo ch to . 

'r 
-"11 

Die Saterdagr g end vat ek die 
trein Kaapst d to om by my 
brocr te gaan kui r. Ek wil net vir 
'n rukkic uit Stcllenbosch we J. 
kom. Ek sit aileen in die " legs 
blankes''-kompartement. Toe m 
by die cen stasie stop kom 'II 
"bruin" man binne. yen 00 is 
opgeswcl en hy lei an n kok. Die 
trein het skaars wegg trek en die 
kondukteur storm op hom af. 'By 
die volgcnde tasie klim jy n die 
nie-blanke-trok." By knik. Terwyl 
ons na die volgcnde stasie ry kom 
it hy voor my en vcrtcl sy storic, 
'n Witman het hom eslaan m 
dat hy met 'n wit meis ie . e el 
het. "Hoekom maak die witmcns 
so mcne r1 Ek weet almal i ni 
slcg nie. Ek en jy kr n mo. n u 
lekker ~icr sit en 1?e cIs. Maar 
party witrn nse di II re a, t 
vir hulle . traf Hy slaap ni ." 
By die volgende stasie klim hy 
oor. .. k het niks gesc nie. Ek h t 
lanklaas die trein K. apstad t e 
gery. Op 'n stadium lyk dit asof 
die rrein in die verkeerde riatin 
iaan. Nik, ronde m my lyk be 
kcnd nie. I ek op die re re tr in? 
Dit is 'n ver kriklikc gevoel van 
vrees wat jou beetpak as jy op 'n 
trein sit en jy we t nie waarh en 
hy ry nie. 

ROBERT KOTZ 
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Filmfees "n sukses 
01 :. filmfees wat tans in Kine I 
aan die lang i as decl van die 
Fee vir die Kuru te i beslis 'n 
sukses, Die vol filmteaters dien as 
bewys vir die feit dat die vers kei 
denheid films wat aangebied is, 
byval vind by die studentc, Die 
filmfees duur tot 28 April. Vervol 
gens gee un. redak ielcde me 
nings oor twee van die films war 
gesien kan word. 
._.( )1 he GI s Menagerie 
Paul Newman, die regisseur van 
The Glass Menagerie, het besluit 
om in y verfilming van Tennessee 
Williams se toneel tuk baie na aan 
die oorspronklikc teks te bly. Die 
rolprent word steeds as 'n toneel 
stuk aangebied en lewer du nic 
eni e opwindcnde kamerawerk op 
nie. Williams e draaiboek is cgter 
so keurig en woordryk dat mens 
oneindige genot kan put deur net 
fyn te lui ter wat die karakter vir 
mekaar te sc hct. 

Ilier is dit veral John Malko 
vick, in die rol van die seun wat 
hunker om uit die eng be taan 
aam met sy kruppel u ter en kla 

kOUL -ma te onrsnap, wat lof ver 
di n vir die manier waarop hy sy 
kart kter laat lewe het. Die kyker 
word onwillckcurig ingctrek in die 
neerdrukkende lotgcvalle van die 
karakter en kan nie help om aarn 
mel Malkovick te voel dat die eng 
n wanh pige be taan snarn met 

ma en u ter versmorend is nie. 

h. • 
IS 

OIT i moeilik om 'n definisie te 
gee van Klaaglied vir 'n Kunste .. 
naar, pgevoer d ur dramastudente 
van die Universiteit van Kaap tad 
in di U T Arena Theatre. Dit is 
nie 'n "gay't-drama nie, maar becld 
Log die homo .ek uele dilemma uit. 
Dit handel egter net so veel oor die 
verwr rde sicl van 'n dertienjarig 
meisi na haar pa se s Ifmoord. Die 
evolge van chri ten kap wat aile. 

w .. t nic met die Kcrk konformeer 
nie, verdoem, word 0 ik gesug ereer 
en dit sp 'cl alles f op 'n klein 

K. TO d rpre, 
Gedurcnde die drama moes 'n 

Sommige rolprentganger. sal 
die pa van die flick dalk effens 
. tadig vind terwyl ander weer die 
tra ie e verhaal te ontstellend 
mag vind. Vir die kykers wat egter 
elke woord van die meester Wil 
liams se dialoog opslurp . al die 
ervaring bcsli iets b sonders 
wee. 

U** All That J zz 
A jy Ius het vir 'n baie goeie fliek 
wat op 'n oorspronklike manier die 
dicper bctekcnis van 'n man . e 
leefwyse en sy dood uitbeeld, gaan 
kyk All That Jazz. As jy dcpres 
sief is; moenie, juis omdat die re 
gisseur (Bob Fosse) sy boodskap 
so goed oordra. Die medium van 
vertelling is pure Amerikaanse 
showbiz. vol dans, ang en musiek. 

Dit handel oor 'n choreograaf 
(Roy Scheid r), wat letterlik vra 
vir die dood in die manier wat hy 
daagliks lewe. Sy bandelose be- 
taan is vol vroue waarvan nie een 
seggenskap oar hom het nie be 
halwe die vrou (Jes ica Lange) 
wat hom vir ewig kry. Sy is die 
pragtige dood engel, wat plck 
plek in die film met hom gesels en 
sy ervaringc in oorsig neem. 

Die film i vol t nele wat her 
haal, en in plaas daarvan om die 
kyker te verveel, prikkel dit mens 
om op ic let na die verskillende 
nuanses en simbole wat die regis- 
eur s6 effektiel gebruik. 

p en 'gay , op "n 
men jou gedurig daaraan herinner 
dat hierdie 'n in krywing wa vir die 
A.T.K.V. se Kampu toneel 88, 
waar die klem op die eskrewe teks 
val. 'n Punt van kritiek L dus dat 
die t al nie altyd in die regte regis 
ter is nie. Veral die derticnjarige 
Gry, ie se taalgebruik i. dikwel 
vcel tc formeel of gesofi tikccrd 
vir haar TOI. 'n Men m et egter in 
gedagte } ou dat die teks deur 'n En 
gel sprekcnde, I is, I Jail (wat ook 
Gry ie peel) cskryf is. 

Die rolverd lin i uiu tekend en 
die aktcurs het onder uitsondering 
hul rollc puik vert lk, Daar karl net 

"n Nuwe insig Op n·str· { Ses 
DIT sal die blerrie dag wies deur 
Melvin Whitcbooi, deur die Cape 
Flat. Players opgevoer. Regie deur 
Peter Braaf. Tans in die Baxter tea 
ter. 

Dit sal die blerrie dag wies spee1 
af in die sewentigerjare in die veel 
besproke Distrik Se , waar die Sa 
lie-familie weier om uit hul huis te 
trek om alternatiewc behuising in 
Mitchell' Plain te aanvaar. Die De 
partement Gcmeenskapsontwikke 
ling wil hulle huis sloop, maar vind 
standva tige teenkanting van die 
vissmou Mogamat Sa lie, wat lie 
wer in sy geboortchuis sal sterwe as 
om te trek. 

Die toneelstuk moet gesien word 
in die lig van die boodskap wat 
Whitebooi wil oordra : "We have 
not forgotten our people who were 
forced to move out of District Six. 
In this year, the 22nd Anniversary 
of the declaration of Di trict Six as 
a white group area, we will continue 
to remind P W Botha and his follo 
wers of what their laws are doing to 
our community and outh Africa as 
a whole. .. When a government is 
not of the people, it is no govern 
ment at all ... " 

Die tuk begin opgeruimd met 
sang, dan en kertsery die gehoor 
beleef de delik die atmo feer van 
Di trik Se. Die klein en intieme 
tearer dra hiertoe by. Die panning 
begin egter ongemerk opbou wan 
neer die moffie-agtige Mavis ver 
kondig dat die hele traat "eviction 
notices" gekry het. 

