
Nr.6 

" . .. II 
'. < , 

SELFST ANDIGE MONDSTUK VAN STELLENBOSSE STUDENTE 
EDERT 1 1 

DONDERDAG 5 MEl 1988 GRATIS OP KAMPUS VE PREI 

Togaparty 
twee jaar 
verhied 
Deur JOHAN BEUKMAN 
~ "togaparty", wat jaarliks deur 
die Juridiese Vereniging aangebied 
Word,. mag nie binne die volgende 
t~~c jaar weer aangebied word nie. 
Dlc maatrecls is onlangs deur die 
rektor, prof. Mike de Vries, aange 
kOndig, nadat 'n ondersoek na die 
op P,raakwekkende party, ~edoen is. 
Die U niversiteitsadrnmistrasie j a.n .egter geen tugstappe teen die 

Un~le e Vereniging neern nie. 
A Ole voorsitter van die vereniging, 
ndrew Breitenbach, het aan Die 

~atie gese dat hulle die verbod op 
~IC party onderskryf. Vol gens hom 
C cf die bestuur dat die negatiewe 
hUblisiteit van die geleentheid be 
er in die "nabye toekoms" sal be 

Inocilik . 
Mnr. Breitenbach het in 'n brief 

~~tn die rektor verskoning aange 
I~d dat die naam van die Universi 

t~1t in die proses benadeel is. "Ons 
~I tansieer onsself as regsstudente 
en stcrkste van die aksics van seke 
re i~dividue op die party." 
b 1)I.e vercniging sal oor twee jaar 
k} die dekaan van die regsfakulteit 
, an aansoek doen om weer 'n party 
aan te bied. Verlof sal onderhewig 
~ec~ aan voorwaardes wat deur die 
ekaan neergele word. Dit sal onder 

Il1cer. bepalings bevat o?r die per- 
oonhke aanspreeklikheid van die 
organiseerders vir enige skade of 
Wangedra~. Die voorwaardes sal 
~k aan die Rektor vir goedkeuring 
OOrgelc moet word. 

I .•. Intussen ondersoek 'n SR-kom 
nl~ IC riglyne vir die aanbied van 
o laIc geleenthede op kampus. Vol- 
J en die SR-lid vir Vercnigings, 
b~cO Broodryk sal die komrnissie 
knnekort vergader en vera] aandag 

W cnk aan sosiale funk ies wat op 
C 'ksaande plaasvi nd. 

Racism on US 
campuses 

Pqge 11 

Ons letterkunde 
boer vooruit 

Blodsy 13 

K wela - konings 
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NEW NAT ... 'Ons sal nl soutpllaarpolltl 
r gses st rker word nle.' 

Veiligheid nie antwoor 
Weekly Mail som. nodig mr g wee .. 

Deur GAWIE BOTMA "Sckcre m nsc erken dat hull di 
DIE oplo sing v~n ~i~ lan~ . (; p.oIi- land onr erba r wil maak. Son- 
t iekc problcmc Ie nJ~ 10 vciligheids- der al die feite Is dit egtcr rno ilik 
optrede nic, maar die revolusionere om te se of die ptr de 'u 0 rreaksie 
klimaat wat tot fisiese geweld an i of nie." 
lei, kan nic Hit die oog v rloor word Vol ens h m kan die r ering ni 
nie het die LP vir Innesdal, mnr. t elaat dat 'n wit mind rheidsrcg - 
Albert Nothnagel, eergister op 'n ring deur 'n wart m erd rheid re 
Saak-vcrgadering gc e. gerin vervang word nie. ·'Di· b .. 

Mnr. Nothnagel wa onlangs in grip i net '0 b 1 ui m t rs . Onder 
die mills rui sy opmerkings in die ge n om tandi h de kan on. in 'n 
Parlemcnt dat die ANC 'n belangri- situasic kom wr ar daar 'n wart 
ke fnktor in die taatkundige toe- m rderheidt re ering i as dit im- I 

korns van uid-Afrika i . M ntlike pli eer dat blank. uitc k el 
optredc van die NP-koukus teen word net orndat hulle bl nk i ." 
mnr. Nothnagel is deur mnr. P.W. "Die t e om van di lund Ie 
Botha verhoed, toe hy rnnr, Nothna- dalk binne die raamwcrk van 'n te 
gel in die parlement verdedig hct. den sic of konfederasi . Nik b hal- 

Volgens mnr. Not hnagel het die we volle regte en . eggen, kap vir 
Staatspresident dit onlangs in d~e swart p die hoogste vlak kan 
Parlement duidelik gcmaak dat die we~k nic," het mnr. Nothnagel 
regering se hervorrning nie tot stil- gese. 
stand gekom het nie. "Ons sal J1!e Volgen. hom is dit 'n hist ries 
soutpilaarpolitiek bedryf omdat die feit dat mcnse in 'tlid-Afrika p Ii 
regscs sterkcr word nie," het hy tick in tcrme van 'n ras e ro p b .. 
gcse.. . leer. Voorre te owel as onr word 

"Die regcnng besef d: t ideale, in grocp verband ervar r. e n p Ii 
strewes en abo trakte belewenisse tikus kan die werklikheid v n ras 
nic toegesluit kan word nie dit. oornag laat v rdwyn nie. Net 'n 
meet aangespreek word. As rege- Ian S lin en moeisame evolusionere 
ring moet die NP cgter ook verant- pro es kan 'n sam ntlike toekom 
woordelikhcid aanvaar vir die vei- verseker, 
ligheid van aile mense in die land." Omdat dit nm ontlik vir witte 

Mnr. Nothnagel, wat !ydcns i om absolute p liticke mag te be 
v,raetyd h~~lwa~ vrae oor die rege- hou, cn die wcnner-neem-alle op. i 
rmg se velhgheld~opt('ede moes be- onaanvaarbaar is, wil die NP 'n e 
antw. or~. hct ges~ dat optrede teen meenskaplike Suid .. Afrikani. m 
publikasies soos die New Nation en skcp, het mnr. Nothnag 1 ge. e. 

SR wil 
p. a t m t 
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Irene-boom sorg 
Daur FRANS RICHARDS 
'n BOOM voor Irene-koshuis is 
meer as net 'n splinter in die oog vir 
sommige inwoners. Hulle kla dat 
die boom 'n gevaar vir die padge 
bruikers buite die koshuis is. 

Die boom staan op die hoek van 
Victoriastraat en het na bewering al 
baie studente tussen die bosse laat 
beland omdat hulle nie die verkeer 
kan sicn as hulle by die koshuister 
rein uitkom nie. 

Inwoners van Irene het op 'n 
huisvergadering 'n mosie aanvaar 
waarin die Universiteit se tuine-af 
deling versoek is am die boom te 
verwyder. 

Die reak ie was dat "die boom 
nou so mooi groot is en dus nie ver 
wyder kan word nie", Mnr. P.D. 
van der Westhuizen van die tuine 
afdeling het by navraag gese die 
boom is "uiters waardevol omdat 
dit enig in sy soort op Stellenbosch 
is". 

Volgens die prim van Irene, Wil 
ma Oosthuysen, dink die inwoners 
dat studente "net so lank geneem 
het om mooi groat te word" en be 
langriker as 'n boom is. 
"Ons het al vier jaar gelede die 

aangeleentheid aangeroer toe die 
boom nog baie kleiner was," het 'n 
ontevrede inwoner gese. 

Inwoners het gese die tuinbou 
kundiges van die Universiteit kon 
dit nie "oor hulle harte kry" om die 
boom te laat verwyder nie. 

• 
VIr oog Bih in 

eksamen 
langer 
oop 

seer 

SPLINTER IN DIE OOG ... AnnaUz Lleb nberg en Sunette T rr blanche staan hler by dl boom 
wat dl probl m veroorsaak. Voor I die geelstr ep waar motors onwettlg parke r. 

• Motors wat op die geelstreep 
by die ingang parkeer, veroorsaak 
'n bykomenede gevaar. 'n Voorstel 
dat dit 'n eenrigtingpad gemaak 
word, is by 'n huisvergadering afge 
keur. Die pad is Sonop se enigste in 
en uitgang, 

Mnr. Van der Westhuizen het 

gese die saak sal binnekort aandag 
geniet. Die tuine-afdeling wil die 
randsteen skuif om die verkeer sta 
diger te laat beweeg. Inwoners het 
gese dit is nie 'n goeie idee nie om 
dat die verkeersopeenhoping al 
reeds te erg is. 

Studente voel lae struike kan op 

die hoek geplant word, omdat aan 
komende verkeer en die straatlam 
pe dan sigbaar sal wees. 

Een van die inwoners het gese 
daar is al 'n gespot onder inwoners, 
omdat die tuine-afdeling die helfte 
van die tuin uitgehaal het, maar die 
boom steeds behou. 

Deur SHARON SOROUR 
DIE J.S. Gericke-biblioteek s~l 
voortaan oop wees tot halfelf op Sa' 
terdagaande tydens semestereksa 
mens, terwyl die moontlikheid on' 
dersoek word om 'n deurnag-studi 
lokaal aan studente beskikbaar t 
stel. 

Dit word gedoen op die aandranl 
van die vise-rektor (akademies) 
prof. Hennie Rossouw, en die sIll 
dente-oorlegkornitee. 

Die direkteur van die bibliotcek 
prof. J.H. Viljoen, het gese geen bi 
blioteekgeriewe sal deurnag beski]' 
baar gestel kan word nie." 'n Deur· 
nag-biblioteekdiens bestaan nie. O~ 
Tukkies bied die ou Mercnsky-blt 
lioteek slegs 'n studielokaal v!( 
deurnag gebruik aan. Dit sluit nle 
biblioteekdienste soos die uitleen 
van boeke en fotokopiering in ni~ 
Dieselfde geld vir biblioteke aan die 
UOVS en Wits." , 

Die meeste studente met wie Ole 
Matie gepraat het, is ten gunste van 
'n deurnag-studielokaal sonder all' 
der biblioteekdienste. 

Los fietse 
'by Kampus 
gebere 
Deur FRANS RICHARDS 
STUDI::.NTE is self ook verant 
woordelik vir die vlaag fictsdiefstal 
Ie op Stellenbosch omdat hulle on 
verskillig is, het die hoof van risiko 
bestuur, mnr. Ivan Bester gese, 

Volgens hom is dit"kommerwek 
kend" om te sien hoeveel fictse on 
gesluit rondstaan. "Selfs gedurcnde 
die vakansies staan daar fietse buite 
koshuise rond, en baie is nie eens 
gesluit nie." 

By koshuise is daar fietshokke 
waarin fietse tydens die vakansie 
toegesluit kan word, en by somrnige 
damesko huise kan fictsstaanplek 
gere ervcer word. 

: K, mpu bcheer neem fietse wat 
ongcsluit rond taan, in bewaring in 

I 'n buitegebou waar studente dit kan 
I kom opeis, Mnr. Bester het gese 
voordai studente hulle fietse as ge 
steel by die polisic aanmeld, moet 

I hulle ecrs by kampusbcheer na- 
I vraag doen. 

Volgens mnr, Bester veroorsaak 
I fietsc wat rondstaan, baie problemc 
vir die polisie. Die kampus is nie 

FIETSLOOS ... Mens wat hulle 
fletse los laat rondstaan, sal 
g lukklg w es as daor nog 
lets van hull oorblv, 
omhcin nie en kan maklik J\,iul per 
sone van buite betree word. Karnp 
usbehcer het juis die afgelope tyd 
twee vermeende fietsdicwe op he 
terdaad betrap. 

Problemc word ook ondervind 
met vandale wat fietse kwaadwillig 
beskadig. Studente be kadig soms 
fietse wat op verkeerdc plekke ge 
parkeer is. 

SA moet nie sanksies soek 
Daur TINA DU TOIT 

WILLIE ESTERHUYSE ... Ons moet verslgtlg wees dat ons nle In 
mentalltelt ontwlkkel dat ons die we reid kan platsklet nle. 

As mev. Thatcher se anti-sanksie 
houding verander na 'n passiewe 
houding, sal dit "fataal" wees vir 
Suid-Afrika. "Ons moet versigtig 
wees om nie die mentaliteit te ont 
wikkel dat ons die wereld kan plat 
skiet nie." 

Volgens hom aanvaar lande in 
Afrika dat stabiliteit in Suider-Afri 
ka verkry moet word. By het ver 
wys na Nigerie en Kenya sc open 
bare verklarings dat hulle as tussen 
gangers in die Angolese oorlog sal 
optree. Skikkings in Angola sal as 
inspirasie dien, omdat sigbare ba 
kens mense moed gee. 
Inisiatiewe in Angola en Mosam- 

biek sal pro-sanks.e groepe teru~: 
hou. S6 sal Suid-. frika vir 'n ro'" 
tyd wen. 

Daar is geen Afrika Icier wat on.I' 
ken dat Suid-Afrika 'n sleutel 10 
Afrika se ontwikkeling is nie, of w~t 
se dat daar nie pick vir wines ~n 
Afrika is nie. Suid-Afrika deel balc 
met die res van Afrika. 
"Ek het 'n basiese versigtige optj, 

misme, omdat daar interessan" 
rocringe in Afrika is om die situnsic 
te ontlont." Volgens prof. Estcrhuj" 
se moet die RSA "die verbeeldirf 
van die wereld aangryp en bakefls 
van vrede oprig". 

DIE Stellenbosse student is 'n pas 
siewe, oningeligde, geindoktrinecr 
'de produk van apartheid en rnoet' 
bewus gemaak word van die moont 
likheid dat ~nens ie~s mag bevraag 
teken, het die voorsuter van BSOS, 
me. Loretta Fcris, gee tydem die 
teflenb sse Ondersoek en Ge 
prek komitec e vergadering oor 
die relevansie van studcntepolitiek, 

Die ander sprekers was die SR 
voorsinci t Franc is Beukman, en 'n 

,Sosiologie-dosent, me. • Irena van 
der Spuy. 

Me. Van der Spuy het gese stu 
dentepolitiek is net. s6 relevant soo 
wat studente dit maak deur hulle 
declname "om die ondenkbr re te 
dink en die onsebare te c. 
"Op Stcllenbo ch bestaan daar 'n 

onwrikbare liefde toestand tussen 
die regering en die burokratiese 
topstruktuur van die Universiteit." 

Dit kan onder andere gesien word 
in die besluitc wat geneem word in 
wie tccgelaat word. om op kampus 
tc praat. Die politieke beweegruim 
te van studente op hierdie kampus 
vernou al mecr. 

Dit is arrogant, verwaand en dom 
om re dink dat Suid-Afrika op die 
lang duur sanksies kan oorleef, het 
prof. Willie Esterhuyse hierdie 
week op 'n PSA-werkswinkel gese. 

Volgcns hom sal die aandrang op 
sanksics in die toekoms baie sterker 
word. "Die politiek-simboliese bete 
kenis van sanksies is baie belangri 
ker as dic ekonomiese uitwerking," 
het hy ge: e. 

Dit is nie meer vir Suid-Afrika 
moontlik om deur die afskaf van 
di kriminerendc wetgewing krediet 
en publisiteit uit die buiteland te 
kry nie. "Die era is verby." As 
Suid-Afrika enigscns ercns wil kom, 
moet politicke regte aangespreek 
word. 

Sanksies lei na sluikhandel en 
gecn land met selfrespek kan sy 
ckonomie s6 bedryf nie. Ons moet 
die respek van die wereld terugkry, 
het prof. Esterhuyse gese. 

Die land moet volgens hom meer 
doen as bloot ontken dat hulle nie 
Renamo ondersteun nie. Briuanje 
se belangstelling in Mosambiek kan 
mev. Thatcher in groot verleentheid 
by die Statebond stel as daar bewys 
word dat die RSA Renamo wei 
steun, omdat sy dan standpunt sal 
meet inneem .• ~ 

Studente het eie wereld 
Mnr. Beukman het ge e die Afri 

kaner .is as gevolg van kulturecl-et 
mese lnvloed nn] 948 tradisionee1 
ondersteunend en nie-botsend teen- 

oor die regering. Omdat die stelsel 
genoegsame voordelc vir die wit 
Afrikaner inhou, is daar nie 'n be 
hocftc of 'n wi1 om te aggiteer nie. 