Mogamat Salie is die enigste in 
woner wat weier om te trek. Oornag 
word dit 'n politieke situasie. Die 

Spelers In Dif sal dIe bl{Jrrle daQ wlesis. v.I. Ivan Sylvester. 
Bertram Adams en Mlcha I Botha. 
pcrs maak 'n ophef daarvan, die re 
gering plaas groot druk op die Sa 
lie-farnilie en kerk- en studentegroe 
pe verdcdig die huis teen die veilig 
heidspolisie. Hierdie beskerming is 
egter nie genocg nie, en Mogarnat 
se besluit het verskriklike gevolge. 

Die toneelstuk gee die gehoor in 
sig oor hoc die Distrik Scs-inwoner 
gelewc het. Tipiese Kaapse Vlakte 
sleng word gebruik, en vinnige, pit 
tige segoed is volop. Die men e het 
geleer om hul problerne en armoede 
te bowe te kom en om daaroor te 
skerts. Die Kaapse Kleurlinge word 
uitgebeeld as mcnse met gevoelens 
en lewensideale, en nie net massas 
wat na die goeddunke van die blan 
ke regering rongeskuif kan word 
nie, 

Dit is so maklik om in 'n groef te 

Preutsheid onder skoot 
GIFBf.:.SSIE, 'n uitdagende nuwe 
kabarct gcskryf en gekomponeer 
dcur Andre Fox, word in Iunie in 
die Liberta -tcater op Stellenbo ch 
opgevoer en daan a by die nasionale 
kunsf e in raham tad. 

In die voltengte-kabarct kom 
preutsheid en verkrarnpte morali 
teit onder die koot. Die maagd, die 
hoer, die New Wave-skrywer en 
koekerige tannie bcland onder 
rncer aam in 'n satiric e hutspot. 
Dit ont tel self Lucy f urr, 'n para 

homo ek uel satan en lei 

aroodorpie 
weer kritiek gelewer word teen die 
Engel e ak ente wat die akteurs 
probeer verbloem het met onna 
tuurlike, plat Afrikaan . 'n Men. 
was vera I hiervan bcwu wannneer 
die ander pelers se Afrikaans met 
Reverend Stevens c Engel gckon 
tra tccr is. 

Die intiem ruimte van die Arena 
dra baie tot die. uk es van die dra 
ma by Die verloop daarvan i vin 
nig genoeg om die gehoor t boei en 
die peler het cd daarin ge laag 
om kontak met die gehoor tc maak. 

PETRO GOOSSEN 

tot chaos in die hel. 
'n Bekende Stcllenbosse aktri e, 

Illse Roos, is in Gifbessie te sien 
aam met Adre Aucamp, Cindy 
Sampson, Maddy Potgieter en An 
dre Fox. Die regis. cur i harl Hat 
tingh. 

Die twaalf liedjies is in Andre se 
kenmerkcnde styl, wat in sy revue 
Femme Fatale op praak verwek 
het. Daar is 'n rnoontlikheid dat die 
musiek op kasset vrygestel sal word. 
Die sangers word deur Leonore Ore 
dekamp met kontraba cn hamazu 

verval en alles blindelings te glo wat 
deur die televisie en koerante voor 
geskryf word. Dit sal die blerrie 
dag wies laat jou stilstaan en na 
dink. District Six - The Musical 
het 'n gcidcaliseerde beeld gegee 
van die lewe in Distrik Ses maar 
hierdie tonecl tuk beeld dit' reali - 
ties uit. 

Die Cape Flat. Players i 'n ama 
teur toneelgroep wat in 1973 gcstig 
is met die doel om relevante teater 
aan die gemeen kap te bring. Die 
grocp het die karakters geloofwaar 
dig en lewcndig gemaak, en dit laat 
jou wonder of amateurteater nie 
moontlik die werklikheid bcter kan 
uitbeeld as profe sionele akteurs 
nie. 

CHRIS DE VRIES 
• kaharet In 

begelei. Oudisies viir 'n pian is word 
eer dags gehou. 

Sonder die hulp van die Sk-lid 
vir Kultuur, Ronel Nel, sou die ka 
baret moontlik nie by Graham tad 
opgevoer kon word nie Gifbessie 
word met 'n ruim bedrag deur die 
SR-kultuurkomitee geborg. 

Die kabaret kan a kontrovcrsiecl 
beskou word en sal net voor vol was 
e gehore pgevoer word. 

PETRUS DE VILLIERS 

Th re Is no b tter 
deliverance 

from the world 
than throu hart; 
and a man can 

form no sur r bond with It 

than through art. 
GOETHE (1809) 

rd sange 
NA twintig jaar, kecr lerda Hart 
man terug na Suid-Afrika, na tel 
lcnbo ch. Maar intusscn het daar 
bale water in die see elo p 

In Europ hct y nder andere 
eerste prys by twee internasi nale 
san lkompeti'i s in Pary en. alz 
burg vcrower, 'n akti we loopbaan 
gehad by lie Fran e R, dio en 'n 
hoogs suk e. volle konsertl opba n 
gehad as verrolk r van ou musiek, 
oratorium, die Duitse en Fn nse 
klln lied asook van hedendaag. e 
musick. In Parys het sy nder Pier 
re Bcrnnc cn aan <lie MOlarleium in 
S. 17bllr' onder Paul von Schil· 
haf ky ge IUdccr. Dit is hy die Mo 
lunCIlI01 waflr sy met die betlr vir 
die bC'ile buitelands l'ltudent be 
kroon w rd. M' ar hoar curriculum 
vitae I nogal lank, .0 gal n lui ter 
eer Icr n, haar tem. 

Me. Ilartman kom tcru na Stel 
Icnbosch om 'n senior lektoraat 10 
anI' by die Kon crv' lorium t be- 

1.,1(' . Bit I die ecr~tc ke r dut sy 'n 
do ... cntc po bcklel,; Maar dlt j" \lr 
It I'lr bt:langrik 001 hU'n enarin ) 1(1 

dose r by Conserve 
M ar dan i Suid-Afrika 'n pio 
nicr land met no baie p tensiaal 
wat ont in kan word. y bcpleit die 
uitbr idin van kon. ertverh grc 
pertorium odat anger hul be. te an 
kan maak, nie net in opera nic, 
maar 0 k met I ieder, Ensemble en 
kam rmu iek 

Di van elf prekend dat sy Euro 
pa sal mis die baic konscne en die 
gocie gehore. Re erings, veral in 
Duit land, i. bercid om meer geld 
te gee vir die kultuur, maar dit is s 
dat enige ekonomiese krises allyd 
die kunste laal Iy. Sy mi. ok die 
akticwe kunswercld, want hier kan 
'n men'i gc'i.oleerd raak En dan is 
daar oak 'n v el~ydigcr maatskappy 
in Furopa. Oit en die atmosfeer van 
Oud.[~uropa was baie verrykcnd vir 
hac r musiek. f sy Suid-Afrika ge 
mis het to sy uaar wa.? .la, maar 
dan is y 0 k tuis 'p enige pIck 
waar sy kan sin J. 'n \1cn~ h op net 
.,y kry len ep kan ... hlCr om tc 109. 
odat ... y nic te veel t ru verlan!' 

I" uropa toe nw 

uitvoercnde kun'.tenurc en mder 
wy~ere~ ann tudente in Suid~AfrJ~ 
ka oor le dra cn ouk om . tudente 
se cf..lOdhcd oop te litel ") be 
kJ mtoon dat klndl rl'l van roer af 
bl! ot C"Itci rnuc:t word aan ~ un ... MARGARETHE VISSER 

Afrika -erfenis uitgebeeld 
DIE debuut van 'n tradisionele 
vroulike Xho a-dan groep en 'n 
swart koor wat so pas van 'n uiters 
suksesvolle oorsese toer terugge 
keer het, gaan deel uitmaak van 'n 
unicke aanbieding onder die naam 
"Afrika-erfenisj' African Heritage 
- from us to you" by die Oude Li 
berta. Amfiteater. 