Mnr. FRANCOIS BeUKMAN Me. LORETTA FERIS 

Slegs 'n klein persentasie Afrika 
nerstudente sal in aktiewe anti-rege 
ringsprotes betrokke raak of dit on 
dersteun. Die verskynse] dat mense 
verskillende houdings teenoor die 
regering sal opcnbaar moet gesien 
word teen die agtergrond van die 
gemeenskap waarurt 'n persoon 
kom. 
Volgens hom neem die regering 

wei kennis van die SR se ondcrsteu 
ning van die lndaba, die oopstclling 
van koshuise vir aile rasse, en die 
afskaffing van alle diskriminasie, 
maar hy "twyfel of dit enige lang 
tcrmyn invloed sal he". 

Me. Ferris het gese die politieke 
betrokkcnheid van swart studente 
rnoet uit 'n heel andcr oogpunt be 
nadcr word. Swart studente is deel 
van "n onderdruktc massa wat 'n 
derderangse skoolopleiding ontvang 
het en gcvolglik in kompetisie met 
wit studente minder kans op akade 
miese sukses het. 

Om swart te wees en polities be 
trokkc te wees, beteken dat in heg .. 
tenisnarne en aanhouding as reali 
tcite aanvaar moet word. Wit stu 
dente is nie hecltemaa~ vry totdat 
swart studente ook vry IS me. 

Prestige redenaar 
aangewys 
MnT. JOBAN BEUKMAN, 'n BA' 
student in sy tweede jaa r , is gister' 
aand aangewys as die beste redc' 
naar op die US Debatsvereniging SC 
Prestige redenaarskompetisie. JJ~ 
hct 'n R500-bcurs van die Univers" 
teit as prysgeld gowen, 

Mnr. Beukman het in sy toC' 
spraak, "Die Suid-Afrikaanse poll' 
tick moet va n ideologic beyr} 
word", gewys op die "ontsaglikd 
skade" wat ideologic in die Ian 
aangerig he.t. As alternatief mo~1 
daar ccrder gekyk word na dI' 
"mens en sy behoeftes". 

Die beoordelaars was mnr. M!l' 
rius de Waal, 'n dosent by die rcg~' 
fakulteit, en dr. Philip Nel, van die 
lnstituut vir Sowjetstudies. 

Mnr. Andries Conrad ie, 'n BA' 
student in sy derde jaar, was twee' 
de. IIy is 'n inwoner van EendraS: 

Eerste Nasionale Bank het dJC 
kompetisie geborg. Dit was die eer' 
ste keer dar dit deur 'n buite-insta'" 
sic geborg is. 



-geskil met 
Deur BETSIE DE VRIES 
DIE Studenteraad het moontlike 
tug tappe teen die Vereniging vir 
Stellenbosse Ingenieurs Studente 
\ VSIS) teruggetrek, op voorwaarde: 
dat die onderlinge geskil met die 
Tygerbergse tra pkardag-organiseer 
dcr opgelos word. 
Tugstappe is teen die VSIS oor 

wecg nadat hulle van "bedrieery" 
beskuldig is deur die Tygerbergse 
trapkar-organiseerders na 'n misver 
sta~d tussen die partye oor die ge 
brUlk van klanktoerusting vir die 
geleentheid. 

Die klanktoerusting word ge 
wOOnlik vir 24 uur verhuur, maar 'n 
spesiale vergunning is deur die 
SVoorsitter van Straatteater, Neil 
haw, gemaak deur die klanktoe 

ru tmg vir drie weke aan 'n orkes 
Van die VSIS beskikbaar te stel. 
~ie vergunning was onderhewig aan 
die voorwaarde dat die toerusting 
terugbesorg moet word indien an 
~er.huurders dit vir 24 uur wou ge- 
rulk. 
. Die bepalings wat die vergunning 

Ulteensit, is deur mnr. Shaw op die 
tandaardkontrak aangebring, 

waarna dit deur homself en die SR 
lid vir media en kultuur, Ronel Nel, 
onderteken is. 

Me. Nel beweer egter dat die be 
palings aangebring is nadat sy die 
kontrak onderteken het. 
'n Lid van die VSIS-orkes het die 

klanktoerusting gaan afhaal sonder 
dat hy van die voorwaardes bewus 
was. 

Aangesien die toerusting vanaf 
die 11 de tot die 12de Maart deur 
die organiseerders vir hul Trapkar 
dag bespreek was, het 'n misver 
stand so ontstaan. Mnr. Shaw, wie 
verantwoordelik is vir die klanktoe 
rusting, sou dit op 11 Maart aan die 
Tygerbergers oorhandig nadat hy 
aa n die organiseerders sou demon 
streer hoe om dit te gebruik. Hulle 
het egter Jaa t opgedaag. 

Volgens 'n TSR-Iid, mnr. Danie 
Theunissen, het hulle die hele mid 
dag gesoek na die toerusting nadat 
mnr. Shaw nie opgespoor kon word 
nie. Die toerusting is by die VSIS 
gevind. 

Die orkeslid in wie se besit die 
klanktoerusting was, mnr. Gerhard 
de Kock, het nie die gesag gehad 
om die toerusting aan die Tygerber- 
gers te oorhandig nie. .~- 

M:atie sterf na-toets 
Deur JULIA ANDERSSEN 
---~~-------------------- 'n Marie, mnr. Tertius van der 
~esthuizen (22), het op Saterdag, 
S April, gesterf toe sy motor in 
tCllenbosch buite beheer geraak 

en,teen 'n boom gebots het. 
~ Insittende, mnr. Jaco Esterhui 

se, IS ernstig beseer. 
. Mnr. Van der Westhuizen, 'n 

~lC'SPligtige, was 'n finale jaar 
b' . omm-student verbonde aan die 
, .. ttemuurse fakulteit in Bellville. 
yy Was tuis op 'n tien dae pas van 
OU~gsfield en het die oggend 'n 

~kaattoets in Ekonomie afgele. 

Die motor was vanaf Jonkershoek 
oppad toe dit om 'n draai die rand 
steen getref en daarna teen die 
boom getol het. 

Mnr. Van der Westhuizen, een 
van die voorste insittendes, was op 
slag dood. Mnr. Esterhuise verkeer 
in 'n ernstige toestand in 2 Militere 
Hospitaal in Wynberg, 

In 'n onderhoud met Die Matie 
het mnr. Van der Westhuizen se 
moeder hom as " 'n wonderlike, le 
wenslustige seun" beskryf. Hy was 
die oudste van vier kinders. 

Mnr. Van der Westhuizen is op 
27 April op Beaufort-Wes begrawe. 

200 TITLES AT: 
R29.99 

• • ngerue 
3 

rs dalk bygele 

Vol ens 'n VSIS-trapkarorgani 
seerder, mnr. Willie van Wyk, het 
hy later "twee hoogs ontstelde Ty 
gerbergers" by mnr. De Kock aan 
getref, 

Mnr. Van Wyk het 'n lys gemaak 
van aile toerusting waarna dit deur 
die Tygerberger onderteken is. 

'n NUWE politieke struktuur sal 
kulturele diversiteit op streeks 
grondslag moet akkomodeer. Blan 
ke en swart politieke kulture kan 
nie op rassegrondslag vereen elwig 
word nie, het die hoof van die de 
partement ontwikkelingsadminis 
trasie, prof. Julius Jeppe, gese ty 
dens 'n PSA-w rkswinkel oor blan 
ke en swart politieke kulture. 

Die Westerse politieke kultuur is 
gebaseer op demokratiese mede 
dinging tussen volk en leiers. Oppo- . 
sisie is die basis van die bestel. Die 
teenoorgestelde is op Afrika van 
toe passing. 

lnheemse politieke strukture is 
nie outoriter nie. Die struktuur is 
sterk hierargies, met 'n absolute 
leier. Opposisie teen die gebore en 

Volgens mnr. Van Wyk was al die 
toerustin in 'n w rkende toe land. 
Die to rusting is hierna aan die Ty 
gerbergers oorhandig. 

Mnr. Theuni en beweer egter 
dat die trapkarorganiseerders nie 
die to rusting kon gebruik nie en in 
derhaas ander toerusting moe. 

huur. Die volume van hierdic to • 
rusting was heeltemal onvoldo nde 
vir die trompoppi se optrede. 

Di Tygerb rse tr pkarorgani 
. e rders het R660 van die VSTS ge 
cis vir die onko te wat hull 10 S 
aangr an vir die opspoor en vervo r 
van die nuwe klanktoerusting. 

300 TITLES AT: 
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'Swart leiers moet praat 
oor politieke kultuur" 

i Westrnin t r grondw tte met 
ander regerin vorme verv ng. 

In Suid-A rik aanvaar swart s 
nie die demokratiese Westerse be 
ginsels ni . In Afrika dien opp si 
siepartye as jeugkomrnandos of mo 
biliseerd rs van die regeerder ." 

Swart leiers meet meer promi 
nent uit prank lewer oor hulle eie 
politieke kultuur." 

Po1itieke kulturele vcrskille kan 
'n gro t konflik Iaktor word. 

Deur TINA DU TOIT 
goddellike lei r skend die p litieke 
struktuur in Afrika. Ander as in 
Westers politi ke strukture i 
leierskap onuitruilbaar. 

Politieke kulture i nie staties nie, 
maar verander onder invloed van 'n 
dominerende kultuur. Die 90-jarige 
bestek van die koloniale tydperk in 
Afrika was te kort om a demokra 
tiese skolingsp riode te dien. Gedu 
rende die onafhanklikheidsperiode 
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voortdurend verander word nie, en 
nie op arbitrere besluitneming be 
rus me, het prof. David McQuoid 
Mason van die Universiteit van Na 
tal gese. 

Volgen prof. McQuoid-Ma on 
het die Suid-Afrikaan e reg 'n pro 
bleem met geloofwaardigheid om 
dat sekere veiligheidswetgewing en 
die groepsgebiedewet toegepas 
word. 

Die gewildheid van St.reet Law i 
veral in Natal aan die toeneem. Die 
eerstejaar-regskursus aan die Uni 
versiteit van Natal sluit twee weke 
praktiese Street Law in. Studente 
help voorligters by skole om dit aan 

DIE reg het sy waarde verloor vir die Ieerlinge te verduidelik. In Our 
die men e van die Kaapse Vlakte en ban aileen is daar aJ 20000 kinders 
daarom moet die nut van 'n regver- betrek. 
dige re sisteem aan hulle verduide- Mnr. Van der Vend het gcse 'n 
lik word, het mnr. Wayne van der program vir die Wes-Kaap sal by 
Vend van die Universiteit van die behoeftes van die mense moet 
Kaapstad tydens 'n paneelbe pre- aanpas. 
king oor Street Law gese. Mnr. John van den Bergh van die 

Street Law is 'n bewe ing onder Universiteit van Wes-Kaapland het 
re slui om di re nader aan die ge- die 0 iale en politieke faktore wat 
wone man wit bring. Die beweging s6 'n program bemvloed, bespreek. 
het in 1972 in Amerika begin, om- Die men. e van die Kaapse Vlakte is 
d t arm swartes in die algemeen baie verpolitiseer en bitter, maar 
baie negatief oor die reg was. Hulle daar is ook goeie gesindhede. 
het net daarmee in aanraking ge- M V d V h 
kom as die polisie hulle gearresteer nr. an en end et gese die 

UK het reeds 'n program aan die 
het ur Street Law word m nse be: gang. Hulle werk met onderwysers 
wu g maak van hul regte en word wat dit aan kinders oordra, met ge 

meenskapsgroepe en met werkers in die reg pr kties toegepas. fabrieke. 
Die mens van die Kaap e Vlakte 

se huise, rond en trots is wegge- Prof. McQuoid-Ma on het gcse 
neem, het mnr, Van der Vend gese, vir enige Street Law-program om te 
Street Law moet hulle die waarde slaag, moet die inisiatief van binne 
van 'n regverdige regstel el I er. die gemeenskap kom. Die gerneen- 

'n Reg telsel b hoort nie-diskri- skap moet besluit of hulle van die 
minerend te wee, dit moet nie program hou of nie. 

Reg so 
ewild" 

gemaak 

Vrae oor Kaya Mandi-optre 
988 

Deur GAWIE BOTMA 

Deur M RGARETHA FOURIE 
en DANETTE BREITENBACH 

DIE regering het die reg verloor om 
mense te verplig om in die weermag 
te dien deur optrede soos in Kaya 
Mandi, het die onafhanklike LP vir 
Claremont, mnr. Jan van Eck, op 'n 
Nusas-vergadering gese, 

Die ver adering was deel van 'n 
reeks van vier wat Nusas oor swart 
werkers in Suid-Afrika aangebied 
het. 

Mnr. Van Eck het gepraat oor 
die voorval onlangs toe sowat 450 
mense mi 'n klopjag in die nag in 
hegtenis geneem is. Lede van die 
weermag het saam met die polisie 
die enkelkwartiere omsingel en 'n 
bed-tot-bed-soektog geloods. 

Mnr. Van Eck het bewerings ont 
ken dat hy vullis rondom die hostel 
Ie laat rondstrooi het. "Dit is 'n be 
wys van die totale onverteenwoordi- 
ing van die burgemeester van 

Kaya Mandi. As ek in die parle 
ment oor die probleme praat, steun 
hy ons nie, hy kla." 

Solank as wat die regering onver 
kose leiers in stand hou, sal die ge 
weld voortduur. 

Hy het gese dit is "nonsens" dat 
die doel van die klopjag was om 
misdaad te bekamp. Mense is ver- 
oek om hul bedkaarte te wys. So 
wat 300 vroue en 150 mans is in 
hegtenis geneem omdat hulle nie 
bedkaarte gehad het, of dit nie kon 
vind nie. 

Die burgemeester van Kaya 
Mandi, mnr. Victor Mayataza, het 

by navraag gese hy staan daarby 
dat mnr. Van Eck inwoners op 'n 
vergadering beveel het om vullis in 
die strate te strooi. Daarna het hy 
kinders vir foto's tussen die rom mel 
laat poseer. 
• Die regering se voorgestelde 

amendement op die arbeidswet 
gaan 'n wig indryf tussen die leiers 
en die lede van vakbonde, het mnr. 
Barney Jordaan van die regsfakul 
teit op een van die vergaderings 
gese. 

Die regering wil die wet verander 
sodat vakbonde aanspreeklik gehou 

sal word vir enige verliese wat 'n 
maatskappy gedurende 'n onwettig· 
staking Iy. 

Volgens mnr. Jordaan sal die re 
gering ook 'n meer aktiewe rol speel 
in die bedinging tussen werkers e~ 
werkgewers. 'n Regeringsamptc 
naar kan die onderhandelingsiye 
perk wat 'n wettige staking moel 
voorafgaan vir 'n onbepaalde tyd 
verleng. 