Die verskeidenheidskonsert 
word deur die Sivuyile 1 egniese 
Kollege in Guguletu ten bate van 
die Kollegebeursfonds vir Swart 
studente op Woensdag 27 April 
om 20hOO aangebied. 

Oit beloof om 'n aand s ver 
rnaak in t!piese vrolike en onge 
honde Afnka-styl te wees. Ruiten 
die "Bush Babies" 'n vroudans 
groepie op eg.-tra~isionele Xhosa 
wy:e en dl (,ood Hope On 
derwy kolIegekoor wat reuse suk 
s s~e in Israel en Italic behaal het, 
sluit die pro ram 'n groep manlike 
hosa danscr. Gumboot-dan e 

dic j iC.1hll Be hll Marimba roep: 

a ook "Town hip break-dancing" 
en moderne wart danse op Wes 
ter e lee ge k ci, in. 

Sivuyile is die enig te kollege 
vir wart. tudente in die Wes 
Kaap en die Skiereiland, n bied 
buiten tegnie e rigtings ook han 
delsvakke aan. Vanjaar het hulle 
ook met 'n kunskur us begin. Die 
eerste kunswerkpoging van die 
groepie kunsstudente, wat op vori 
ge U1tstallings reeds gunstige kom 
mentaar uitgelok het, salop die 
aand deel van die dekor uitrnaak. 

Volgens 'n wo rdvoerder van 
die kollege, me. Maret Baden 
hor t, vorm die konsert deel van 
die koll e se f nd. in amelingpro 
jckte vir di jaar. Maar die kollege 
het tcn doel nie nel om te ontvang 
nie, maar ook om iet~ te gee, "iets 
van die ryk Afrika-crfenis van tra 
disie:, dan\e en musiek" Kaar 
tji sal teen R5 vanaf Vrydag 22 
April in die looprang be..,kikbaar 
wee. 
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Vra vrae, 
soek antwoorde 

Waarom praat SSG met Russe? 
Rexell # 16, Stellenbosch, te red. In y alwysheid het hy hul van die totale nan lag, gaan kuier 
skryf: paspoorte ingetrek. Mar r di ou wragtag vir die Russel! 
So 'n paar jaar gelede, einde 1985 nuus, Kan u wat daar was dalk vir my 
am presie te wees, wou 'n groep Nuwe nuus is dat 'n aantal lede se wat die vert kil tussen u en die 
van agt Maries met die ANC se van die SSG onlangs met dr. Boris agt is? Iloekom kan u met die Rooi 

oor landsveiligheid gaan), jeugbrigade in Lu aka gaan gesels. Asoyan, Russiese ambas adcur in Beer se wei pie gaan gescls, terwyl 
Vryheid was die tema van sy kan- U onthou seker nog die sogenaamde Lesotho, gaan geseL het. In die die Agt nie met .y stiefkind kan 

I usaka aut Ho kan u hulle nie buiteland nogal! wan praat nie? Maar belangrik r: seliersrede by die St. Andrews Uni- ~ - f' . 

versiteit in Skotland in 1934. " The onthou me. Die plaaslike koerante Dit is welbekend dat die S G- at is u or anisasie e standpunt 
was vol daarvan, Selfs oorse e nuus- lede, sowel a ander gro peringe op nou? En hoe regverdig 1I dit? k h t 

disappearance of the sturdy, inde- spanne het op Stellenbosch toege- kampus in 1985 nie genoeg gal kon 'n terk vermo de dat hierdic n t 'n 
pendent-minde, freedom-loving in- sak om met die "intrepid" agt te ge- braak oor die ANC-besoek nie. AI- status-sirnbool is. After all, hoeveel 
dividual, and his replacement by a sels. Twee van hierdie baanbrekers lerlei beledigings oor die AN _ stud nte kan se dat hulle m t 'n ra _ 
servile mass mentality is the grea- het selfs Pretoria toe gevlieg om /SAKP-alliansie, die Kommunistie- egtc, blo dr oi Kommunis uit die 
test human menace of our time- met die Staatspresident te ge els. se aanslag, soldate wat op die grens hart van die KGB eseh het? 
... The issue of freedom, the most Uiteindelik het Stoffel Botha, Mi- gesterf het en hope ander emo io- En gaan julie verskonin vra aan 
fundamental issue of all Our civili- nister van "home affairs" besluit nele retoriek is na die a~tg slinger. diegene wie se familielcde in ANC 
zation, is once more squarely raised om die arme bloedjies teen hulself on wat het ons nou? Hierdie elfde bomaanvalle gedood of be eer is? 
by what is happening in the world, en die bose ANC/SAKP-alliansie aards-Nasionaliste, propageerders Indicn ni , ho kom ni ? and cannot be evaded ... The fight....__ ......... -..- __ ' _ 
for human freedom is indeed the su- I· h II ·1 SR h 
preme is ue of the future, as it has AlIDa} kan g 0 waarln u e WI et always been in the past ... Intellec- 
tual freedom is disappearing with Anonlem, Strand, skryf: set' ek, het u defnitief nie logies oor 
political freedom. Freedom of cons- Ek skryf na aanleiding van die arti- nagedink nie. Die. tel waardes en 
cience, of speech, of the press, of kel van Eer tejaar, "NP het ware begin els waarna u verwys, rno t 
thought and teaching is in extreme oplosi ing", in Die Matie van 3 net verband hou op u, want wee- 
danger. One party in the State that Maart 1988. reens het elke mei ie die reg om be- 
usurps power, and suppresses Its op- sluite vir haan elf to neem. Dit is 
ponents and becomes the State- In haar brief rig sy 'n ver oek aan waar indiwidualisme inkom en ek 
... The denial of free human rights mnr. De Vos, op wie se brief sy kri- glo dat niemand die reg het am an 
must in the long run lead to a ca- tick lower, am op te hou kla en sy der se indiwiduali me te onderdruk 
taclysm ... Dictatorship can only vryheid te geniet, En dan eindig sy nie. U het verkie om volgen u be 
be tolerated as a temporary expe- ook nog die sin af met 'n uitroepte- sluite te lewe. Dit is 'n vryheid wat 
dient, and can never be a pcrrna- ken. Mejuffrou, wat e vryheid U tocgelaat is, gun ander oak hul 
nent substitute for free self-govern- mod hy geniet as hy nie vryheid het vryheid! U is selfsugtig am ander 
ment. Freedom is the most ineradi- ten op~igt.e van. sfraak, publikasie die vryheid te onineem. 
cable craving of human nature- en sy sienmge me. U begin u brief met 'n aanhaling 

U maak die mees irrelevante tel- van war Abraham Lincorn gese hct, 
As jongmense ophou smag na ling deur te se am links te wees, is en ek neem aan dat u daarin glo, 

hierdie vryheid, loop hulle die ge- nie in nie en dat linkses outyds is. maar pas u hierdie telling doellref 
vaar om bloot pionne van 'n korrup- Ek sou se dat aile normaJe mense fend toe'? Hoe bring u u elfsugtig 
te orde te word. As die Duitse jeug die reg het am te glo waarin hulle held en die hulp aan ander in ver 
maar in 1938 meer vrae gevra wit en so sy politiek diensooreen- band met mekaar? 
het . . . kornstig uit te dra en uit te leef, ok sluit af deur te . e dat ek u 

Is Stellenbosch bereid om tydlose want on bly mas in 'n vry land. of sieninge re pektccr, maar dat ek vir 
beginsels te laat vaar om 'n tydelike hoe? Ek, as linkse, i defmitief nie u raad kan ge deur te se dat u 
establishment tevrede te stel? outyds nie, en het ek nag minder meer "open-minded" moet wees. 

my politiek gekie om sogenaamd in Ontwikkel vir u elf 'n gewoonte om 
te wecs nie. Ek was net nie bereid dinge vanuit aile oogpunte te bena 
om my gesonde verstand te verkrag der en vrae daaromtrent t vra, son 
deur te glo in 'n politieke beleid der dat u impul. i f n emosioneel 
waarmee ek nie saamstem nie. Ek daarop sal reageer en ander e vry 
kan ook byvoeg deur te se, om links heid so wil bep rk. Ek i ook :n vrou 
te wees maak jou nie noodwendig 'n en ek be cf dat wanneer on. reali _ 
kommunis nie, want ek is allermins tiese be luite moet ne m, dat on 
'n kornmunis en i 'n anti-ANC ver- liefs daarop m t let dat ons nie 
teenwoordiger. emo ioneel r< ak ni . Dit i go d am 

Die saak oor die dame wat b - diplomaties p te tree, maar sorg 
perk word tot sekere inkomtye, b - ten ll tye dat u opre is. 