Mnr. Jordaan het gese die rege' 
ring het nie die politieke mag va~ 
vakbonde voorsien nie. 
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aad gaan werkers verteenwoordig 
Deur ANNELIESE BURGESS 
'~ Nuwe konsep in werkersverhou 
dlnge word binnekort geirnplcmen 
~ er wanneer die Werkersverenig- 
109 van die Universiteit deur 'n 
Werkersraad vervang word, het die 
voor ittcr van die Werkersverenig- 
109, mnr. R.T. Gordon gese 

Daar bestaan vir meer as 'n deka- 
d. 'n amptelike orgaan in die Admi 
m tratie, die Wcrkersvereniging, 
war spesifiek daar is om werkers die 
geleentheid te gun om hul griewe te 
I~g, en na werkersbelange om te 
ien. 
Volgens die pas afgetrede hoof 

van die personeelfinansie-departe 
ment, mnr. J.T. Smal, het die Uni 
ver iteit reeds voor die Werkers 
~nie se totstandkoming verlede 
Jaar, die behoefte aan 'n meer inten- 

k
icwe verteenwoordiging van wer 
~rs gediagnoseer. 'n Versoek het 
bit werker geledere ontstaan dat 
cter verteenwoordiging aan alle 
werkers gegee word. 
Tot in daardie stadium het die 

\ycrkersvereniging hoofsaaklik uit 
dl7 werkerspersoneel van die akade 
mlese departemente bestaan. Ander 
rocpc werkers was by ander liga 

m geaffilieer, wat "nader aan hulle 
veld van belang" was. S6 was die k rkers van die Instanhoudings- 
orp byvoorbeeld lede van die 
Bounywerheidsraad. Daar is egter 
gevoel dat daar nie genoegsaam 
vkOO!siening gemaak is vir kommuni- 
a re tussen die werkers en die Uni 

Y rsiteit nie. Die Werkersverenig :~g het toe 'n versoek vir 'n sentrale 
)gaam, wat die belange van aile 
\V~rkers sou koordineer, aan die Ad 
rnlnistrasie voorgele, 

. Prof. S.M. Swart, verbonde aan 
~Ie buitemuurse Bestuursskool en 'n 
cnner op die gebied van arbeids 
verhoudinge, is deur die Werkers 
Vhcreniging genader om hierdie be 
oefte te formuleer deur middel 

vfian 'n konsep- grondwet wat spesi 
Icke doelwitte sou insluit. 
Daar is begin met 'n plan om 'n 

WCrkersraad in die lewe te roep wat 

Meer studente sluit aan by NP 
DIE getal ingeskrew led van die Na ional 
Party Studentetakk to n vanjaar 'n tygin 
van 56 pcrsent. Ongeveer J 200 nuwc I de h t 
tot dusver in e kryf. Dit i die ho g te s d rt' 
1981. 
Die LP vir. Stcllenbosch, mnr. Piet Marais, 

he! M~and~.g tydens 'n kaas-en-wyn-geselJig 
held die hoe getal toe c kryf aan die "harde 
werk" en "inis iaticf" Vc n die tak en die onge- 
10 fwaardi heid van die Onafhanklikes ml di 
"uitmekaarspat" van die bewe in . 

Mm. PIET MARAIS 
Volgens die voorsitter van die NP Studenteu k, hris Jacob, i dr ar 

vanjaar ook 'n. m rkbare toename in vroulike belang t llin in di party. 
Mnr. Marai het tyd ns y to spraak daarop g wy. dat di dien re 

kord van die re ring nie net taatkundig b oordeel mo t wo d nie. 
R ring aktiwiteitc op ander terreine mo t 0 k in a n ern word. 

Daar is ook tydens die gelcentheid aangekondig dat die tak 'n M . 
Mati Na ionalis-kompetisie, m t prys ld ter wa rd van R2 500, v n 
jaar aan loods. 

'n Priv atinstan ie borg di komp ti ie. In krywin vorrns i by die 
NP-kantoor beskikb ar. - hri tine Vis. r. 

Lover's Lane dalk toeg bou 
DIE g wild piekniekt rr in naby di trand, Lov r'. L ne, a n 

moontlik tot w ngebied her oneer word. 
Die be luit van die trand e Munisipaliteit het h wi kritiek ontlok. 

Teen die tw ede Mei het dui end men e r ed 'n p tisie teen di v r 
tel onderteken. 
Die peti i lui onder nder dat die t rr in die eni te pubJi 

ruimt aan die s kant van Ku w is. Park erprobl m n usw g 
ook deur die stap verer er word 

Di op t Hers van di p tisie A dat hul selfl 0 v r I n om di 
Administrat ur van Kaapland, mnr. Engen Louw, oor di hersonerin 
te nader indi n da r ni an di be w re ehoor e e word ni . Di 
Admini trateur i fin 01 vir di h r onerin verantwoordelik. J co 
Strau . 

die verkillende werkerskorpse, soos 
terreinwerkers, koshuiswerkers, en 
skoonrnakers, asook die werkers in 
die departernente, sou verteenwoor 
dig. 

Volgens mnr. Gordon dit die "be 
dingingsmag van werkers" aansien 
lik verbreed en sal 'n baie groot be 
hoefte aangespreek word. Dit sal 
aan werkers die moontlikheid gee 
om "self hulle probleme op t los" . 
Die nuwe konsep b vat verskeie di 
siplinere kodes, asook prosedure 
wat verseker dat daar na die belan 
ge van elke werker omgesien sal 
word. Dit is gebaseer op wedcrsydse 
respck en verantwoordelikheid tus- 
en die werker en die Administra 
sic. 

Volgens mnr. Gordon best, an 
daar aan die kant van die werker 

"ook soms skuld" oor konflik. 
"Deur middel van hierdie nuwe 
spreekbuis sal aile misverstand en 
griewe op 'n verantwoordelike wyse 
opgelos kan word." 

Dit is vir hom belangrik dat die 
werker 'n "selfdenkende per oon" 
moet wee wat taan vir sy re te, 
maar wat ook "kritiek k, n ver 
duur", 

# • Die drie maande pro ftydperk 
waartydens die Werkersuni van 
universiteitswerkers erkennin van 
die Administrasie geniet het, het op 
29 Februarie 1988 verstryk. 

Hierdie proeftydperk ling t I 
na 'n reeks arne preking tu sen 
vertecnwoordigers van die vakbond 
en die Universiteitsowerhede in No 
vember verlede jaar. 

SSG vra hoe ondersoek no Nusa 

vir I nd probl m net in i 

Kamerbesoeke w' er no Road 
i diu 
'n it- 

Geen wit lede vir BSOS 
'tudent ' Or nization 
e pr di nt, ds, imon JANETTE TERBLANCHE en Alwin Hane 

korn afgeneem voor hul winkel in Andringa 
straat. 

Stukkie van Europa hier geve tig 
V ARS, hoog mode en 
definitief 'n tikkie Irali 
aans. 

'n tukkie van Europa in 
die hartjie van Stellen 
bosch kom vestig. 
Janette loopb an het 

in Port Eliz b th b gin, 
waar sy in die r fie ont 
werp gcstudeer het. Na haar 
opl idm het sy vir vyf jaar 
by Rupert Interna Ion al as 
ontwerper g werk en waar 
sy in kleur g pesialiseer 
het. Daarna het sy haarself 
a ontw rper by V netti ge 
ve tig. Twee j ar her ge 
n e tyd aan Janette gebi d 
om haar kr atiewe styl deel 
van Venetn te maak, waar 

sy as b tuurdcr: produ 
kontwikkeling gewerk her. 

Iwin her na y studi in 
K pSI d rneer onderv!n 
din in die adverten iew e 
en promosie in Engeland 
opgedo n. Mel y bydr e 
an di b marking- en pro 

mo- iekant en met Janette 
e oorspronkltke ontwerpe, 
is J n-Tee in die lewe e 
ro p. 

TSR S9 nee vir Nusas 
Oit is jou eer t indruk 

van die nuwe kler win 
ke] op Stellenbosch, Jan 
lee. Kyk jy deur di 
klere, word jou indruk 
b vestig. Hier is uitru - 
ling wat tydloo , stylvol 
en individualisties j en 
boonop varieer die style 
n pry e ewe veel. Ja 

n tt Terblanche en Al 
win Hanekom het beslis 

Hoofsa kltk In cvocrde mao 
ten Ie word vir al di ontwerpc 
cbruik.J ncttc docn aldi onto 
wcrpc en die klcrc word pi hk 
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ight lue is die kwela-koning 
BRI HT BLU ,die Kaap e we 
la-rock roep wat nou 'n tui te in Jo 
hann burg vind h t, het 'n blink 
toekoms. Hulle jon ste solo-sewe, 
Where could I go, is pas uitgereik 
om am t val met hul landwy 

mpu toer. Dit vol nadat die lied 
jie, W; eping, die erste onafhank 
lik-vervaardi de liedjie geword het 
om die nomm r een posi ie op die 
Radio 5 treffersparade te bereik. 

Di h ndjievol Mati swat verI - 
de Donderda in die Gat na Bright 
Blue en The Believers gaan luister 
h t, al ver taan waarom die rela 
tief onbekend musikante baie men- 
e 0 g ande het. 
"On mu i k i 'n meng el van al 

I waarna ons al eluister h t," e 
om Fox, die hoofkitanrspeler, in 'n 

ond rhoud m t Die Mati n t voor 
hul optrede. "On probeer nie ic 
maud bewustelik naboots nie. Luis 
ter na ons mu iek en jy s, 1 hoor on 
vael wat on peel." 

Volgcns Dan Hayman, di kla 
werbord pier wat die klawers met 
y hele Iyf speel, i hull musiek 
veral deur die Soul Broth rs be 
mvlo d. (Die oul Brother i kwc 
I~ -groep wat in die laat sewentiger 
j re die groou te plateverkopers in 
'uid-Afrika wa .) "Maar on luister 
k na Rob Marley, Steely Dan, P - 

lice, Aban ani en Jaco Pistoriu ," 
" hy. 
Di. duidelik dat Bri ht Blue 

dert hul vorige optrede op Stellen 
bo ch by die rockfees op Co tzen 
burg verlede jaar - musikaal b ie 
verbeter het. Die onder teunende 
kwela-ba ritrne, die town hip-ram 
melin van die itaar n die t rk 
harmoni ring van die angers, Ian 
Cohen en Tom Fox, maak Bright 
Blu 'n opwindende groep om na te 
lui ter. 

Reed vroeg die aand h t die 
Bri ht Boy die Gat 1 at lewe met 
hul treffer Window on the world. 
Hulle het dit self reg ekry om die 
geh or uit volle bor a m te laat 
sing aan die refrein van Waiting. 
Aan die einde van di konsert kon 
Ian Coh n nie uitgepraat raak oar 
die hoor nic, "Hey man, I enjoy- 
ed tonight," het hy herhaaldelik 
ge e. 

Die gro p, wat nou op die rand 
van groot ukses staan, het egter al 
deur diep waters gegaan. Na die 
verskynin van hul debuutplaat in 
t 983, het hulle stilweg van die to 
neel verdwyn. B kitaar peler, Ian 
ohen, m c weermag toe gaan en 

die hoofsanger, Robin Levitan, is 
getroud en het be luit m eerder ar 
gitek te word. 
"On het na meer as dertig an 

ger gelui ter, maar kon niemand 
vind wat by on klank inpa nie," c 
die cner ieke Dan H, yman. N· 'n 
droogte van twe jaar IS be luit dat 
Ian oh n en Tom -ox voortaan 
saam a angers sou optrce. 

Die gr p het 0 k besluit om na 
Johann sbur te v rhui om daar 

g o dome In 

m edi die bruik van kondome 

ek nt te n die 

hul mu iek aan die platemaat- 
appye v r te Ie. "Hulle wou niks 

we t ni ,It ... D n. "Hulle het gese 
daar is nie 'n mark vir on tipe mu 
siek nie. Ons het toe b sluit om die 
010- ewe elf te vervaardig en het 
on eie geld daarvoor gebruik." 

Tot die groep' se v rbasing was 
Weeping dadelik 'n treffer - ten 
spyte van die feit dat die lirieke 
sterk polities gekleur i . "Die plate 
joggie by die SAUK h t die plaat 
g peel omdat dit 'n baie harmo 
nieuse deuntjie het," verduidelik 
Dan. " ::.k dink baie van hulle stem 
stilweg saam met die senti mente 
van die plaat." 
"Ons wil nie aan men e voor kryf 

wat om te dink nie, want daar is 
reeds te veel daarvan in die land," c hy men hom vra oor die sosia- 
le bewu theid van hulle lirieke. 
"Ons ing oor ons eie ervaring en 
be kryf net wat on in die land ien 
gebeur. onder om enigiets pesi 
fieks te se, hoop ons dat mense aan 
die dink ge it al word deur on 
licdjies." 

Die Icde van die groep tern al 
mal aam dat die gehore in Johan 
ne 'burg beter op hul mus iek rea 
geer."!n Johanne burg is die mense 
daaraan gewo nd om uit te gaan en 
na popgrocpe tc gaan lui ter. Hulle 
is nie 0 selfbewus 00 die Kape 
na r nie," e om Fox. "Maar on 
hou daarvan om op Stellenbo ch te 
peel, want dit Iyk of die mense hier 
baie van ons mu iek hou," vcrseker 
hy. 

Sangaand sing nuwe wysie 
in een aand optree nie. Die kaartjies 
i egter goedkoop genoeg vir diegc 
ne wat albei aande wil bywoon," het 
sy ge e. 

Daar i besluit om die sangaand 
vanjaar in die Endlersaal aan te 
bied, omdat die Endlersaal 'n beter 
akoe tick en atmosfeer vir 'n pre - 
tige geleentheid het. "Die kleiner 
kore sukkel te ve I in die stad aal. 
Daaf kan 'n mens nie die gehoor e 
geraas uitskakel nie." 

Volgens Julene moet "alma) 
daarin kan deel en dit geniet. San 
i 'n gemeenskaplike faktor en dit 
gaan een van die beste sangaande 
nog wee . Almal moet die geleent 
heid ten volle benut." 

Die ASVS voorsitter, Naas Lin 
deque, meen dat sang mense saam 
snoer. "Dit is een van die min ge 
leenthede waar Stellenbossers van 
aile oortuiging op een aand gesellig 
kan verkeer en die sang geniet." 

TW • Ever killende optredes op 
twee aande word vir vanjaar e 
ASVS Matie Sangaand gereel. Dit 
vind op 9 en 10 Mei in die Endler 
saal plaas. 

Die Maandagaand sal die kerk 
koor, die Kraaie van Wilgenhof, 
Dagbreek se Eiffelkoor, Harmonie 
e Madeliefkoor en die Bostroeba 
doers optree. Dinsdagaand kern die 
univcrsiteitskoor, solo's deur Mark 
Behr en Werner Swart, die Viva 
Tutti sanggroep,'n anggroep o.l.v. 
Jeanne Kelber en die Sonopkoor 
aan die beurt. Die Sonopkoor be 
staan uit die ko huiswerkers. 

Volgens een van die organiseer 
ders, Julene Christiansen, is die 
sangaand in twee aande verdeel om 
dat die 1987 program te lank was. 
"On wil kwaliteit behou en nie die 
ehoor vermoci nie. Almal kan nie 

Sakeleiers sal toekoms bepaal 
sanksies. Dit word 'n probleem vir 
Suid-Afrikaanse in- en uitvoere. 
Binneland e politieke hervormmg 
vind plaas weens buiteland e druk.' 

Mnr. Matthee beskou die huidige 
bevolkingstoename as 'n groot pro 
bleem. Fasiliteite word al minder. 
"L iers moet geleenthede wat in 
sulke probleernsituasies opduik. 
aangryp. Die geweldi e bevolkings 
gro i skep 'n groter mark wat be 
dien moet word en dus geleenthcid 
vir die oprigting van hospitale en 
skole." 
Dr. P. van Aswegen, hoofeko 

noom by Safmarine, het op dieself 
de vergadering ge edit is beter om 
sanksies te voorkom as om dit te 
probeer oorbrug. "Die omseiling 
van ank ies is soveel duurder en i 
net tydelik suksesvol. 

Deur ELMARI POTGIETER 
SAKELEIERS het 'n verantwoor 
delikheid om deel t neem aan die 
politieke be t I in 'n veranderde 
Suid-Afrika. Stu dente, as toekoms 
tige akeleiers, mo t hulself voorbe 
rei dcur deel te word van die veran 
dering en geleenthede te benut. 
'n Akademiese kwalifikasie moet 

oak suksesvol behaal word. 
Dit is die mening wat mnr. C.J. 

Matthee, 'n vennoot van Theron en 
Du Toit, op 'n onlang e Aie ec-ver 
gadering gehuldig het. 

Volgcns hom word aanpassings in 
Suid-Afrika gemaak weens buite 
landse druk. "Die buiteland ge 
bruik Suid-Afrika as politieke 
speelbal. Hierdie politieke druk gee 
aanleiding tot intense boikotte en 

oenders raai by Opedag 
·D-e-u-r"'E-S·M~E'~V-ISS-ER------ en 'n hoenderbraaikompetisie is op 

die program. 'n Aanslag op die eier 
gooi-rekord vanaf die koshuis se ses 
de verdieping gaan ook gemaak 
word. 

SOSIALE 

HELSHOOGTE se Opedag het al 
'n in telling cword en volgende Sa 
terdag gaan die hocders behoorlik 
kraai. 

Vir die eerste keer edert die ont 
taan van die opedag in 1981, neem 
die verrigtinge die vorm van 'n in 
ter ck iekompetisie aan. 