'i ndrik du Tolt, Robinson Col 
lege, Cambridge, skryf: 
Dit was met niks minder as skok 
dat ek van die onregmatige verbod 
op die Ivan Toms-vergadering ver 
neem het nie. Behalwe vir die flater 
rondom die verbod op 'n Swapo 
Spreker van 'n klompie jare terug, 
kon ons nog altyd Stellenbosch 
voorhou as die een kampus In Suid 
Afrika waar mense van links en 
regs nag altyd die kans gehad het 
om hul saak op beskaafde wyse te 
tel. Was ons nie voor in die koor 
toe die Witsies 'n beplande Unita 
besoek aan hul kampus ontwrig het 
nie, of toe die Ikeys Connor'Crui~e 
O'Brien beledig het nie? (Self Die 
Burger het van akademiese vryheid 
gepraat). En toe? Toe Nusas dr. 
Toms uitnooi om sy mening oor 
diensplig te kom gee, word hy deur 
"Ieiers" van die Stellenbosse stu 
dentegemeenskap verhoed. 

Hierdie spesifieke geval is egter 
slegs 'n manifestasie van 'n gevaar 
like tcndcns in ons gemeenskap, te 
wete die gebrek aan respek vir indi 
widuele vryheid. Binne 'n universi 
teitskonteks is dit nie net die reg 
nie, maar die plig van die student 
om sender die boeie van gevestigde 
belange sy omgewing krities te on 
dersoek. Vrae moet gevra word en 
antwoorde moet gesoek word. 

In hierdie verband wil ek die Ma 
ties van 1988 herinner aan die 
stand punt van een van ons grootste 
oud-studente, genl. Jan Smuts. 
(Hierdie generaal het geweet waar- 

• DIe 

jurisdik • 
I 

G.I. Jo ,St II nbosch. skrvt: 
"Paleface speak whit forked ton 
gue". Ver keic R oihuide hi r in 
di 1800's r nd, 

Uit bogen mde aanhalin besef 
u . eker dat ek vern y na Jaoo 
Broodryk se antwoord p Den 
Schoeman se brief in Die Marie van 
30 Maart, As mnr. Bro idryk dalk 
mind r . k Iks glimla , sou hy dalk 
beter dicns nan die stud nt -unie 
kon lewer, (Maar mi kien k ni , 
die debat duur voort). 

Ten ecrst het die vereni in~sk • 
mitee wei 'n rede om di E In te 
Jig, naamlik b . ies or lentlikheid, 
Vcrstommend n'? aan do n g ru. 
'n bietjie navors ing in D) Breit's 
Ettiquette. Die b grip ord ntlik 
heid en maniere vord d rin van 
nad r t Ii. U rna dit wa rd _ 
vol vind. 
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Die Matie 'ewewigtig" 
Pascal Heyman, voorsltt r, 
Protea (L uven), Tobergs 8, 
8540. Kortrljk, B Igl- I skryf: 
Ek het die afgelopc tyd twee uitga 
wes van Die Matie ontvang. 

As ek die ko rant. vergelyk met 
die weekblad van die tud nte aan 
die Katolieke Universiteit L uven 
(KUL), val die besondcr e profcs 
sionaliteit en die cwewigtig , genu 
ansecrde aan Jag van Di Mati my 
op. 

"Veto"(what's in a nelm ?), die 
blad van die sludente aan die KUL, 
word volgeskryf deur 'n klomr.i ge 
frustreerde "so iale gevalle' wat 
nag nie oor Mei '68 gek m het nie. 
.Julie blad Iyk vir my baie crnstiger. 
Opvallcnd IS die relatief groot aan 
dag wal sport aan die Univer iteit 

van Stellcnbos ch ontvang. Dlykbaar 
word p rtpr . ta ie in Suid-Afrika or prys .g stel, in te n: tellin .. !net 
die merung oar port In B 19te as 
"gemideld an baar". Wat no 
meer opvr J, i die aanwe igh id van 
advert n. ie in uid-A frikaanse 
ko rante, In on . '0 rante is daar 
veel minder en dan no bai mindel' 
op igtelik. 

Dit is natuurlik nie mo ilik om t 
ver taan dat "V {(" volledi deur 
die K UI. gefinansier word me d.lI 
dcur di B Igi e t at n Oll~ In 
krywing. eld. ~k sal my di moci 
te van die "objcktiewe" beri e .. 
wing 0 r 1I1d-Aftika licw~rs 'pa~r, 
want di1 sal as'n bnde VIr B 19le 
se . tudente oorkon . 
(Brie{ uif VlaamJ verlnal Red). 

'Insig 
Tlw world is (J com dy to tllOs that think, and a trage 
dy to those Lllal f ,el' - Horace WalpoL. 
'To live is like love, all reason is against it, and all 
healtllY instinct for if - Samuel BUller. 
'The llUman being never has the tim to bL - lw only 
}1OS I,he Lime 1.0 becom' Georges 1 oulett. 
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ay Mandi-pamflette ve laar 
IBRIEWEt 

n als 
Martin H. Ko hotl, P. O. Box 
30487: .. Capital City, LUong 
w 3, Malawi, C ntral Africa, 
skryf: 
I am 24 y ar old tud nt doing a 
Ie manship curse. The rca on for 

writin is that J am 10 king for a 
p n pal, t your university. I would 
like to corre pond and exchr nge 
id as with student, mal and ferna 
I. 

My hobbie and wat- 

chin f tball, travelling, exchan 
ging gifts, li tening to music and 
the radio, exchanging photo. and 
postcard and readin fo tball rna 
gazincs. 

I would very much like to et a 
pen-friend at your b autiful univer 
sity very 0 n, therefore J promis 
to end my photo to anyone who i 
goin~ to ace pt my request. I am 
looking forward to hearin from 
you. 

'~""'I~ 
J;;~ 

~t 

#0\ 
~\Q2fO~\ 

k klu iewe kleredrag en 
Besonderse ontwerpe vir 
die omantie e Dan wat 

voorle 

y r traat 7, 
t II nbo h. 
T l. (022 1) 
7 9 

Gaum se Stellenbosse idee te eng 
lenbo ch i tog 'n universiteit, nie 'n 
kinderkranskamp nie. 

Verder is dit duidelik dat mnr 
Gaum ook nie die begrip "vryheid 
van spraak" verstaan nie. Hoc hy 
dit in verband kan bring met wat hy 
dink mnr. Mark Behr bedoel het in 
sy gedigte, weet nugter alleen. Laat 
staan maar vryheid van denke om 
mee te begin? 

Verder is die paternalistiese hou 
ding van die SR ook besig om aan 
mens te knaag, afgesien daarvan 
dat hul baie lof verdien vir hulle 
werk. Maar dit is erg genoeg dat 
vanaf" die universiteitsowerhede tot 
oud-Maties tog die jong, ontvankli 
ke Afrikaners probeer beskerm van 
alle bose invloede (le daar da1k 'n 
fout by die opvoeding)? 