Na 'n sjampanjeontbyt vir die 
huislcde, vertoon verlede jaar se 
Me. Op dag-finali te wintermodes 
van Stellenbosse klerewinkel . 
Mansmodes van Markhams a1 ook 
vertoon word. 'n Kampusmyl, tou 
trek op 'n nat seil, kussin gevegte 

Die tien Me. Opedag-finaliste 
word volgende week by Bergkeldcr 
gekies. Die kroning van Me. Hels 
hoogte vind die middag vyfuur 
plaa . Die beoordelaar is verlede 
jaar e wenner, me. He di du Ples 
sis, en verteenwoordi r van die 
borge. 

Etes vir die deelnemers en 'n sok 
kie word ook beplan. Gaan kyk gc 
rus hoe doen hulle dinge in die 
hoenderhok. 

utu el) pia ROKKIES 
10 Mei: arna val Motorkompetisietrekking 
10 Mei: Jazz konsert met die bekende ksofoonsp ler, Winston 

Mankunku, in die Ou arne ie biblioteek om 20h30. 
T e ang i R3,00 per persoon. 

14 Mei: Hel hoogte opedag. 
21 Mei: Debutantefunk ie by Eikendal-wynlandgoed. 
24 Junie: L ndsdien projek by Wolseley. 
26 Junie: Staatmakers taptog. 
27 Junie: KJA Atlete vir Christus-toer. 
30 Junie: KJA Werkerskampe. 
8-17 Julie: BTK staptog Vi rivier. 
18-22 Julie: foernali tiekweek. 
23 Julie: Karnaval: Vi e-Kan eliersbal n kun - n wynveiling in 

Cape Sun Hot 1. 
29 Julie: Karnaval: Debutantebal 

Die t II b tud t G r ( ) se voor itter en adr i: 
Willie Smith, Po bus 6058, Uniedal, 98492 

• Kult rko it : Daar i twee v kante po te op di Kultuurkomitee. 
Aan oeke moet voor 10 Mei bv die SR-kantoor in edien word. 
Di tell 000 tud ot ben dr nige inter ante foro's van koshuis 
en k mpu ,geb ure vir die Algemene redak ie. All foto' sal terug- 
borg word. Pia s die foto's sa m met naam en adre in 'n koevert en 
laat by die SR-k ntoor. 

Groot pryse vir kunstige Buddies 
'n GROOT plakk atkompetisie 
word a deel van di Buddy-projek 
aangebied, 

Enige persoon is welkom om 'n 
interes ante, treffende plakk at te 
ontwerp. Eni medium an ge 
bruik word. Die enigste riglyn is di 
tema van vanjaar e veldtog: "A 
buddX for life/ 'n buddy lewens 
lank. ' Die wenplakkaat sallandwye 
erkenning ontvang in die Future 
tyd krif. Die plakkaat al ook in 

vanj ar e Buddyveldtog gebruik 
word. 

Groot kontantpryse van onder an 
dere Edrichs en Isa Carstens is op 
die speJ. In kr'ywin sis onbeperk en 
geen inskrywingsfooie word gehef 
nie. Die plakkate sal deur mnr. Ho 
ney van die kun departement be 
oordeel word. Die sluitingsdaturn 
van die kompetisie is 20 Junie, Na 
vrae kan by die karnavalkantoor ge 
do n word. 
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MI E. DAGBREEK ... Suzaan Mel. 
b 
rno Is Saterdag op Dag. 
r k se hulsdans as M . 

Dagbre k 1988 g kroon. su 
Zaan Is dl' week ook as 'n 
M . Sjampanjenool-flnalls 
aangewys. hulsdans. 

Muis te slim vir kampus 
~AMPUSBEHEER is opgelei om baie krisisse te 
a~teer, maar blykbaar nie om muise te yang nie. 
n Lid van Kampusbeheer het Donderdagoggend 

~m treeks half drie die buitengewone ervaring gehad 
oe ~y ingeroep is om 'n muis te yang. 
DI~ hele petalje het omstreeks twee uur begin toe 'n 

~rouhke student wat in 'n universiteitshuis woon, deur 
n geknars in haar kamer wakker gemaak is. "Ek het 
CCrs gedink dis waterdruppels, want die dak drup so 
~ck-plek. Toe ek die lig aansit, sien ek 'n beweging by 
. y l.cers op die grond en besef dis 'n muis. As die lig 
awan IS, is die geraas stil, maar as die Jig af is, raas hy 
ccr." 

h- V~lgens die student, wat nie haar naam genoem wit 
c e nl~, het sy sy besluit om haar buurvrou, wat vorige 
hfVarmgs met muise gehad het, te roep. Die buurvrou 
aft ~ ter soos 'n klip geslaap. Kampusbeheer was toe 
h Ultweg. "Albei telefoonnommers van kampusbe 
v CCr was egter vir 10 minute beset. Ek het toe maar 
kif die polisie gebel en hulle gevra om vir kampus te 
v ontak. Die polisieman was heel vriendelik en hulp- 
a~rd.ig. " ., 

b SlOne 10 minute was 'n man van kampusbeheer l my deur. Mnr. Muis was egter te vinnig en slim vir 
e~\manne van kampus en het tussen die vloerplanke 

Outlysie verdwyn,' het sy gese. Die man het voor 
d~ t 1 dat sy 'n waslap in die opening druk waardeur 
IC, ~luis verdwyn het, en haar lig laat brand. 

M hhe het in die kamer neergedaal. Al getuicnis van 
h. nr, Muis se kuicrtjie was 'n hap in 'n leer. Volgens 
h~f{ was daar al voorheen muisc in die huis, maar 
~~e of dit een of meer kalante is nie. 

f:OTO'S FOTO'S FOTO'S FOTO'S 
• Grad dagfoto'. 
• Portr tw rk 
• Stud nt gro pfoto's 
• Paspoort- n p rsoons 
kaartfoto's 

VIR DIE STE GEM LTE FOTOGRAFIE 
OP S~ lLENBOSCH 

oto Studio Lockley 
Ei noar: Cor Lan berg - G diplom rd Fotograaf 

(TEN VOLLE LUGVERKOElOE A TELJEE) 

PLEINSTRAAT 21, TEL. 3131 

I Uni ex 
~- Hair Styli t 

et, STELLENBOSCH 
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• ek 0 en sportsterre gaste by Minerva •• reurne 
Deur ANNCHEN NEL 

HEllORONK OP 30 JAAR ... Ole r ktor, prof. Mike de Vrl s, het 
Min rva e v rjaardagvlerlng ampt Ilk be In met die kl t 
van 'n lampan) prop. HI r Is hy aam m t dl prln Ipal , 
m v. E.C. Lombaard, m . Kar n du Plooy, HK-lid vir reunl , n 
dl prim, m . Marilda van Zy!. Fato: ARMAND NEL 

MINERVA het verlede week hul 
30-jarige bestaan luisterryk gevier 
met 'n retlnie, dinee, mnr. Minerva 
kornpetisie, 'n be oek van die rektor 
en sportsterre en 'n sport(s)dag. 

Die reiinie het Vrydagaand met 
'n kaas-en-wyn en mini-huisverga 
dering begin. Alhoewel min oud-in 
woners teenwoordig was, het almal 
dit baie geniet. 

Verskeie mo ies op vorige huis 
vergaderings is bespreek om die ge 
heue te verfris. Op 12 Mei 1958 het 
iemand voorgestel dat die "koos" 
wat uit haar kamer verwyder is, te 
ruggebring moes word. Op 'n vraag 
van die huidige prim, Marlida van 
Zyl, wat 'n koos is, was die ant 
woord 'n "noodrnaatreel". 

Die reuniegangers het Saterdag 
oggend wyn gaan proe op die Spier 
landgoed. Die formele dinee die 
aand was ,die hoogtepunt van die 
week. 150 gaste het 'n Griekse aand 
geniet. Die reunie is Sondagoggend 
met 'n kerkdiens deur Helena de 
Swardt afge luit. 

Die reilnie en Minerva-week is 
Maandag amptelik deur die rektor, 
prof. Mike de Vries, geopen. Hy het 
'n heildronk op die volgende 30 jaar 
ingestel mi hy gesukkel het om die 
jampanje prop af te kry. Prof. De 
Vries het gese aJhoewel 30 vir hom 
nie juis oud is nie, hy tog seker is 
dat inwoners almal op mooi her 
inneringe sal kan terugkyk. 
. Hy het die inwoners vir hul lojali 
teit aan die koshuis en universiteit 
bedank en gese Minerva is 'n sie 
raad op die kampus. "Koshuislewe 
maak student-wees," het hy gcse. 
"Stellenbosse koshuise is 'n voor 
beeld vir enige universiteit en julle 
maak dit so." 

Die groot hoogtepunt vir aile Mi 
nervianers was die kies van mnr. 
Minerva oftewel die bes geklede 
man op die kampus. Jeremy Stock 
holl, 'n derdejaar-L.O. student en 
gimnasiuminstrukteur, is as die 
wenner aangewys. Die twaalf mans, 
geklee in formele aanddrag, moes 'n 
paar vrae beantwoord en hul hou 
ding teenoor Minerva omskryf. 

Donderdag was dit sport(s )dag. 
Vroegoggend het Radio Minerva al 
mal uit die vere geskud en op 'n 
drafstappie het hulle gesorg dat die 
omgewing vroeg wakker word. Die 
middag was daar inter-seksie fiet - 
wedrenne en 'n vlugbalwedstryd. 
Peter Kirsten, WP krieketspeler en 
L.O. student, Hans Scriba, Elana 
van Zyl en Tanya Peckham (oud 
Minervianer) was die gaste by mid 
dagete. Die kos het Peter Kirsten 
nie juis geimponeer nie, maar hy 
het Minerva geluk gewens met hul 
30ste verjaarsdag, want "I know the 
feeling of being 30". 

Volgens me. Van Zyl was die 
week en rennie baie geslaagd en 
was daar 'n betrokke gees in die 
koshuis. Dit is egter moeilik om be 
heer uit te oefen oor die aantal per 
sone wat 'n reiinie bywoon. "Ons 
het besluit om die week en reunie te 
inkorporeer, want die buidige inwo 
ners waardeer dit meer as hulle ook 
betrek word. Die bou van gees is 
ook baie belangrik," het sy gese. 

·Watter een nuwe sjampanjenooi? Filistyne gee pyne 
DIE Int rvarsitykomltee Is Deur MADELEINE BAR RD peppermente tussen besige kieste 
r d volstoom aan dl be- terwyl andere na die mooi rolprent- 
plan vir dl Intervarslty t n STELLENBOSCH krioel van self- musiek probeer luister. 
Ik ys op 13 Au ustus op Nu- erkende fliekverslaafdes. Met enige Seksfilistyne sukkel met die lief 
weiand. moontlike verskoning sit hulle heer- destonele. "Die daad" is vir bulle 

V ertl n 5th Avenue Cold lik anoniem in die donkerte van'n tot die privaatheid van die huwe- 
Duck M J. SJampanjenool-fi. teater om vir twee ure te vergeet liksbed beperk en Ma en Murray 
nallst Is re ds die w ek ge- van verpligtinge wat wag. En wat is Janson kondoneer glad nie die walg- 
kles. Ult die v rtlen word agt saliger as om vir 'n wyle nie te dink likhede waarmee volwasse (en min- 
finatlste volg nde Dlnsdag aan akademic en mede-studente der volwasse) fliekgangers deesdae 
gekles.OI v rtlen flnallste nie? gekonfronteer word nie. Hulle skui- 
voor v.I. Marllu OosthuIZ~, Maar ~is op Stellen.bosch is dit fel ro~d, h?es a~mborstig, en,,~!t~,r 
L atltla du Tolt Sanette onm<?ont!lk. Op ons uitverkore ou Top~slllablese ~Itroepe soos JUs, 
Claassen Karin V ot r a ate dor~Je .WI} ~lma! van hulle laat hoor. hel, en ~erskele ander onno~mba- 

, , Veral 10 die flick. Want daar kan re byvoeglike naamwoorde. Ole wat 
va,n der Westhulzen n soio- niemand ons sien nie en daarom kan te beskimmeld is om iets te se, be- 
m Ouvenag. In dl mldd Ions maar ons inhibisies oorboord gin gewoonlik hortend asemhaal. 
I Suzann M I rna, Annek gooi en so hard as moontlik kom- Ing ligte fili tyne het die rolprent 
B ster, AI X Ourr n Liz lie mentaar lewer. Die fliekfilistyn flo- alreeds onder oe gehad en weet pre- 
Calltz. Agt r Is Anneke reer by die Kine's! sics wat volgende gaan gebeur. Van 
Smook, Lisa 0 ysel, Erica Daar is meer as een soort fliekfi- hulle kom daar gewoonlik 'n "watch 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~v~~n~t~r~e~n~l~n~g~M~d~K~I~rs~t~e~n~.~~ listyn. Daar ~ eerstens die haai- nou", ·'oh-oh". of 'n meer gekuh~ 
kyk-d ar filistyn. Bulle glo vas dat veerde: "Kyk 'n bietjie hierdie stuk 

O· ntdel Europa op Matl· e - toe hul metgesel op elke intcressant- editing." Dankie, ons kyk mos. heid in die rolprent gewys moet Verli fde fili tyne is nog 'n on- 
word. Al kan die metgesel sonder smaaklike lid van die Iliekfamilie- 

I ---V-A-N-ESS-A-a-R-A-N-O-"--- Rome en Florence gebruik sal word. twyfel self goed sicn. 'n Wysvinger Bulle it verstrengel soos rankplan- I Deur . word ook gewoonlik behulpsaam in te en as jy die twyfelagtige voorreg 
I MA TIE gaan gedurende die De- Beroemde plekke wat gesien • al die rigting van die skerm geswaai. het om agter hulle te sit, moet jy vir 

cmbervakansie die geleentheid kry word, sluit Buckingham Paleis, Dom filt tyne het 'n swak plek vir twee uur links en regs v ... rbykoes 001 
om Europa te ontdek. Rembrandtplein, die Van Gogh komedie. Bulle herhaal elke humo- te kan sien. Hulle moe' mekaar ook 

I Die Ma tic-t oer lei er, Annien Museum, Cologne, H idelberg, Mi- ristie e frase kliphard vir hulself en elke nou en dan aan hul onsterflikc 
mith, organiseer 'n vol en interes- laan en rornantiese Venesie in. Co- hul vriende en lag dan verwoestend liefde herinner. 

sante toer. Engeland, Holland, Bel- lumbus se geboorteplek en Pisa i om die feit te verbcrg dat hulle ef- Dit is duidelik dat die gemid- 
gic, Wes .. Duitsland. Switserland, ook 01' die program. Parys en Lyons fens langer as die gemiddelde fili - del de Stellenbosse fliekfilistyn nic 
Italie, Frankryk en Luxemborg beloof egte Fran e pwindin . tyn geneem het om die grap te vir langer as 'n minuut of twee ge- 
gaan binne 21 dae he oek word. vang. ruisloos kan funksioncer nie. As dit 

Al die bekendc besien waardi - Na die joer op 23 Dcsember ver Verver ingsfili tyne meet in die dan 0 onmoontlik is om die fanta- 
hede sal be oek word. 'n Opgel ide b~ i , kan tocrlcde v rdcr op hulle flick ect. Sagte subtiliteite soos sjo- siesitua ie op die skerm stilweg ie 

, toergids al dcurentyd tot die groep CIC rcis as hulle wil. Volgens Annien kolade en roomys is vir hullc taboe, verwerk, neem asseblief 'n video 
se beskikking wees, terwyl plaaslike Smith is die toer die ideate gelecnt- by die SR-kantoor Hulle hou van skyfies in kriewelrige uit, en raas en kou en kricwel net so 
toergidse in Parys, Am tcrdam, heid om Europa saam met mede- sellofaanpakkies en vergruis 'n pak hard as jy wil by die huis! 

DIAMANTE 
T n '0 r a GROOTHANDELPRYSE 

van di 

VERGEL YK ONS PRYSE ' 
1 42 kar. ..... . .... R2 950 --- 
101 k f. • •• R27 0 
80 k r. 1 9 0 

o 

Dryf. 
Eerste Nasionale Bank 

Studente Steunstelsel help jou 
om kop bo water te hou. 
Ditgee [ou gratis BOB 
transaksies, tjek- en 
spaarrekeninge, 

studielenings en persoonlike 
finonsiele advies. 