Die streng reels om die dames te 
beskerm van alles van verkragting 
tot voorhuwelikse pret laat die koe 
kiebrigade weer juig, Sluit hulle op, 
verhoog die boetes en siedaar, hoe 
morele waardes met behulp van 'n 
kitsresep. Oit is voorwaar 'n klomp 
koekies wat nooit geeet sal word nie 
(verkrummeling mag wei 'n faktor 
wees). 

Maar nou wil die SR ook nog 
voorkom dat ons spits ore tog bloot 
geste1 kan word aan vreemde in 
vloede, Vryheid van spraak, voor 
waar (of is dit nou voorwaardelik)? 
Verder behou mnr. Beukman hom 

die reg v or om 'n swaai na link 
onder die Matie aan onkunde toe 
te skryf (Die Matic, 17 Maart 
1988). Met aile respek, mnr. Beuk 
man, dit was 'n totaal ongegronde 
opmerking en omdat almal nie u po 
litieke mening deel nie, i dit nie no 
dig om sulke snert kwyt tc raak nie. 
Dit lyk of die SR substituut-moeder 
wil speel. Sal u ons as eblief laat 
weet as ons vol gens u beskeie me 
ning oud genoeg is om vir onsself te 
dink? Tot dan salons maar moet 
voorkeure in die gekkeparadys van 
vrede en voorspoed oor die velde 
van Suid-Afrika. Die gesegde "dit 
wat jy nie weet nie, maak jou nie 
seer nic" mag dalk die gernoedete 
en gewete sus, maar dit wat jy nic 
weet nie, mag dalk nog baie seer 
maak. 

Ek kan nie nalaat om vir mnr. 
Dennis Beukes geluk te wens met sy 
nugter standpunt oor die situasie in 
Suid-Afrika nie. By skryf vanuit 'n 
Christelike perspektief en in sy 
moedertaal, Afrikaan , maar sy 
ko huis moet maar daar op die uit 
hoeke van die kampus staan. Sou 
dit dalk iets te doen he met vel 
kleur? (haai nee, dit is die twintig 
stc eeu, seker maar praktiesc oorwe 
gings cn so aan). Bier i darern 
weer 'n ligpunt: sterkte aan die SR 
in hul pogings om gemengde kos 
huise daar te stel. 

Is kuns feeverhale met towerwoorde? 
pure, it's perfect" (met erkenning Ten slotte vra ek graag no~ 'n 
aan kameraad Smirnoff) vir u iets? 1aaste vraag. Wat beskou u as 'die 
Voel u nie dat icts wat (soos ek glo idee" op Siellenbosch? Soos dit vir 
mnr. Behr se gedigte weI aan vol- my begin voorkom i 'n mens "in" 
doen) uit die hart kom "suiwer" (en" op "die idee" op "Die Bo " as 'n 
dus "perfck") is nie? (of sien u "sui- men graag saam kuier (en mors) in 
wer" as iets wat "skoon" en "mooi" "Die Neelsie" en "De Akker" en al 
en "vlcicnd" i )? die ander instellings van die Utopia- 

Wanneer 'n mens "suiwer" as wereldjie hier: op onse ou Stellenbo 
laasgenoemde alternatief voorge- sch ... (of gaan k met 'n "watersak" 
hou, moet ek se dat kuns feitlik beboet word oor hicrdie u it la 
~een nut sou he nie kun impli eer ting .. ?) 
jui vryheid (en vryheid word in die 
hart gebore, dan nie ... )? 

Om spesifiek terug te keer na die 
"lifeless finger to God" in mnr. 
Behr se gedig "A Room With a 
View" ek wonder wat hy ou se as 
hy lees wat' Breytenbach te se het 
oor die (Afrikaan e) Taalmonument 
by Pt arl ... (ek sal dit nie hicr her 
haal nie ons moet "Die Matie" 
mos "skoon" en "vleicnd" vir ons 
geweten hou ... ) 

riti ese denkers is nodi g 
./ 

Nlco Louw, Ma slant 5, H r 
oldstr. Stell nbosch, skryf: 
Ek neig om te ver kil met ekere 
uitlating wat mnr. Gaum in die 
vorigc Matic gemaak het, oor In 
gedig wat verlede jaar in die 
" tellenbosse Student" verskyn 
het. :'.k dink dis 'n bietjie ver e og 
om t bewe r dat mnr. Behr die 
edigte ge kryf het om y organi 
asie c do lwitte ie bevorder. 
Kun i daar om men e krities te 
laat en ni om die ding te e wat 
mense se ore graag wil hoor nie. 

'n Nasie het kritiese denker. no 
dig, want hulle rol i om te rg 
dat nons elf nie vas pin in ons 
eie klein wereldjie nie. Dit i baie 
tudentc e probleem dat hulle 
vcr trcngel raak in 'n "eie ek". 

... k tern. . m dat die" tellen 
bo e 'tud nt" 'n to nv n ter be 
ho rt tc wees. ·k i e iter bly dat 
tu ente no op 'n Afrikaanse uni- 

H rmann Thl I, voorsltt r u i op versoek van Ka)'a Mandi 
J u krag (St II nbo ch), dorpsraad nie on impati k bejeen P. J. Snljman, Majuba, skryf: 
skryf: word nie. Feit is dat Kaya Mandi op die oomblik sowat 180 persent vol Wat te erg is, i te erg. 'n Mens hou 
~k . kryf na aanleidin van twee is, en dat die Kaya f}1andi-dorp- jou mond (soo 'n goeie Afrikaner) 
pamflctt oor die Kaya Mandi-voor- sraad dit finansieel ni kan dra in- tot op 'n punt, maar nou kan ek nie 
val wat onder keidelik deur my en dien die "ekstra" men e nie huur meer stilbly nie. 
hri toff 00 thuyzen van Nusa betaal nie. Ten einde nie finansieel Kyk hier, ek i ook 'n Matie (al 'n 

uitgegee is. Die doel hiervan is om onder tc gaan nie, asook om die oor- mei ie in die Laan gevry, en o- 
die voorval, n veral my eie pam- benuuing van die g riewe uit te voorts), maar ck sukkel nog steeds 
fl t, in kontek plaa. skakel, i dit a. nood aaklik geag so 'n bietjie om die idee van tellen- 

om die stappc te doen. bosch te vind. Gaan die idee dan 
Ten r te, my pamflet i in reak- Ek erken ruiterlik dat dit wat ek nie jui oor ondersock, denke en 

sic op mnr. 0 thuyzen se pamflet in my pamflet weergegee het, nie evaluering van gedagterigtings, 
uitgegee. Die rede daarvoor was in die volle prentjie i nie. Die grond- waardestelse1s, instellings, enso- 
e sen ie om die tot Ie een ydige liggende oorsaak, naamlik trek- voorts, nie? Of moet almal op Stel- 
prentjic deur y parnflet g kep te arbcid en al die probleme wat daar- lenbosch die elfde idee aanhang? 
v rbeter met verdere feite. Nie e n mee aarngaan, die feit dat die poli- Dit lyk my mnr. Andre Gaum (OIC 
van die twee pamflette was in essen- sie teen 03h30 die men e c huise Matie, 30 Maart 1,988) se idee van 
si verk rd ni , behalwe dat dit by betree het en die behui ingsnood in die idee i maar betreklik eng. (Sy 
nadere onder 0 k eblyk het dat die Kaya Mandi is nie opgelo nie. outoriteit as kun kenner kan moont- 
men. e weI gearre. teer i . Ek beskou du die noodsaak van lik ook betwyfel word). 