As iy 'n veilige hawe soek, 
kom na Eerste Nasionale 

Bank - Die Student se Bank. 

Eonl. No 1011(110 8Qllk V(ln SUldoltk. Afrika Bop rk • Geregillreerde Bonk 



[NTERKAMPUS I OlE MATlE DONDERDAG 5 MEl 1988 - 9 

eplande verandering 
Deur DAAN MOSTERT 

AS 'n mens na waarskynlike toe 
~omstige tendense in Suid-Afrika 
yk, moet jy jou voete stewig op die 

~rO~d hou en rekening hou met rea 
h~elte. Uit die onlangse aankondi 
~1~gS van die Staatspresident is dit 
~Idelik dat die regering met her 
nl.cude ywer gaan poog om 'n 
ft~l wyende alliansie van gematigde 
kler~ van die verskillende gemeen- 
appe tot stand te bring wat rond Itl die voorgestelde Nasionale 
aad sal sentreer. 
S6 het 'n hoogleraar in die regs 

~elcerheid aan die Universiteit van 
tellenboseh, prof. Andreas van 

Wyk, gese op 'n jeugleier-seminaar 
V n Jeugkrag Suid-Afrika in Johan 
ne burg verlede naweek. Tagtig af 
ge~aardigdes van ses Afrikaanse 
~nlversiteite, onder wie dertien Ma- 
le , het dit bygewoon. 
te Id sy toespraak oor staatkundige 
n ~ en_se in die laat 1980's, het h~ 

ge C die belangrikheid van "grandi 
~. e konstitusionele skemas" moet 
-JC te veel beklemtoon word nie." 
d olge~s hom is daar geen twyfel nie 

t die regring se benadering tot 
nkdwetlike hervorming 'n gelei- 
e ~ een sal wees nie. 

b ~le afskaffing van instromings 
be eer was waarskynlik die m es 
\V tekenisvolle deregulerende stap 
g~tk~og ooit in die Suid-Afrikaanse 
no le~enis geneem is. Daar was dJ min ander stappe wat soveel ge 
rna~~et om die samelewing oper te 

es ~olg~ns prof. Van Wyk lyk dit 
ev scn~l ee I vi r die proses va n 
& oluslonere ontwikkeling dat s6 'n 
k~Spre~sliggaam tot .stand moet 
gr Ill. Ole rede is dat die proses van 
k Otl~wetlike verandering waar 
ni~~lk net so belangrik is, indien 
daa langriker nie, as die resultaat 
ter r~an. H ierdie inisiatiewe sal eg 
In ,nle slaag as hulle nie plaasvind 

n atmosfeer van onderlinge ver- 

troue tussen die betrokke partye 
nie. 

I n die voorgestelde Nasionale 
Raad sal die proses van gesprekvoe 
ring en vertrouebou geinstitusionali 
seer word. Verskillende voorvereis 
tes wat die verskeie deelnemers en 
waarskynlike deelnemers stel, kan 
'n struikelblok wees. Volgens hom 
het die onlangse optredes teen seke 
re organisasies nie gehelp om 'n be 
ter atmosfeer hiervoor te skep nie. 

Vol gens hom het die Staatspresi 
dent in sy onlangse aankondigings 
vir die eerste keer na federale cle 
mente in 'n toekomstige Suid-Afri 
ka verwys. 

Dit sal onrealisties wees dat die 
swartmense op die nasionale vlak 
sal afsien van hulle aandrang op 
parlernentere verteenwoordiging. 
Op die ou end sal daar 'n kompro 
mis daarmee, en die sterk aandrang 
van die blankes op etnisiteit in die 
vorm van 'n gemeenskapsbasis be 
reik moet word. Dit sou lang die 
lyne van 'n streeksoplossing gevind 
kan word. 
"Ek glo nie in sinisme nie. Ek glo 

in 'n eerlike analise en aanpak van 
jou probleme, asook in geregtigheid 
as riglyn vir private en openbare op 
trede." 

Tydens vraetyd het prof. Van 
Wyk gese daar is 'n groter realisme 
oor die magspolitiek in die land. 
Volgens hom is dit in die stadium 
noodsaaklik om 'n "waarde-konsen 
sus" tussen Said-Afrika se inwoners 
te kry. 

Oor desentralisasie het hy gese 
dat daar genoeg van "Pretoria se 
dooie hand" in swart sosiologiese 
prosesse was. Kontak moet soveel 
moontlik op die plaaslike vlak uitge 
bou word. 

Die hoof van die departement po 
Iitieke wetenskap aan die Universi 
teit van Stellenboseh, prof. Hennie 
Kotze, het gese daar moet beplande 
verandering in Suid-Afrika wees. 
"Ons het dit nie tans nie." 
Volgens hom is Suid-Afrika deel 

"CD's" 
kies uit In verskeidenheid van meer 

as 200 

LEVEL 42 
"LtJveI42" 

"A PINK FLOYD 
fIlomentary I pl9 of r eson" 

I o 

Politieke partye sal moontlik op 
geskort moet word om dit reg te 
kry. Tydens die interim-periode 
moet daar dan onderhandel word, 
waar swartmense vcrseker moet 
word dat 'n tockom tigc oplo sin 
nie op 'n groepsbasis gebaseer sal 
wee nie. 

Die implikasie is dat, soJank wit 
mense toegelaat word om hulle poli 
tick te bedryf, dit nie aan die gang 
sal kom nie. 

Die redakteur van die koerant 
Sowetan, mnr. Aggrey Klaaste, het 
gese die regering het die 'volk' nie 
vir Said-Afrika ebou nie, maar vir 
die Afrikan r. Swart mense moet 

van die ontwikkelende wereld. "Ons 
he! dieselfde probleme as 'n lande 
in Suid-Amerika, soos stabiliteit en 
ekonomiese welvaart, Mense word 
blootgestel aan nuwe waardes. Daar 
is dus groter ei e vir deelname. 
Mense het nou aspirasies. Hulle wil 
daar wees. waar die bronne verdeel 
word. As daar nie instellings iswaar- 

,99 

• In SA nodig 

daarvan ver eet om te prot ste r 
vir 'n ru en begin am 'n nasie te 
bou wat wit mense sal respekt er, 
en nie vre s nie. 

Die adjunk-minis ter van Staat 
kundig Ontwikkeling en Beplan 
ning, mnr. Roelf Mey r, het g wys 
op die belang van di onlangse aan 
kondigings oor die Nasional Raad 
en gese dit • a] a 'n forum dien 
waar met swart leiers onderhandel 
kan word. Onderhandeling vind wei 
tan. agtcr die skerm plaas. 

Die voorsitter van Jeugkrag SA, 
mnr. Marthinus van chalkwyk, het 
gewy. op die evaar vir die Afri 
kaans gemeenskap dr t hulle nie al- 

deur aspirasies gekanaliseer kan 
word nie, is daar 'n krisis. 

Volgens hom is die Parlement 
tans die "wasmasjien vir hervor 
ruing". Hervorrningstappe word 
deur 'n sterk uitvo rende geag - die 
Staatspresident en die militefe 
magte toegepas. Die beleid kan eg 
ter nie die probleme met betrekking 
tot eise hanteer nie. 

Tans word swartmense deur ko 
optasie ingetrek, mar hulle bly slegs 
by die administrasie betrokke. 

Volgens hom is 'n moontlike op 
lossing am swartes te "koopteer vir 
transfomarmasie" . 

PLEINSTRAA T 25 (Lan 5 Barclay) 

ou 

WA M 
WEGN EM 

ET 
DENIE NA MA SE KOS VERLANG 
Nil. Ka EET BY ONS PLEKII 

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

BEE GEES 
"£ p" 

~tnUonbO·.-It'h .fflruhrl ~natsknppp «tfbms) ~pk. e 
~ ~ %J ~ .1urniturr({o.(tltp)l.th ~ 

H/v K rlcl Andringastr. El 350, St II nbo ch 7600. 
T I: 73004/5/6 of 73059 

1 t Vlo r D Canha-g bou 
ANDRINGASTRAA T (oorlcant Vir 0) 

I WAS· EN STRYKDIENS I OF 
I WAS. EN DROOGDIENS I 

,9 

,9 

,9 

tyd toe erus vir di land se probl - 
me is Ole. "Daar is 'n nuwe tend n 
onder mense om nie t t rk sf nd 
punt in te neem nie, omd t hull 
ban j m ns word daardeur eaf .. 
fronteer, "Op sw rt kampus. e bou 
hulle aan 'n nuwe uid-Afrika 
waarvan u nie bale nan hou nie, It 

'n Mali w t die seminaar bye 
woon hct, me. Helene Ro: souw, het 
die dialoog oor staatkundige ont 
wikk lin op die konferen ie as 
"baic . invol" bcskryf. y h t 0 k 
die. kak ling met under Afrikaanse 
kampusse ges kakel eniet, m ar sou 
graag wou sien dat st.udcnteleier. 
v n Stellenb eh "oor 'n brcer • pek 
trum" tecnwoordig kon we'. 

Kamerb oeke nie 
net 'US- kwessi e 
KAMERBESOEKE is nie net op L l llenbo ch 'n 
ampuskwes sic nie. 

universiteite, hehalw 

lur nd 
n meet 

Aan die Universiteit van Kaap tad n g man. tus 
en 10.30 nm en 11.4S om b ,.t: k afl .... n word ook n 
die karners vern sel. 
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Italie Matie-SR pak 
.Ikeys oor Vlok ekto' • me na gaan 

ning van 'n Magna Carta veronder 
stel dat "elke vorm van diskrimina 
sie deur die ondertekenaars en deel 
nemers aan die plegtigheid afge 
sweer word". 

Die rektor van die US, prof. 
Mike de Vries, het gese hy kan 
"weens ander verpligtinge" nie die 
geleentheid bywoon nie, en het die 

sfecr van die universiteit om hom 
oor die wetlike of formele aspekte 
van apartheid uit te spreek nie. 

Die rektor van die Universiteit 
van Pretoria, prof .. Danie Joubert, 
het gese in die lig van die versoek 
van Bologna oor apartheid kan hy 
die uitnodiging nie aanvaar nie. 

"Dit gaan nie soseer oor die reg 
of verkeerd van apartheid nie." 

Wat hom opval, is dat Suid-Afri 
ka uitgesonder word as "sondaar by 
'n akademiese byeenkoms", 

Die waarnemende rektor van die 
PU vir CHO, prof. Nic Swart, het 
gese hy het probleme ondervind 
met die styl waarop die Universiteit 
van Bologna hom met Suid-Afrika 
se huishoudelike sake bemoei. 

Die moontlikheid het bestaan dat 
een verteenwoordiger van die Afri 
kaanse universiteitc na Italic sou 
gaan, maar die rektor van RAU, en 
voorsitter van die Komitee vir Uni 
versiteitshoofde, prof. Cas Crouse, 
het aan Die Matie gese hierdie 
monntlikheid is blote bespiegeling. 
"Sover ek weet is die universitei 

te individueel genooi." 
Prof Crouse het bygevoeg dit is 

"slegte smaak" om mense uit te 
nooi en voorwaardes aan hulle te 
stel, 

VIER Afrikaanse universiteite, Volgens berigte sal die rektor van 
waaronder die Universitcit van die Universiteit van Wes-Kaapland, 
Stellenbosch, het 'n uitnodiging om prof. Jakes Gerwel, die geleentbeid 
die Univ rsiteit van Bolo na in Ita- moontlik bywoon. 
lie te besoek, van die hand gewys. Die rektor van die Universiteit 

. Die besoek sou saamval met die ' van Bologna, prof. Fabio Roversi 
universiteit se negehonderste ver- Monaco, het in 'n teleks gese hy bet 
jaardag, aile Suid-Afrikaanse Universiteite 

Tydens die viering sal 'n "Magna na die vieringe genooi met 'n "dui 
Carta" teen apartheid en diskrimi 
nasie deur verteenwoordigde uni 
versiteite onderteken word. 

Die Universiteit van Bologna be 
oog ook om 'n eredoktorsgraad, met 
"simboliese betekenis", aan Nelson 
Mandela, toe te ken. 

Die Universitcit van Pretoria, die 
Rand e Al rikaanse Universiteit en 
die Potchefstroomse Universiteit 
van Christel ike Hoer Onderwys, het 
verlede week laat weet dat hulle ni 
die verrigtinge al bywoon nie. 

'n Woordvoerder van die rektor 
van die Universiteit van Kaapstad 
(UK), dr. Stuart Saunders, het ese 
hy "beoog" om die geleentheid by 
te woon. 

"Die UK hou by sy verklaarde 
tecnkanting teen apartheid'." 

Dr. aunder het nie die Magna 
Carta bestudeer nie, maar indicn 
dit ooreen tern met die UK se be 
ginsels, al hy dlt ondertcken, het 
die woordvo rder ge e. 

Deur PEARLIE JOUBERT 

IKEYS se SR gaan eerskomende 
Maandag op Stcllenbosch teen die 
Matie-SR kragte meet in 'n debat 
oor die Vlok-regulasies. 
'n Dosent aan die regsfakulteit, 

prof. Hennie Erasmus, sal as voor 
sitter by die geleentheid optree. 

Die debat word deur die plaaslik 
Nusa -tak gereel. Vol gens Nusas se 
voorsitter, Mark Behr, is die doe! 
van die debat om meer duidelikbeid 
oor Stellenbosch se posisie rakende 
die regulasies te kry. . 

"Stellenbosch se SR staan die 
maatreels voor, terwyl die meerder 
heid ander kampusse dit opponeer," 
het hy gese, 

Twee sprekers van elke kampu 
sal tydens die debat optree. Die SR 
voorsitter van die Universiteit van 
Kaapstad, mnr. Cameron Dugmore. 
en die SR-lid vir projekte, me. He 
len Perry, sal namens die UK praat- 

Stellenbosch se SR sal deur die 
voorsitter, Francois Beukman, en 
die lid vir verenigings, Jaco Brood 
ryk, verteenwoordig word. 

Mnr. Beukman het gese by sien 
baie uit na die d bat. Dit is volgen 
hom 'n goeie geleentheid om die 
"ware feite aan ons geagte opponen· 
te te noern". 

Hy het bygevocg dat dit vir horn 
snaaks is dat die UK-SR weier om 
op amptelik vlak met Stellenbosch 
te skakel, maar dat hulle bereid is 
om met die Maties in deb t te tree. 

Mnr. Broodryk het ge e hy is 
baie bly dat die debat plaa vind. 
Nouer kontak en groter begrip kan 
6 tussen die twee studenterade tot 
land kom. Hy hoop Stellenbosch 
kan vir Ikeys " 'n paar dinge vertel 
wat hulle nie weet nie". 

Mnr. Dugmore het gese daar 
beers groot belangstelling op die 
UK-kampus, en studente beplan 001 
na die debat te kom luister. Hy is 
baie opgewonde oor die debat. 

Hy meen daar is 'n kontradiksie 
: in Stellenbosch-SR se stand~unte. 
"Die afgelope SR-toer, wat n be 
sock aan Mamelodi ingesluit het, 
strook nie met hul algehele onder 
steuning van die Vlok-regulasies 
nie." 

Prof. MIKE DE VRIES Prof. CAS CROUSE' 
delike ver oek aan almal om hulle 
teen apartheid uit te spreek". 

Hy het met verwysing na die toe 
kenning van die eredoktorsgraad, 
na Nelson Mandela in die teleks 
verwys as iemand wat vir mensereg 
te geveg het, en dit steeds doen. 

I n die uitnodiging het prof. Ro 
versi-Monaco gese die onderteke- 

Universiteit van Bologna vir hul uit 
nodiging bedank, en met sy verjaar 
dag geluk gewens. 

"Weens finansiele druk wat uni 
versiteite ondcrvind, is dit onmoont 
lik vir elke Suid-Afrikaan e univer 
sit eit om daar teenwoordig te 
wees," het hy ese, 

Hy het gese dit Ie nie binne die 

. Studente flankeer met stadsverkeer 
nikon se studentegemeenskap" toe 
geskryf. 

Volgens mnr. Erasmu is hy heel 
temal ten gunste van studentepret 
maar kan by nie toelaat dat bulle 
ander mense se lewens in gevaar 
stel nie. 