Waarteen ek dit gehad h t, wa beide pamfl tte as on elukkig, en Vir hom en die volksmoeders 
die indruk wat d ur mnr. Oosthuy- ek vra elke Stellenbo er dat hy mag dit dalk 'n riem onder die hart 
zen se pamflet gc .kcp is dat die op- homself deeglik al vergewis van wee om ondae te sien hoe duisen- 
trede totaal onregverdig en heelte- wat in Kaya Mandi aan die gang is, de tudente na die wit toringgebou 
mal arbiter is. Wat ek 10 my pam- odat die hele Stellenbosse gemeen- ek odeer via die Rooi See van Vic- 
flet gedoen het, was om die onmid- kap kan werk aan 'n regverdige be- toriastraat, maar ek hcg weinig 
del ike 0 r aak van die gebeure weer stel in ons dorp in die eerste pick, waarde daaraan. Wat van 'n bietjie 
te g e, odat di optrede van die po- maar 0 k in die land as geheel. elfonder oek, mnr Gaurn? 'n Mens 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ veroordeel nie 'n persoon vol gens y 

W k V • ECC-wettl·gl·ng godsdienstigeootuigingsnieongeag of hy 'n Christen is of nie (is elkeen 
dan nie vry om tc glo wat hy wil 
nie?, maar i 'n kerk (of argument 
halwe, enige organisasie of instel- 
ling) dan verhewe bo kritiek? Stel- 

A 'n men na die bywoning en 
ento si sme van die studente by die 
debat kyk, is dit duidelik dat hier 
die tipe debatsvoering groot aan- 

In die onlang e aak-debat 0 r vry, klank by di Stellcnbosse studente 
heid van praak was dit volgens on vind, 
duidelik dat die oorgrote getal or a- O· 11 .. d' k . . d It sou a orgamsasic ie an J. C. Haarhoff, Markott rlaan OI.a.1 S aar tcenwo rdig hul teun hi' d I' 

h id k gun om u ere tan punte te ug, In. 13, Unlepark, skryf: 
aan vry er van pr a e ee het. plaas daarvan dat hul beleid deur 

Vier van di' vyf organisasies, ander organisasie publiek gemaak Mnr. A. H. Gaum se brief in Die 
na mlik Jeugkrag, die KP- tudente- word (he 1 dikwel verkeerdelik). Matie van 30 Maart 1988 het my 
tak, Nu as en dl 0 B, het op 'n Op grond van bo enoemde redes weer een laat wonder - hoe apaties 
d f· . . di I' doen OIlS 'n dringende beroep Ok kan :n men dan wee? e nuncwe vrs ag oor ie toe atmg v n die E op kampus, ge c dat aIle individue wat hulle uitspree Ek tel dus 'n paar vra wat ek 
hulle hul steun sal g e aan die E C vir vryheid van praak. Ons vra hul- hoop mnr. Gaum sal kan beant- 
om op k, mpu tc funksioncer. Vol- Ie om binne hul organi a ies hulle te woord. 
gens hulle ou dit dien as 'n stimu- beywer vir die to latin van die Wat ou hy a groot kritikus, 
lu vir verd r debat voering. ..0 om op kampu. te funksioneer. "kuns" b skou? Sou hy dit beskryf 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ a fucve~ale mct moci ~werwoo~ 

de wat 'n men lee om jou net aan 
die onnige kant van die lewe te 
hcrinner? Onthou on verkeer in ons 
sprokiespalei van apatie e Akker 
drome ... 

So hy mecn dat ek net moet lees 
en kr~f en doen en lui tcr na wat as 
"rnooi" voorgehou word deur die 
mgewing? (Of mag ek darem af en 

to 'n bietji verder dink a die bier 
in my hand)? 

Betcken die woorde "when it' 

versiteit die kans gegun word om 
om hulle saak te stet. Hierdeur 
impliseer ek cgtcr geensins dat om 
te . e die NG Kerk i dood, 'n 
goeic of slegte din is nie. Ek dink 
clke lidrnaat behoort goed genoeg 
daaroor te kan oordeel en dan of 
agteroor it, of iets aan die saak 
doen. Wat ek wei voorstaan is die 
woorde van Voltaire wat ge e het: 
, k s tern nie saam met wat jy se 
nie, maar ek sal jou reg om dit te c tot die do d toe verdcdig", 

Stcllenbosch staan vir 'n idee. 
Die idee sluit ongetwyfeld 'n 
Chri telike lewensbeskouing in. 
Die idee behel egter ook nugter 
denke. Nugter denke om nie op 
loop te gaan oor icts wat nie die 
m cite werd is nie, en ook die on 
dcrskeiding vcrrnoe om te kan 
ien wanneer iets die mo it werd 

i om jou aan t steur. 
(Brie) verkort Red.} 

Big rother se wer 
B vt . Stellenbo en, skryf: 
hk kryf hierdie brief met 'n koue 
beklemming in my hart. bk kom 
nou net uit die KGB. Ek ien die 
pry van fot state i op van 5 n, 6 
enl per k pic. 
Van die begin van die jaar af het 

hulle die telsel vcrander dat on. 
met on. kaarte foto tate k n maak. 
Ii ulle het 0 k to g ng beheer by 
die KG B in e tel. Een van die dae 
gaan on tudentekaarte kry waarop 
on foto!; is wat deur 'n r kenaar 
verwerk i .. Vandag i foto~tate 6 

sent, more 10 sent en die dag daar 
na 20 &enL ~en van die dae moet 
ns miskien Yin erafdrukke verskaf 

om in te skryf, of deur X- traal-rna 
jiene stap v ordat ns by 'n kla. 
mag ingaan. 

Wie bcsluit oor hierdie dinge? 
Wie beoefen ulke kOlle, klinie e 
beheer oor ons lewens uit? Wie it 
agter alle ? In wic se mee. tersbrein 
word hierdie meestersplan bedink? 
l'i dit nie dalk Big Brother wat 'n 
hand dnarin hel nie? 

lemand sc my voordat ek my in 
'n ka t esluit. 

Meet "die idee" nie vir verdraag 
saamheid en regverdigheid en open 
likheid onder mekaar begin staan 
nic? (of al ons dan nie meer ons 
"heilige tempel"kan verdedig nie)? 

Die vrae laat ek aan hom oor, die 
kritikus ("en spreek dus hierrnee 
my mi noee uit 0 r die gebeure en 
hoop nie 0 iets al weer gebeur 
nie" u eie woorde ... ) 
(Brief verkort Red.) 

Los ou • oer 
• In soot 

? • 

Mar i Burg r, Bosmanstr. 
13, Stell nbosch, skryf: 
I dit nou die tyd vir mnr. Gaum 
om y ou koei uit die sloot te lok? 
Waarom nie op die eerste, beste 
gclccntheid amok maak oor die 
Behr-gedigte as dit hom so gewel 
dig ont tel nie? 

Ek tern saam met hom dat Ro 
nel Nel haar goed van haar taak 
gekwyt het en dat die kuns in die 
kun afdeling goed was. Dit het my 
ook gefa ineer dat daar so baie ge 
digte van een m ns is, maar dan 
wend jy jou tot die kritiek waar dit 
h ort: tot die kun redaksie, 

Oil i vir my duidelik dat hy '0 
per onlik probl em het met die 
feit dat Mark Behr 'n men is en 
boonop no~ v or itter is van Nu 
. a A hy n per oonlike probleem 
het o.~ hon:' te. aanvaar, moet hy 
sy kritick utt Ole Matie uit hou. 

Dit i. vir my duidelik dat hier 
die net vir hom 'n lieflikc plat 
vorm was waarop Nus s, verper 
s nlik deur 'n onskuldige digter 
wat ongelukkig voor itter van die 
verenigin i., deur hom veroordeel 
kon word. • 

'y kuns a digter is oed. Oit i. 
jammer dat daar 0 baie van een 
pers on se gedigte in die blad 
moet wee, maar dit is totaal en al 
bizarre om die digter te blameer 
dat sy werke gekies is. 

Asseblief, begrawe jou koei, en 
skryf volgende kc r aan die men e 
wat opb uende kriitick sal waar 
deer. 
(llierrnee word die polimiek aJge 
slui! Red.) 
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Maties klim 
Deur JOHAN VILJOEN 
ShWE Maties het Saterdag aan die 
Ii1 rdende Tour de Marce in Wes 
Kaapland deelgeneem. 
Die 138 km fietswedren is oor 

die vier moeilike passe, Helshoogte 
. 'ir Lowrys-, Viljoens- en Fran 
choekpas, beslis. 
Die Matie, Cathy Carstens, het 

In die vroue-afdeling in 'n skittcrcn 
de tyd van 4:31,05 gemaklik met 
Alta Kriegler afgereken. 

Michael Bellstedt het die beste 
van die Maties in die mansafdeling 
gevaar deur sesde onder die 103 
iaers te eindig. Mark Pinder van 
Weermag was eerste in 'n tyd van 
4:12,17. 
Die Matie, Sarel Rautenbach, 

hct vroeg in die wedren die voortou 
geneem. Paul Mazewski en Petrus 
Carstens van Maties was ook in die 
b?ndel. Michael Bellstedt het cgter 
wlclprobleme opgedoen en moes 
!ater baie hard werk om die bondel 
In te haaI. 
Na 'n moordende Helshoogtepas 

rna s die jaers tussen Somerset-Wes 
n Grabouw met 'n sterk suidooste 
wind kragte meet. 

• VIer 

MICHAEL BELLSTEDT.,. Hy het 
Indlg In dl Tour d 

Marc'. 
Foto. MARLENE VISSER 

passe See kry Maties ni o d 
Deur DRIES LlEBENBERG 

Teen ir Lowry pas het die bon 
del begin uitrek, maar die Marie 
het onder die voon te jaers gebly. 

Met twee passe agter die rug, het 
Viljoenspas sy tol geeis toe vers keie 
jaers die stryd ewonne moe ge. 
Die oud-Matic, Fourie Kotze, het 
kwaai krampe verduur en moes 66k 
tou opgooi. 

Na Viljocnspa. het die gun teling 
en oud-Matie, Willie ... ngelbrecht, 
weggebreek en 'n voorsprong van 
bykans drie minute opgebou. Die 
Franschoekpa het egter sy Water 
loo beteken. By het "geblaas" en 
die ander jaers het hom 600 meter 
van die kruin verby e t ek. 

Snelhede van bykans 90 km/h is 
teen die teil afdraande behaal, Mi 
chael Bell tedt h t die daalte niek 
vr n die 00 tenryker vervolmaak 
en ander ja r teen 8 km/h verby 
gesteek. Hy het odoende in die s s 
de po i ie ingeskuif. 
Sarel Rautenbach het die neg n 

de plek ingeneem m t Petrus Car 
sten in die elfde po isie. Paul Ma 
zewski wat vir e maande weens 'n 
virusinfeksie buite aksie wa. , het 'n 
verdienstelike 19de plek behaal. 

MA TIES e branderroeispan het 
onlangs derdc geeindig in die Na 
si nale Interklub Branderroeikom 
peti ie. 

Die roeiers het op die e r tc dag 
gesukkel om goei vcrtonings op die 
meter h e branders t I wer. Die 
weer wa die volgende oggcnd 6 
sleg dat de lname onmoontlik wa . 
Die Maandag wa die sec beter, 
maar daar het ste ds 'n eewind ge 
heer wat die branders baie groot en 
deurmekaar g maak het. 

Maries het deurgaan 'n be tend i- 

ge derde pick g handhaaf, Die pan 
h t vyf punte agter di erste klub, 
Algoa van Port Elizabeth, n en 
punt agt r trand ge indi . 

Die top-pre te rders in di 
tie- pan was ongetwyfeld 
Hattingh en Antoni Ferreira. 

Na afloop van di lubpro we 
wat Saterda op N irdh ek chou 
is, is allie Hattingh e r t op die 
klub e ran Jy. geplaa . I ie andere 
ryer van die klub i Antoni rr i- 
ra (2), M arku • st rhuyse 
Louw Malherbe (4), Pedro rou 
(5), Antoni Le uona (6), Iakki 
• teyn (7) en David W st (8). 

• oeiers trotseer 

Die marathon wat 95 de In mers 
gelok het, i oor 188km b slis. 

tanley Freiman en Andrew V n 
ter het die eer te afdeling van 

Easlgas (BP) het onlangs 'n bor skop van 80 netbalsakk aan 
die unlverslteltsklub gemook. 01 moontllkh Id van v rder 
borge In die toekoms Is nl ultg slult nle. Mnr. Hugo Lombaard, 
die Wes-Kaapse bemarklngsb stuurder von Ea Iga t h t dl 
sokk tydens die al mene jaarvergad ring oorhandlg. Ag 
t r van links op dl foto Is Cellcla Roux, Louise St ynberg, me. 
Sandra du PI ssls (organls rd r), mnr. Hugo Lombaard, dr. 
Hantl du Tolt ( r -pr sid nt van dl klub n atrlgt r), Anja 

'
HOPi . y (klubvoorsltt r) n Elana Schreud r. Voor van links Is 
ISj Hartman, Nicola van Rooy n n Hann cke De tl fs. 

..___Sp_o_r_tb_ro_k_k_ie_s ,__.I Benita vaar 
· Agt in WP-hokkie 
DRIE Matie-hokkie peler i in 
die WP 0.21-. pan ing luit wat 
van 8 tot 14 Mei in Oos- onden 
aan die SA Kampioen kappe el 

" deelneem. Hulle i Loui -Marc ge 
Oermi. huy , Bennie 1...0 g nb r 
en Hilmar Rode. 

Nog vyf spelers van Mati s is 
ingesluit in In WP-o fenkamp 
wat op 23 en 24 April in Berg 
vliet plaasvind. 

Die Maries wat die oefenkamp 
sal bywoon is: Kelly Fairwea 
ther, raig Bas in thwr ighte, 
Ian Grobl r, Martin "Porky" 
Smith en Bruce Po le. 

Deur JOHAN VILJOEN 

Darryl! speel 
in Engeland 
DARRYLL C LI INAN het 
aterdag na ·ngeland vcrtrek 

waar hy vir die klub Glamorgan 
se tweede pan speel. 

Morele les te leer by Zola 
DIE lot van Zola Budd het die af- haar sport leef, om politick red 
gclope week menige uid-Afrika- veroordeel? 
ners e harte aangcgryp. Vir die As 'n men, toclaat dat die 
Inee te mense bewy. dit net weer IAAr· hierdie keer III t 6 'n orm 
dat die internasionale sportge- van politieke afdrei ing slaa , kan 
Il1censkap daarop uit is om Suid- 'n mens die IAAF herd p tot die 
Afrikaanse sportmanne te kruisig Op dele ksntbn Interna ionale Amat ur olitic 
om 'n politiekc doelwit te verwe- T Federasie. 
senlik. Dit i verblyd nd om te ien dat 

W, t van groter bctekenis vir Deur DRIES LlEBENBERG daar Britse atletc i wat vir port 
Sportlui is, i die. olidariteit wat en moraliteit kie . As Zola ge k r 
and r ommige Britse sportmanne word sal hull hulle onur k van 
teenoor Zola heers. Olimpic c deelnam . 

Hierdic eenheid iIlustreer die Hierdie sportm nne stel hull 
fPbouende in sport. Geld en eiebe- morelc be in cis bo hulle ie be- 
ang het oen kynlik die mocder - I ng. 

D Ur JOHAN VIWOEN ....___ . 
~A U·S het tel~~r tellend vert on op 
kC uid-Afrikaanse senior Kampio n 
t appe wat verlede naweek in Blo m 
Ontcin plaasgevi nd het. 
d legs een van die 24 Maries wat 
e Igeneem het, kon 'n tit 1 buit en die 
Pringbokspan haal. 
In.~l~na. van Zyl het die 3000m ge 
\\I a lik In 'n tyd van 9: 13,50 . ek. gc- 
b k' y is oak opg neem in die Spring 
fi (.), pan wat Din dag aan die Nedbank 
g re tigc byeenkoms op Coctzenburg 
attn dcelneem, 

(ie [)ie groot verras ing van die karnpi 
u~ 'kappe was die nederlaag van die 

d ~~-Afrikaanse rekordhouer en verlc 
r)j Jaar se kampioen in die paalspring, 
I~t~r. Roux, IIy kon nie onder die eer 

fie deelnemcrs eindi J nie. 
t\.t N?g 'n titelhouer vs n verlede jaar, 
PI ~J?ric van der Merwe, h t 'n tweede 
e III die 1500m behaal. 