Die vise-rektor (ontwikkeling) 
van die Technikon, dr. Gerhard 
Hechter, het aan Die Matie ge e hy 
sal nie kan bepaal of die publiek on 
tevrede is nie omdat hy "nie s6 
baic' met die publiek in aanraking 
kom nie. Hy bet ook geen menings 
opname mi die voorval gedoen nie. 

Dr. Hechter het gese die studente 
het "een of ander grens in hul ywer 
oor kry", 

Die tudente het mi die rnoleste 

aan ebied om die strate skoon te 
maak, maar dit was vanwee die 
teeroppervlakte 'n onbegonne taak. 
Selfs die brandweer, met behulp 
van hoedrukspuite, kon nie die stra 
te skoonkry nie. 

Mnr. Erasmus bet gese werk 
spa nne van die Technikon se onder 
houd afdelin~ is besig om "op hulle 
hande en kniee" die teer met bor 
sels skoon te skrop. "Hulle is nog 
nie nie eens halfpad nie." 

Volgens hom is dit nie die Tech 
nikon se taak om die skuldiges op te 
spoor nie. Die administrasie het eg 
ter met die studente gepraat en 
"verduidelik dat 'n mens re pek 
vir ander mense se eiendom moet 
he". 

Die tudente het ook vloekwoor 
de en onwelvo glike bood kappe op 
die strate geverf. 

Die hoof van die Bloemfontein e 
verkeersafdeling, mnr. Rassie Eras 
mus, ween die motoriste h t meer 
aandag aan die graffiti op die strate 
as aan verkeerst kens gegee. 

Volgen berigte het die studente 
privaathuis en motors in woon 
buurte beverf en verskeie besighed 
in die middestad het onder 'n "rooi 
mengsel" deur eloop. Ecn motori 
her eer op pad besef sy ligte is toe- 
everf nadat hy bulle probeer aan 

skakel het. 
In 'n persverklaring het mnr . 

Erasmus die voorval aan 'n "onver 
, ntwoordelike element in die Tech- 

Deur ROELF JANSEN 
BLO !MFONTEIN. - Studente 
aan die Vrystaat c Technikon het 
verlede week verskeie ongelukke in 
die middestad van Blo mfontein 
veroorsaak na hulle r .klamepoging 
handuit geruk het. 

A reklarne vir die Technikon se 
"Tokkiejol" het studente slagspreu 
ke op geboue, strate en verkeerste 
ken aan ebring. 

Die lense van verkeersligte i met 
'n wit kalkrnengsel toegeverf en die 
woord "GO" is op stoptekens 

. geverf. In die gevolglike verwarring 
het 'n at ntal ligte botsings plaasge 
vind. 

U niversitei te s 
groei word beperk 
KAAPSTAD. 'n Perk op die groei van elke univcrsi· 
teit gaan in oorleg met sy rektor vasgestel word, het 
die Minister van Onderwys en Kultuur in die Vol~ 
raad, Piet Clase, in 'n debat oor sy begrotingspos gese 

Volgens hom i die perking nodig om die groot ge' 
tal studente wat nie aan universiteite hoort me, uit re 
skakel. 

Dit vorm deel van die "pynlike proses van rasionall' 
sasie" van Suid-Afrika se tersiere inrigtings om te vcr 
seker dat die beskikbare geld doeltreffend aangewend 
word. 

Die fin, nsiele druk wat Suid-Afrika se universitcite 
ondervind, is volgens mnr. Cia. e 'n wereldwye ver- 
skyn el. 

"Een v n di probleme 
met u iver iteite IS hoe om 
te versek r dat tudente 
VI t ie aarvoor 0 was 

is ni ,uit sluit word, 
e hoe om studente wat 
nie vorder nie, b tyds uit 
te kakel." 
Mnr. Clase het gese hy 

sal vanjaar nog met elke 
rektor beraadslaag oor 'n 
groei-perk vir sy universi- a.- __ 

I--------------------------l teit. .Mnr. PIET CLASE 

ASVS bi d oon: 

IE 

Deurloop u leerkontrak by 'n toonaangewende firma bekend 
vir dre deequkheid v n sy oplerdmq. 

Vir die GEGRADUEERDE en die STUDENT rn rekening 
kunde bled ons: 

'n Landwyd gekoordmeerde indiens-oplerdmqsproqram 
• Praktrese onderrig In gevorderde ouditteqrueke- 

rekenaaroudits, stat lese metodes. ens. 
• Bystand met uruversiteitstudres 
• Vordering volqens verdienste 
• Mededingende s larisse en byvoordele 

Skakel ons person elvennoot by (021) 21-6Q06.0f s ryf aan: 
Di Personeelvennoot, posbus 2799, Kaaostao. 8000. 

nd anga 
ndl rsaal 9 & 1 0 MEl 

om 19hOO 
MET ond rand r 

.. UNIVERSITEITSKOOR * BOSTROEBADOERS * 
KERKKOOR n olist MARK BEH I AND E UIS, 

WERNER SWART 

THERON DU TOIT 
GFOKTAOOlfE nOf Af KE.NMf: I:.STER (S A) 

Die Rektor, prof. Mike De Vrie~, het gese die lJ? 
se toelatingsvereiste is sodanig hoog dat hierd!~ 
maatreels wat die minister wil tref, St llenbo ch III 
sal raak nie. 

Mnr. Clase het bygevoeg dat sy department dIe 
groei vantechnikons, wat die "noodsaaklike tegno!~ 
gicse werkkragte vir 'n ontwikkelende Suid-Afrikn 
moet lewer, steun. 

Die ontwikkeling van 'n nuwe kampus vir vcrskej~ 
technikon , gaan voort en ver. keie nuwe kursuv 
waarvoor 'n dringende behoefte ontstaan het, is gocci' 
gekeur. 
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acial problems on American campuses 
By YVETTE SMITH 

RA IAL unrest has risen dramati 
cally at American universities in re 
e nt y ars. 
Th past two years has seen a re- 

Urg nee of race-related incidents 
on campuses. This has focused wide 
attention on how isolated and un 
~elcome black students feel at even 
t ~ most liberal of colleges, who 
pnde themselves on their enlight 
ened racial attitudes. 
p The National Institute Against 
reJudice and Violence, a Balti 

more-based civil rights $roup, has 
recorded racially or religion-moti 
.... ted incidents at 81 institutions 
InCe the autumn of 1986. 
t The most publicized incident 
t~k place more than a year ago on 
\1 campus of the University of 
b a achusetts at Amherst. A brawl 
rOke out between black and white 
I~~ents after the final game of the 

6 World Baseball Series. 
Further incidents have occured 

t~ FNairleigh Dickinson University, 
I e ew Jersey Institute of Techno 
ogy, and the University of Wiscon 
~n Madison. A Madison fraternity 
a temporarily suspended last 

~ r after a caricature of a black 
\V an, With a bone through his nose, 
la~n:laced on the fraternity's front 

bu Members of a fraternity at Frost 
to rg State University were forced 
hu apologise and attend a series of 
Plrna~-relations seminars after 
ra ~dlgIng" to wear a T-shirt with a 
Cia slUr on it. 

oe One of the most intense incidents 
( cUred at Berkeley where "KKK" 
c~lu Klux Klan) initials were 
r rved in a black student's dorm 
OO~l. A dead chicken hanging with 
'Irslgn reading "Death to Niggers" 
c.,Ound its neck accompanied the .. raw!. 
whOthe.r prominent universities 
Clu~re Incidents have occured in 

c Michigan, Duke, Ohio and 

Pennsylvania. These colleges have 
had to endure some of the worst 
publicity possible for a university. 

In a recent survey conducted at 
sixteen predominantly white univer 
sities, four out of five black stu 
dents reported experiencing some 
form of discrimination. Many of 
these undergraduates, who are in 
their early twenties, were not yet 
born at the time of early "paternal" 
racism. This means they are now 
confronting overt racism for the 
first time. 

According to Levi Adams, asso 
ciate provost at Brown University, 
the recent resurgence of racially 
motivated incidents is the most sig 
nificant since the late 1960's. The 
issue then was minority access to in- 

'They are now confront 
ing overt racism for the 
first time.' 
stitutions offering higher education. 
Nowadays, minority students w nt 
to have more than a formal educa 
tion. They also want to be "r.es~,ect 
ed members of the community . 

Educators have referred to the 
increase of racial incidents as "New 
Racism". It is "new" because it has 
taken on less extreme proportions 
than the problems of the 1960's, 
when black students were fighting 
for access to white institutions. 

Black students maintain, how 
ever, that the trademarks of "old 
racism" still exist, regardless of 
how subtle its manifestations are. 
They feel they are constantly being 
faced with racism, which takes a 
psychological and emotional toll. 

White students, on the other 
hand, argue that there are far too 
many programmes designed to re 
dress the inequities of the past. One 
of the reasons for their dissatisfac 
tion is the fact that blacks enjoy 
special privileges such as financial 

grants. As a result, there is a sen c 
of resentment which, coupled with 
the political climate on campuses, 
leads to racial strife. 

This climate of racial ten. ion 
causes almost any i sue or incident 

'NEW RACISM' ... black stu 
d nts want to be r pected 
m mb rs of th American 
community. 

to be interpreted as racis m, and in 
crease black students' feelings of 
isolation and suspicion . 

Because of this apprehension and 
an expectation of unpleasant i sue , 
some black students have with 
drawn from campus activities. 

Others have become active in pro 
test group while yet others have 
become so inured to the subject, 
that they talk about it as routine. 

Demands made by black students 
include the creation of a racial-grie 
vance commission, increased hiring 
of black f, culty members and an 

'Universities are tackling 
the crisis in a very direct, 
honest and sensitive way.' 
ethnic studies graduation require 
m nt. 

Some obs rvers blame "new ra 
cism" on the current con ervative 
atmosphere urrounding th R a- 
an dministration. Troy Duster, 

from the University of alifornia at 
Berkeley. says that in the past cou 
ple of years, "Reagan ha made ra 
cis m a more legitimate thing to do". 
B added that campuses arc not 
isolated from society, they merely 
reflect "the stratification system of 
the larger ociety", 

A profes or of hi tory at the Uni 
ver ny of Pennsylvania and a 
member of the ivil Ri hts om 
mis. ion says that ao) incid nts mul 
tiply, it i insuffici nt to say that it 
is cau cd by a "conservativ atti 
tude in the country and that it will 
pass" . 

Barbara Ransby from th Uni 
versity of Michigan. a~rces that the 
continu d campus incidents cannot 
be divorced from the lar er climate 
of society, but adds that the inci 
dents on carnpu es c n be a crib d 
to the "close proximity f people of 
different race ." 

The director of t h American 
ouncil of ·ducation' Office of 

Minority oncerns, Mr Wil on, 
say. that it i due to "the intimacy 
and clo e per onal contact" that in 
cidents occur. Thi situation is not 
true for other areas of society. 
"That's why you see racial inci 
dents on college campuses." 

University authoriti shave re- 

sponded po itively to the rievr n es 
of black stud nt . They have made 
concerted attempt at revi. ing ex 
isting policies and introducing new 
anti-discrimination code. on cam 
puses. According to civil rights ex 
p rts, universities ar tackling th 
cri is in a "very direct, h ne t and 
sensitive way". 

Thi. has in turn prompted black 
students to commend their actions. 
Students say that they are "grati 
fied by th way" in which officials 
have responded. 

The universities publicly state 
and clarify their code. of conduct 
to emphasiz that act of "racial 
violence or harrassment" on cam. 
pus es will not be tolerat d . 

Th re must b U recognition 
rather than denial, that raol m do s 
exi t on c mpus," said Oscar H. r 
rell, president of the ocicty Or an- 

White students argue that 
there are far too many 
programm s de igned to 
r dr ss th inequities 01 
the pa .. t. 

ized A ain t Raci m. For t he first 
time, univer itie will impose p ns I 
tics, the most severe being e pul 
sion, on tudents who threaten oth r 
tudents on the ba is of their rae . f 

The University of California at 
Berkel r, which h t a rraditi n of 
supporting social chan e nd which 
ha be n tung by racial distur 
bances, i seriously trying to stab 
lish itself a. a model into rated 
campu . It ha recieved a very po i~ 
tive r spon ,which bas be n attri 
buted to the dynamic leadership of 
the hancellor, Pr f Ira Micha J 
Ileyman. 

One objectlv ha b n clearly 
stated by all universitie , n, mely a 
willin n . s to ive black Indents 
loud voice and in ,0 doing. pr vide 
the nation with a model in solving 
current raclr I tension 8. a whole. 

rkampusnuus Ut.T top tasters at Intervarsity 

Tuks- jool ontevred 
PR :.TORIA. Die Jo lkomitee 
a n die Univ rsiteit v. n Pr toria i 
v I ens g ru t om vred omd t 
die rektora t van die univer it sit 
be luit het om hulle k rnr val met 'n 
we k t ver ort. 

Die hoofrede wat vir hierdie b ". 
sluit aan evo r word, i d t jool op 
veral cerstejaar-studente se a de 
mie inbreuk maak. Vol n die 
Joolkomitee het huJle geen iru prank 
in die besluit gch d ni en plaas dit 
baie druk op hulle om jool binne 
drie weke af te handel. I n die verle- 

By MOIRA CALLAGHAN 
THE UCT wine-tasting team beat 
Maties by three points I st week in 
the fourth annual wine-ta ting in 
tervarsity. 

The US-wynku]tuur-vcr nigin 

under the chairmanship of !mile 
Schmidt, host d the competition 
which was held at Oud Lib rtas, 
1 he Maries had won two of the pre 
viou intervarsiti ,with the r suit 
that team . pirit on both sides was 
very high. 

: Danseres kom kaal anderkant uit 
~OJiANNESBURG. - 'n Bostuklose dan eres wat haar opvoering 
v n die Randse Afrikaan e Universiteit onder andere op die maat 
"an 'n toespraak van die Staatspresident gelewer het, is verbied om 
erdcr op die kampus op te tree. 
Me. Jeanette Ginslov het tydens 'n middaguur-kunsuitstalling op 
etree, waarna haar verdere opvoerings gekanselleer is. 

PI In koerant berigte is beweer dat die verbod om politieke redes 
aa gevind het. 
Die universiteit het sedertdien in 'n verklaring gese die dans het 

w en politieke boodskap bevat nie, en dat die deel van die toespraak 
at ~angehaal is, net as agtergrond by die musiek gedien het. 

II DIe feit dat sy bostukloos opgetree het, was volgens die verklaring 
o~ k.unstige gronde verkieslik". 

on kDIe dans was kunstig geinspireer en was nie bedoel om as 'n 
t lecdans gesien te word nie." 

Skrywer co Turfloop verbied 
I tOY '.NGA. - Die bekroonde Suid-Afrikaanse skrywcr, hristopher 
()~)Pc, wat in selfopgelegte bannelingskap in London woon, is verbicd 
P I tUdente aan die Universitieit van die Noorde (Turfloop), toe te reck. 
~ liy .sou verlede week 'n toespraak oor sy jongste bock, .'l'hite boy 
rn I4llnlng, aan die universiteit lewer, maar die hoof van die departc 
Qi nt Engels, me. C. Cloete, was vol gens berigte "ongemaklik" o?r 
no n elcentheid. Die toespraak is gekanselleer nadat sy h ar nus 
. ~ OOr die skrywer uitgespreek het. 
tel nr. Hope het gese 'n "konserwaticwe clement" aan die universi 
h : ,h t besef dat hy nie die regering sou goedpraat nie. Volgens hom 
t Iy nog altyd oorsese krywers nangcmoedig om na Suid-Afrika te 
In ~, maar gaan hy sy sieninge weens die univer iteit se "embargo" 

I)' roorweging neem, 
~()n ie rektor van die Universiteit van die Noorde, prof. P. C. Mokg~ 
Ve Ii' het gese dit was vir hom onmoontJik om komrnentaar oor die 
optd?d te lewer, aan esien hy nie die dag wat mnr. Hope sou praat, 

re kampu was nie. 

VOeis op Tuks verrnoor 
:~ETORIA. On eveer 150 windswaels i die afgelope vakansie op 
~e 1'u kie-kampu doodgeslaan. Die swaels wat onder die SR-gebou 
Itt dak nes gemaak het, is vermoedelik deur werkers wat die g bou 
°e opknap, doodgemaak. 

rn 'l'ukkies se SR-voorsitter. Mike Joubert, het gese die windswael 
~rd sal beslis deur die universiteitsowerbede onder oek word. t,,/l ~ludent wat in die vakan ie by die gebou verby geloop het, het 
I/nh kleintjies saam met die ander dooie voels in 'n asdrom gekry, 

II.: kleintjies word nou deur 'n diere-verpleeg ter grootgemaak, 

oor 'akad • rm -> h I .- -. SUIt 
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uimteskeppers is nodig 
W ATTER tipe politie e lei ding het Stellenbosse 

tudent nodI? 
Me aanv r dat politiek deur elites bedryf 

word, dat politie iets is wat basies aan studente op 
edrin mo t word. 
I dit moontli om belan egroepe op kampus te 

kl ifi eer, en wat i die nut daarvan? 
Op kampu is d ar die aanspraakmakers wat, uit 

hoofde van hulle verwy ingsraamwerk, op steun 
aandrin omd t Stellenbo e tudente er se e 
m ti i, en di or ani asie rno t teun. n bai tu 
d nt val n d a voor, omdat hulle nie moeite ge 
doen het om alternatiewe te oorweeg, of oor hull 
tandpunte ek rheid kry nie. Mens kan vra wie vir 
wie in die proses bedrieg. Die "gemati de ma sa" 
bly dus 'n amorfe truktuur. 
Dan is daar die ru krappers. Hulle staar stiksien 

d voor hulle uit, Hull oe is af_ge mr.' Hulle is 
martelaar in eie _ rin . Hulle i subj ktie. Hull het 
'n ho profiel, di w I oor di and rsheid van hull 
uit pr k n aktiwit ite. Hulle het ook v rmaa - 
likh ... id w d vir ander tudente. Die feit dat hulle 
uit prak en lewenswy e dikwels nie deur hulle 
dad bewy word nie, is die ironie v n hulle be taan 
op mpu. 
Die kl omod rder i ruimteskeppers. Hulle ken 

hu.lIe eie vooroordele. Hulle dwing dit juis nie aan 
ander op nie. Die organisasies kep el enthede. 
ulle is ewewi ti . Hulle is ni kaam om hulle eie 
tandpunt te tel nie, maar maak 'n punt daarvan 
om deur betrokkenheid self 'n r.ealistiese b eld van 
die wer li h id uit t bou. 

H611e I di or ni asies wat Stellenbosch tans, te 
midde van konfli n polarisa ie, die best kan ge 
brui . 

.yh id va p a 

kontr prod J i f, .. n Nu a 
n loofwaa i heid d ur 
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• om hom. letter s 
DJ Rapportprys is van 
jaar, vol gens gerugte, weens 
politieke redes nie toegeken 
nie. Vrae het opnuut opge 
duik oor die erfek van poli 
tiek op Afrikaanse letter .. 
kunde. CORN IS V AN DER 
LUGT het ver keie Afri 
kaanse skryw rs genader en 
hulle gevra of hulle dink die 
Suid-Afrikaanse regcrings 
en staatsbestel Ie Afrikaan 
se lctterkunde aan bande. 

DAARbl veelbe proke "ncerha- 
lende verwy ing na di tal t - 

pre ident" in 00 Prin 100 tori 
"Grensverhaal" lei to tot 'n be.luit 
deur die Rapport-direk ie dat uid- 
Afrika. rootste letterkunde-pr'y 
nie vanj ar to e en ,I word me. 
Altans, 0.8 almal. hri Barnard, 
krywer n voor itter v n die Afri 
kaan e krywer gilde, be kryf hier 
die bcsluit as 'n ,. lag vir Afrikaan e 
leuerkundc" . 

"Die feit dat K os nie die prys kon 
kry nie, is nie direk re eringswerk 
ni ,ma r i in impati met die rege 
ring gedoen," is Barnard e woorde. 

AI kommentaar wat Koos Prinsloo 
aan Die Matie wou gee, is die titel 
van sy amper e wcnner: "Die hemet 
help ons." 

Skrywer wy op die bedreiging 
wat wette, die no dmaatreel en en 
. uur inhou, m t die g vaar dat kry 
wen, gevolglik elf ensuur t pa. 

hris Barnard . e die w t e ing 
kan baie tr ng to p. word n dit 
maak hom bekommerd. • On vo I 
nie veili nie." lIy v by: "Dit i 
vir my duid lik dat krywcrs hulle al 
minder aan wetgewin teur. Dit kan 
net uitloop op 'n groter bot ing tu - 
sen krywer en taat, iet waarna nic 
mand uit ien nic." 
"Daar het in die laa te jare meer 

wa grno d gekom met b ke 0 die 
van 0 Prin I 0 en Andre I Roux. 
Daar is 'n klomp t rk rywer en 
pr ker wat n u na vor kom. Hulle 
kon entreer m er op die werklikheid 
en i m er relevant. I ull kryf or 
die uid-Afrika van nou n c dinge 
wat l lan al e 8 mo . gewee h t," 
s M lvin Whitcb oi, Kaap kry 
wer van onder mecr die toneel tuk 
"nil. 01 die blerrle dog wies!", 

LSA Joub rt, 
;.J trokke" roman Bongo en 

Die Swerfjare van Poppi Nong no, 
meen di Afrikaan e I tt rkunde al 
hom nie n b, nde laat 18 nie. y .. 
'n men mo t di boom any vrugte 
b rdecl en wy op di lcwendig 
h id wat Afrikaan. e letterkunde tan 

ondervind. "Die jong Afrikaan e 
skryw rs kryf vanda dat dit klap. 
Dit i vcrblydend, al die jong kry 
wer wat opkom en nie huiw r om 
hulle ding te doen nie. Ho meer die 
jong . krrwer ryf wat hy wil, h e 
betcr." Sy e die jonger krywers be 
kyk (lie krities en i geweldig krea 
tief. A dit nie die geval war nie, ou 
y baie bedruk wees oor die to stand 
van Afrikaan e letterkunde. 

Adam mile egter Afrik an e 
letterkunde i nie in 'n goeie toe tand 
ni . "Op die oog af Iyk dit of dit 
goed g an n bai boeke word gepu 
bliseer. But it L all t 0 L wect. Dit 
klop nie met di werklikheid nie. Dit 
i t opp rvlakkig. Jy kan nie in die 
. itua ie van aparth id it en dink jou 
I tterkund i in 'n e onde toestand 
nie." By c te vccl van veral die dig 
kun i te onbetrokke, " elfs univer 
el nb trokke". 

"Die Rcgcring vo I b drci 
vind dit nodig om baie men e 
bande te Ie, en dit betoken dat le I 
kunde in die wiele ry word. 
n dtoe tand i 'n bedreiging Ir 
krywer en die helc affere met 
heid wcrk gewelddig stremmcnd 
letterkunde poten iaal," e 
By v g by dat 'n eweldi e 
vrcernding tu n letterkun .. ell 
t rkunde, a tu en kryw 
krywer volg. Baie swart kr} 
het vcrvrecm geraak en baie 
letterkund i "an exile". 

Oor eel e op ore e 

r 

standpunte wat andersins heel on ka 
delik sou wees. 

So hoor on. natuurlik almal die e 
rugte dat oedoe ... k teen (Wiet) e 
rcgteroor by y aftrede al die ne eel 
te wa van al di "Ja minister, nee 
meneer di pr sident" 0 r die tele 
f on. 

As dit wac r sou w es, an men 
met reg wonder ho fcl die m nipula 
sic van alles wat by die SAUK ge 
doen word, nie or vyf of tien jaar 
gaan wecs nie. 

Verb el jou die presidentspaar 
(wie dit kaJ mag wees) sit Oor vyf 
jaar een ondagmidda niksvcrmoc 
d nd voor die 1 V as dic lokprent vir 
die natuurprogram, Durrel in Rus- 
ia, uitge aai word. (Vanwec Lan j 
sal dit di . ewende hcruit endin 
wee .) 

"Pappie, waf h I die Durr I-selin 
nou weer in Rusland 1Jaall wek? Ek 
wee! darem nie of die Volk moel fiien 
door i.~ mool diere ell gras"lakte.~ in 
Kommulli.'ltie.\e lande ook nie." 

"Ja mamma, jy is r g. Dil gaan. 

r dinge 
J aan gon . 
toll/o, Sakkie ... " 

, '·dh ... goeienaand. Meneer die 
Ilt~ " 

,~al 'e nert is julie besig om 
n aan die volk op te di .. )ulle 
II.;?\ ~101i nie gaan sloan en se dat 
t\f die verki sing gaan wen ni .. " 
JIl at U Edele, hulle is besig om 
t 'Ip ill die Transvaal en die it Qat te maak. II , 

~g '~all, bog, e ek vir jou. Ek is 
I ;ertdenr. Ek fire jou sommer k,/ Weer mos die KP kan nt die 
I ~/llg wen terwyl ek /log Presi- 
\Ian die land i. Ilit' ... 

I} mens e verbeelding so oploop 
; Wonder jy of Koedoe nic dalk 

tk II t bly kan wee om van sy 
Ont lac Ie we s nie. 'y n. gm r- 

I~ r TO i tclcfone wat hom voorle 
i 0 en koerante gaan aft wer, 
n 111m rs nou plekmaak vir so tc 

van sy bankre ening. (Of dalk 
kl n ,hy om uRiaan hksleen . nee.· 

. 't bemark "Buy Riaan 
n ti u. and cry all thl,; way to 

weer IIi ." 
"Ne toemaar vrou, jy l . I 

hulle hel de sdae die heeltyd I 

gcrs moet meer na Afrika kyk. Hulle 
pad is meer onveilig. Hulle moet kyk 
na ons nasionalisme en on regering, 
Bulle is in 'n moeiliker wereld met 
moeliker keuses. H ulle het baie 
moed nodig." 

Die Tagtigers, sc Rabie, is nog nie 
so reguit soos die Sestigers was nie, 
en baic van hulle . kryf nog Ute ver 
wyfd". 

"Soos Suid-Afrika, is die Tagti 
ger taamlik aileen in die wereld, en 
hulle is vcrwilderd. Maar am deur 
jou skryfwerk te ontdek, is goed." 

Hoe antwoord 'n Tagtiger? e An 
dre Ie Roux: "Of dit gocd of . leg 
gaan, ons sal altyd . kryf. Ek skryf 
nog altyd wat ek wil skryf', met of 
sander die noodtoestand." Le Roux 
is . krywer van Sleep vir jou 'n stoel 
nader, wat vanjaar naa wenncr van 
die veelbcsproke Rapportpry sou 
wees. Oor sensu urwetgewing c hy 
dit is weI moeilik a die bestcl teen 'n 
bepaalde bock gestel word: "Ek het 
dit nou al twcc keer aan ere Iyf, aan 
eie bock gevoel." Hy voeg by dat die 
probleem tog nie in geheel eksklusief 
aan Suid-Afrika is nie . taat en lite 
ratuur het nog altyd gcbots, en sal 
altyd bots. 

ETTI ENNE van Heerden, wenner 
van vyf lit erere pryse, sc die Af 

rikaanse krywer s e per oonlike erva 
ring van die werklikheid in Suid 
Afrika en die taat se propagandis 
tiese weergawe daarvan, gaan mcer 
en meer bots. Ampie Coetzce, pro 
fessor in Afrikaan en Nederland. 
aan die UWK, . e onomwonde dat die 
uid-Afrikaanse bestcl Afrikaanse 

lcuerkundc aan br nde Ie: "Hulle 
weet nie wat letterkunde of kultuur 
i nie. Hulle dink a hulle 'n organi 
sasie begin, hct hulle kultuur." By se 
dit is jammer dat goeie werk. 00. die 
van Koos Prin 100 nou in so 'n legtc 
lig gc tel word, en voeg by dat pry e 
nog altyd "ideologies gclaai" was. 

Die algemene indruk blyk tc wees 
dat Afrikaan e Ictterkundc tan , ten 
. pyte van die inperkingc, vol lewe is. 
Antjie Krog m en dit i "gcweldig 
gesond in die in dat dit reaksie uit 
lok en dus van b tekeni is". Volgens 
hris Barnard is daar allerhande 

nuwe strominge en verwikkelinge, 
Afrikaanse letterkunde is "belaai 
van kicking" en oor die jong Tagti 
gcrs voeg hy by: "Solank 'n mens die 
jong vocltjies in die nes hoor fluit, is 
dit 'n goere tckcn." 

Petra MUller, ikrywer van and r 
meer die treffer-digbundcl M}, plek 
se naam is Waterval, e die Afri 
kaansc letterkunde is nie mecr, 00 
Peter Blum ese het, 'n "centro -let 
terkunde" nie. Daar is 'n groot diver- 
ifika ie van ternmc cn die divcrsifi 
ka ie-pro e sal v ortgaan. Maar y 
vo g by: •• Afrikaanse letterkunde i 
in '11 groot mate n t 'n wit Icttcrkun 
de vir wit leser . Dit is nood a klik 
dat ons brugbocke kry, wat die crva 
rings van all Afrikaan prekcnde: 
vir aile Afrikaanssprekende. al 
raakvat." 

MNR. JANNIE GAGIANO i senior 1 ktor in die d partement politieke wetensk p 
aan die U . JOHAN BEUKMAN het m t hom g sel . 

taa 
oa sie t 

moet 

ANTJIE Krog e die uid 
kaan. regcring - en taat~b 

Ie Afrikr an c letterkunde oor 'n 
front aan bande. "Die politi ke ~ 
wer sc lewe word ingeperk en af 
krywer se verbeelding, uitdr 

king, anali e en ervaring veld 
in me r a een op ig b perk n ~~~~~~~~~==~~~ 

the bank.") 
Die redakt ur van die "alternati - 

we pers" kan cgter nic deur telefoo 
noprocpc tilg maak \~ord,.of op pen 
sioen afgctre word me. Vir ou Stof 
fel wa dit natuurlik 'n doring in die 
vice. Maar on mini. tcrs kom op die 
ou end altyd met 'n goeie plan voren 
dug al vat dit som. 'n rukkie. 

En daarom al dit eker nie m er 
tc lank wees voordat die k rante cen 
n die under in die stof gaan byt en a1 
ons g middcldc I r in tamatie 
straat gaan land nie. (A. die v r ly 
kin nie 'n onde is ni .) Maar juis 
dan sal dit nodig wccs dat elke n vr n 
ons verby al die o-so-belnngrikc rna • 
. pcletjie mo t kyk. Ons . al verder 
ook moet wr ak dat al die persoonlikc 
vete ho pateties hullc ookal mag 
wees ons Ole blind maak vir dit wat 
in die land gebeur nie. 

Want kennis i mag, cn as ans gaan 
toelaat dat die rcgerin ons nog dam 
mer maak a. wat ons reeds is, alons 
oak oor 'n paar jaar soos di zombi 
in The Wall to laat dat ons ppe vol 
propaganda stop word. .n on 31 
elke aand vo r die TV sit en nie e rs 
wonder h ekom die ro i telc~ on op 
die tafel langs die nuusle. er L 6 m t 
reclmaat lui nle. 

we 
• • 

die 

(v Nol op blo y 14) 
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M 1) Deur FRANCOIS BEUKMMAN 

a 
"Ons moet honderd jaar vooruit 
kyk en nie net vyf jaar nie. Die ge 
vaar bestaan dat ons al die veldslae 
sal wen en log die oorlog verloor. " 
Dr. T. E. Donges. } 6 Desember 

1952. 

DIe aanhaling oar die swart vraag 
stuk het vir die Afrikaanse student 
'n belangrike les in 1988, waar his 
toriese mylpale in die ontwikkeling 
van die RSA soos die koms van die 
Franse Hugenote en die herdenking 
van die Groot Trek geleentheid 
bied vir terugkyk en besin, voren 
toekyk en doen. 

By elke draaipunt in die land se 
geskiedenis is nuwe ontwikkeling en 
moontlikhede geskep. Ook die ver 
kcnningspro esse soos vcrsimboli 
seer in die Hugenote en Groot Trek 
van vreemde paaie en ongebane 
wee, 1 in 1988 meer aktucel as ooit 
tevore. Die Afrikaansc student en 
Stellenbosch, wat deur die jare die 
simbool van Afrikanerdenke ge 
word het, sa) deel moet word van 'n 
Derde Trek. 