ELANA VAN ZYL. .. Sy I In dl 
Sprlngbokspan Ing lult wat 
Dlnsdag op Co tz nburg· d I 
n m. 

• Grad do foto's 
• Portr tw rk 
• Stud nt ro pfoto' 
• Palp ert- n p r oon • 
kaartfoto/• 

Crozi r Str 
70 2 
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· s Marais soel 

Matl s vaar go d In langste 
e ndaagse kanomarathon 
p.1S 

As I ts bo jou vuurmaakp k 
Is, moet jy jou vuurmaakplek 
hoar maak. 

Saue 

HUIS MARAI i nie vanjaar van plan om weer die Sauerbeker aan enige ander 'pan te ce nie. Die pan hct 
verl d Vrydag oed vertoon to hulle Dagbreek ] 4-6 geklop het. Dagbrcck wa verlede jaar een van die groot 
faktore v rdat hull in die tw ed erne t r deur ... endra eklop i . Daar moet nog nic tot te vinnige evolgtrck 
kinge gekom word nie, want die ei oen het skaar begin en bering ci gew onlik sy to1 soo die sci oen vorder. 
Braam 0 tzee, agsteman, is hier besi)' om die bal te hanteer en Fan Olivier, . krumskakel, is regs agter hom. 

D ur DRIES LlEBENBERG 

vorendag kom ni . Die individuele 
pel van ommi e pelers op kritie 
ke oomblikke h t di a terlynbewe- 
ings gek Ider. Ho wei di r ter 

vleuel, harle Swart, bril jant ver 
dedi en terk dryflopie . gelood 
het, het hy nie ander pelers met 
hom saamgeneem nie en di bal - 
doende onnodig laat dood aan. 

Ten pyte van hulle v or pron 
kon Hui Marais n oit op y louere 
rus nie, want Dagbrcek nie 'n kan 
I at verby an om n der aan di 

doellyn te kom nie. Kort voor die 
eindfluitjie eblaa het, het Huis 
Marai lordig begin speel en binne 
vyf minute drie tr fskoppe teen 
h m g kry. Dit het hom so byna in 
die m eilikheid gehad, maar hy het 
hard teruggeveg en oortuig nd ge 
wen. 

Hui Marai e punte het ekom 
m t t we traf koppe en twee driee 
wat d ur hris Mijburgh, lot, en 
Marais Jr. mus, heelagter, gedruk 
is, hatti ra mu ,10 kakcl, het 

een van die driee vervyf. harle 
Swart, Dagbreek se regtervlcuel, 
het met 'n trafskop ge laag en 
Dappies van der Rys t het vroeg in 
die tweede helfte 'n drie gedruk wat 
nie vervyf is nie. 

Die ander uitslae was: Liberta 
12, Majuba 2: Hel hoo te 22, i 
rnon berg 8; Elsenbur 16, Helder 
berg 12; Wilgenhof 26, Picke 6; 
Oude Mien 36, Hui. Vi er 2. 
endrag en Medic het loslootjie 

gehad. 

Michael Bellst dt sorg vir 
drama In Tour d Moree 
p.1S 

CATHY CARST NS, 'n fietsryer 
van Matie , het twee weke gelede 
die ini iatief gcneern om 'n beheer 
Iiggaam vir vrouefiet ryers in die 
WP te ti . Die liggaam al hom be 
ywer om aparte afdelin s vir vroue 
te reel by die amptelike WP-byeen 
kom teo 

Cathy Car tens e idee het mo 
mentum gekry by 'n vergaderin 
wat by die Univer iti t van Kaap 
tad chou i . 
Al di reelin i nog baie tent 

tief. Die vrouen e tratcgie i nou 
om oveel vrouens by wedrenne a 
moontlik te he odat hulle kan an 
praak maak by di WP iet ry 
Vereniging (WPI'V) op 'n apart 
afdeling. So 'n aparte afd ling al 
vrouefiet ry 'nbclangrike hup t t 
gee 

Die vrouen wil binne die WPFY 
funk ion cr. Hulle al nog teed 
lede van hulle huidige klub kan 
bly. 

Die verei te aantal ryers vir 'n af 
deling i se. 

Van die belang tellendes was 
traag om di liggaam te teun om 
dat hulle as geregi treerde ryer nie 
aan die Argus fiet toer sou kon 
deelneem nie. Di Argus-toer i vir 
vrouen 'n prestige byeenkoms waar 
hulle hul geloofwaardigheid as ern 
tige fiet ryer kan bewys. 
VOl en Alta i die probleem op 

gelo noudat die Argus-toer nie 
meer in kla evan gere istrecrdc en 
ongeregi treerde ryers g. an plaas 
vind nie. 

Marie-rver 
stig liggaam 
Deur DRIES LlEBENBERG 

DA WI NYMAN, the coach of 
th tellenbo ch rugbyclub, r futed 
rumours that the club is experienc 
ing financial difficultie . 

Rumour about the aile cd finan 
cial problem tarted when the first 
te m went on countrywide tour 
during th pa t holiday to establi h 
contact with Mati s' Old Boy. 

Mr nyman deni d that the tour 
wa primarily instituted as a 
money- eeking campaign. He ad- 
ded quickly that there alway r 
limits within which the club ha to 
function. The main function of the 
tour i 0 give th club th opp r 
tunity to adv rti c and exhibit Stel 
lenb ch rugby. But, 1. 0 to make 
contact with the Old Boys in the 

• n nat wee Dawie ref tes r rs 
het daarto byg dra dat hulle in die 
rond s net vier puntc t t r Victor 
Ver ter was. 

Oi oud-Matie Annie I f oux, 
hulp do Iverd dig r, en arine ,h 
ler ,senter, peel vanjaar vir Victor 
Verster. aam met di 'pringb k 
Leonie trijdom was hierdie drie 
peters 'n baie edugtc oPPO i j • 
Annalie aayman het ho fd I in 
die pick van Mariaan choeman - 
pe I. Iii rdie jon pcler het h ar 
go d van h, ar taak kwyt, maar y 
h t begin f ute maak narnate .. tel 
I nbo ch v rdedigin verbeter 
het. 

Stellenb ch se hulpd el, Maril - 
n Vo s, en verdedi er , Anja H 
pley n Loui e teynb rg, het hulle 
goed van hull u ak gekwyt, 

JOLEEN LA GRANGE, kapt In 
van di US a-seen, 

By CARL JANKOWITZ 

By CARL JANKOWITZ 

mo 
form f get to ether . Th univer 
ity regard. thi communication 
link very highly in ord J to retain 
the loyalty of the Old BJY . 
It i. the opinion of lile club that 

in the years to com , i the rugby 
club hould h ppen to experi nee 
financial difficulties, the contact 
which have been made durin these 
tour might prove to be valuable. 

On a previou occasion Mr 
Johnny Meiring, the club ecretary. 
aid to Di Matie that the Old Boy 
w r free to giv donations to the 
club during the e gettogethers. 

Th di tances cov r d on the tour 
were considerable. Besides visiting 
place like Pretoria, Mo el Bay, 
Port '.Iizabeth, Durban and Pieter 
maritzburg, more remote areas 
w re also vi ited uch a Warren 
ton. 

£ al o 

say s to ru ble hi team 1 qualify 
for th final. 

In th other s mi-final, th Pick 
A-te m I ad by aptain I n Lord, 

G T 
AMB L 

tiewCl~ne pryS R21,SS US AVB) 
VIR MAriES 1 ,50 