Die Derde Trek is nie 'n fisiese 
cen nie. Dit is 'n geestelike trek - 
weg van di krirninasie, na deelnarne 
in vryheid deur aile bevolkingsgroe 
pe, Dit irnpliseer ook dat die toe 
korns in Suider-Afrika daarin gelee 
i dat inwon r deur dien en pres 
tasie hulself onmi baar sal maak: 
bestaa~ ,reg .nie geba eer op ernosi~ 
of tradisie me, maar weI op verdien 
ste. Gemeenskaplike waardes sal 
die troefkaart wees, en persepsies 
al moet verander. 

Die laaste paar jaar het 'n nuwe 
dinarniek in Afrikaanse en jeugpoli 
tick ontstaan wat die ideale van die 
Derde rek bevat. Dit het die credo 
van Afrikaner jeugleier geword. 

JIy het eers beplan am 'n dokter 
of prokureur te word. Hy het y tu .. 
di . 10 September 1944 by die MD-. 
rehou e Koll ge begin op die jeug 
dige oud rdom van vyfticn. Dit i 
hier wa r hy onder die invloed van 
dr. B njamin F. May gekom het en 
b luit h 1. om homself toe te pit. 
op osi Ie ger gtigheid. 

In 1948 het hy sy BA-graad be 
ha I. Die elfde jaar skryf hy hom in 
by die Crozer Teologiese Skool, 
he ter in Pennsylvania, vir sy 

meestersgraad. Drie jaar later i hy 
na die Univer iteit van 80 ton waar 
hy sy Dokter raad behaal, 

Dit is hier in Montgomery, Ala 
b rna, waar sy bekendheid begin 
het. Dit het gevolg op 'n voorval 
w ar me. Rosa Parks, na 'n harde 
dag se werk, lank vir 'n bus moes 

, wag. To sy in die bu klim het sy in 
die voorste gedeelte gaan it. Die 
staat Alabama se regula ies het die 
voor te gedeelte van die bu tot 
blanke pas asiers beperk. Nadal die 

• be tuurder van die bus haar gevra 
her om te kuif het die geaffronteer- 

iel • In 
Die belangrikste mylpaal op hier 

die pad was die stigting van Jeug 
krag SA Dit het 'n belangrike 
markplein vir gedagtes en menings 
uiting binne die jeugpolitiek ge 
word. Vir die eerste keer het ge 
reelde en georganiseerde kontak oor 
aile grense 'n werklikheid geword. 

Die tradisionele grense van eks 
klusiewe etnies-gebonde politick, 
soos geprcdik en gesanksioneer deur 
die Afrikanergemeenskap, figureer 
finaal vir die jong Afrikaner-leier 
nie meer nie. Interaksie via hoe 
vlak kontak en gesprek het die Afri 
kanerjeugleier tot die slotsomge 
bring dat deelgenootskap die sleutel 
tot die toekoms is. 

Vaso Gouden, Muza Zondi, Har 
vey Phlatse, Desmond Lockey en 
hul onderskeie geesgenote het die 
politieke gespreksgenoot van die 
jeugkorps geword. Dit is nie meer 
net Afrikanerleier teen Afrikaner 
icier nie. Vandag is die intense ken 
nismaak en gesprek deel van 'n 
nuwe geslag Afrikancrjeugleiers 
wat krities en indringend worstel 
met strydvrae binne en buite die 
Laer. 

In die werksaamhede van Jeug 
krag se Studenteleierskomitec 
waarby aile Afrikaanse kampuss~ 
betrokke is, vind intensiewe bloot 
stelling aan die volle spektrum van 
die. politieke toneel plaas. Nog 
noou, edert 1948, was daar soveel 
dinamiek en ondersoek onder die 
studenteleierskorps van die Afrika 
ner nie. Die soeke na nuwe bakens 
en simbole van vooruitgang het be 
slag gekry. 

Die vraag i • gaan die Afrikaanse 
tudent en wil hy deel word van die 
Derde Trek. Of aan hy 'n slagoffer 

Derde Trek 
beraamde 9 miljoen mense me to 
die informele sektor gehuisves kan 
word nie. Ook die opkoms en be 
staan van 'n swart intellektuele klas 
wat dieselfde vryhede, behoeftes en 
begeertes as ons verlang, is 'n feit 
wat moet deursyfer na elke Matie, 
Tukkie of Raukie. 

Die geskiedenis leer dat die skep 
van nuwe gesindhede en inisiatiewe 
baie makliker verreken word deur 
die aktiewe steun en sanksionering 
van die Afrikaner-elite. Hier kan 
die jeugleier deur gesprek, uitspra 
ke en debat 'n positiewe bydrae le 
wer am oak 'n ontvanklike gesind 
hcid te skep by die beleidmakers en 
meningsvormers. Negatiewe ge 
skreeu, radikalisme en ongetemper 
de eisc is die politick van 'n kind, 
nie van 'n leier nie. 

Die grootste fout wat die Afri 
kaanse student kan maak, is om on 
bctrokken en apaties te wees. In die 
geval sal ander mense jou lot be 
paal, ander jou toekoms skep. Jy sal 
net 'n toeskouer sal wees en jou 
waardes nie in berekening gebring 
word nie. 

de me. Parks geantwoord: "I don't 
think I should have to move." Sy is 
ger rresteer, 

lIierop het 'n twaalf maande bu • 
boi ot onder leiding van pastoor 
King gevol . Op 5 Junie J 956 het 
die federale hof bepa 1 dat hicrdie 
re ul ie teen trydig is met die 
veerticnde amendament van die 
VSA kon tutisie wat state verbied 
am nie gelyke re te toe te pas nie. 
Later die jaar is dit deur die hoog 
geregshof van die VSA bevestig. 
Di busboikot i b eindig. 

Dr. King is in 'n stadium deur die 
Indie e eer te minister, Jawaharlal 
Nehru, genooi om I ndie te besoek, 
Hier het hy 'n maand dcurgebring 
om homself tc vereenselwig met die 
sienings van Mahatma Gandi, wat 

op 30 Januarie 1948 deur 'n sluip 
moordenaar gedood is. 

~Iy het na die sukses van die bus 
bOlko! en hofuitsprake hom begin 
toespits op gesprek met swart be 
lange groepe. Hy het stakings geor 
g mseer asook leidclike ver He 
waarvan die bekcndste die optog 
van 87 krn tussen Selrn en Mont rOdery om die noodsaaklikheid van 
e erale stemr~g vir die Negers te 
bcklemtoon. Ole Wet betreffendc f _ 
derale stemreg is in 1965 d e veer, eurge- 
Wat maak dr. Luther Kin s ' 

bes.?nderse pol!tieke fignur? I~ a~ n 
~oslale .gcregttgheidsveldtogte hit 
y noou radikali me of 

v~orgestaan nie. Oor geweJl~~cJd 
King hom as volg uitgespreek' 'Th~ 
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SONDAG 1 Mei was Werkersdag. Teen die agtergrond 
van die onlangse beperkings op Cosatu en ontevreden 
heid rondom die regering se voorgestelde wysigings op 
arbeidswetgewing, lyk dit asof 'n moeilike tyd arbeids 
verhoudinge in Suid-Afrika voorle. BARNEY JOR-. 
DAAN, dosent in arbeidsreg aan die US-regsfakulteit, 
bespreek die wetsontwerp waarin veranderinge aan die 
Wet op Arbeidsverhoudinge voorgestel word. 

~Arbeidsvreugde 
~IE wetsontwerp wat einde verlede 
Jaar gepubliseer is en waarin ingry 
pende veranderings aan die Wet op 
Arbeidsverhoudinge voorgestel 
word, het uiteenlopende reaksie uit 
verskeie geledere ontlok, 
Veral vakbonde het skerp hierop 

gereageer en geargumenteer dat die 
~~merk van die wetsontwerp is om 
tiU k magsp?sisie op arbeids- en poli- 
e e terrein te ondermyn. 

v Oo~ die waarskynJike oogmerke 
laak die voorgestelde wysigings kan 
la n ~edebateer word, maar ruimte 
a at nre toe dat die meriete van die 
{gUmente hier sinvol beoordeel e;~ word nie. Oit sou myns insiens 
We er verkeerd wees om hierdie 
va~sontwerp in isolasie te beskou 
dl ander owerheidsoptredes teen 
re vakbondbeweging. 

VIR huidige doelei~des sal egter 
d· aanvaar word ten gunste van Ie Wet . , beoo ~ewlOg, dat dit niles meer 
te beg rue as om ':arbeidsvreugde" 
Icier vorder deur die proses van kol 
de clewe bedinging tussen vakbon 
sion~·werkgewers verder te institu 
beids~seer en deur onwetti~e ar- 

. ptredes aan bande te Ie. 
ditD~\1 is" o,P die kollektiewe front, 
vakbo Je 10 die verhouding tussen 
Illees ~ e en werkgewers, waar die 
oog ~ngdypende veranderinge be 
~ . Arbeidsgeskille word 

verder gemsitusionaliseer, die sta 
kingswapen word aansienlik inge 
kort en die agenda vir onderhande 
ling word klaarblyklik herstel tot 
aan~eleenthede wat nie 'n pertinen 
te "politieke" kleur het nie. (Let 
hier ook op die onlangse verbod op 
die "politieke" bedrywighede van 
Cosatu.) 

Gegewe die moontlikheid van 'n 
beperkte oogmerk met hierdie 
wetsontwerp, tot welke mate sal die 
on twerp soos hy tans geformuleer 
is, in die genoemde oogmerke 
slaag? . 

Wat 'n mens tref van die wets 
ontwerp is nie noodwendig die 
swak g~ha)te van die bewoording 
nie maar die ldaarblyklike wan be 
grip (of'dalk verontagsaming'[) yan 
die senstnewe aard van die arbeids 
verhoudinge-stelsel. Trouens, mens 
soek vergeefs na 'n plan, of 'n b~ 
leid, of 'n samehangende strategre 
daarin. Dit is dalk die mees onstel 
lende faset daarvan. Meer nog, dit 
is te betwyfel of die oogmerk v~n 
"arbeidsvrede", vir soverre dit die 
oogmerk mag wees, daardeur be 
reik gaan word. 

EERSTENS word daarindiewets 
ontwerp uitgegaan van die ver 

onderstellmg, waars~ynlik tere~, 
dat "arbeidsvreugde net bereik 
kan word as arbeldsonrus en veral 
onwettige stakings beheer word. 

. , rue SO bevorder~ 
Die verdere veronderstelling is 

egter dat onwettige stakings be 
kamp kan word deur dit moeiliker 
te maak om wettig te staak! S6 
word onder andere bepaal dat daar 
nie meer as een maaI binne 'n pe 
riode van 12 maande oor dieselfde 
aangeleentheid gestaak mag word 
nie. Dit beteken in effek dat wer 
kers nie meer as een keer mag 
staak oor die ontslag van mede-wer 
kers nie (wat volgens aile aandui 
dings die tweede vernaamste oor 
saak van stakings is); of oor meer as 
een geval van onbillike of arbitrere 
optrede deur 'n werkgewer nie. 

In elk geval sal 'n groot aantal 
stakings wat tans nog wettig ge 
loods kan word, in die toekoms on 
wettig wees. Oit is moeiJik om te 
begryp hoe onwettige optrede be 
perk kan word deur meer gevalle 
van onwettigheid te skep. Ons sosi 
ale- en arbeidsopset leen ditself ook 
nie tot hierdie mate van geregle 
menteerdheid wat die wetsontwerp 
in die vooruitsig stel nie. 

OF die wysi ings enigsins die pro 
ses van kollektiewe bedinging 

gaan bevorder, is ook te betwyfel. 
Hierdie proses funksioneer op drie 
verna me veronderstellings: eertens, 
dat die staat die bestaan van kon 
flik van belange tussen werkgewer 
en werkers aanvaar; tweedens, dat 
die staat dit aan die partye self oor- 

laat om hul verhouding te reel; en 
derdens, dat die partye op 'n basis 
van eweredigheid met mekaar on 
derhandel en dat beide werkgewers 
en werkers, via hul vakbonde, ge 
Iykwaardige sanksies het waarmee 
hulle hierdie magsbalans kan hand 
haaf. Die voorkoms van stakings 
word onder andere as 'n normale en 
ook noodsaaklike verskynsel binne 
hierdic proses gesien. 

Die wetsontwerp maak egter van 
die staat en sekere amptenare ak 
tiewe partye tot die kollektiewe b - 
dingingsproses. Die ironie ]e da rin 
dat die bedingingsproses, wat van 
wee ekonomiese, sosiale en ander 
redes binne die beheer van die 
werkgewer Ie, nou deels aan buites 
tanders wat nie noodwendi die be- 
'Iange van 6f werkgewer 6f vakbond 
hoef te oorweeg nie, to vertrou. 
word. 

D IE stakingswap n word voorts 
ingryp nd ingekort en dit sal 'n 

ern tige wanbalans in die onder 
handelin situasie tot gevolg he. Dit 
sal myns insiens daarto lei dat 
werkers, nou in baie gevalle ont .. 
neem van hierdie wapen, nie me r 
kollektief sa) beding nie maar e r 
der kollektief sal moet bedcl, 

Werkgewers het tot dusver 6f ge 
swyg ' oor die wetsontwerp Of dit 
verwelkom. Die dilemma waarin 
hulle verkeer Ie egter daarin dat die 

proses van kollektiewe bedinging 
geskoei is op die idee van 'n vry .. 
markstelsel en die bedinging van 
lone en dies meer behels, binne die 
konteks van 'n vrye arbeidsmar . 
Laasgenoemde voor-veronderstel 
weer nie net 'n vryheid om t on 
derhandel n 'n vryheid te weerhou 
nie, maar ook die afwesigheid van 
oormatige inm nging deur ow r 
heidswese in die froses. Wer e 
wcrs se aktiew 0 pas. iew teun 
vir die wetgewin IS dus m ilik 
verklaarbaar, veral in di li van 
hul 1 r. reaksie te n onlang e wet 
gewing wat beoog om verbruikers 
teen sekere vorms van uitbuiting t 
beskerrn. . 

Daar is wei a pekte v n die w t 
.gewing wat te verwelkom i , naam 
lik die verslappin van vereistes ten 
cinde toeg .. , ang tot die nywerheids 
hof te verkry en in 'n mat ook die 
skepping van 'n .spesial arb idshof 
met appel-jurisdiki ie. 

IN gehe ) be kou is dit gter duid .. 
Ilk dat die wetgewing ,en b - 

pan Ide, of dalk eerder 'n tota 1 on 
deurdagte, beleid probe r uitvoer 
sonder werklik be .. cf of in a ne: 
ming van die pro esse w t b trokke 
i en die belan e wat op die "P I is, 
Trouens, dit i te betwyfcl of die 
wetgewin self daardie oogmerke 
sal bereik wat ek aanvs ar het dit 
ten grondslag Ie. 

KYK 
•• o UID.AFRIKA VIERKANT IN DI 

Is' jy bew di I't' ke reoliteite von Suid-Afriko in 1988? Of is jy d I us van re po I I d h id"? ee Van die oningeligte "stille meer er et . . 
'Nil jy betrokke rook, deel word van die Suid-Afriko van die toekoms? 
Of' d' . " . .? D . 'n tuiste vir jou as jy: • lis It rue vir IOU belongnk Ole. 01 or I.S . Suid-Afrika gevind moet 
9 0 dot gematigde politieke op osslO9s vir wOrd 

• 91 . f ik . oners 
• 0 0 In gelyke regte vir 01 Suid-A rl dO se lOW denkende studente op onder 
S Qroog kontak met onder gemahg e eners . 
Uld fri . ,. 
• i -A .nkaonse kampusse wdne . id Afrikaanse situasie 
• Ig~h9 wil bly oor aile fa sette van dleSS'd Af iko en In verantwoordelike b 9 0 In die vreedsame toekoms van UI. - n A' deel 
~rrae tot die verwesenliking daarvon wil lewer d s IY t tl• word van 'n steeds groeiende, denkende stu entes em, 

S lou tuiste' 
DIE POPUL~RE STUDENTE AlLiANSIE. 

• 

Di PSA is 'n tudente organisesi wot in 1985 9 stig is d or b kom 
merde Maties wed hulle vir 'n konsolida i von €I mC1hgde stud nte b _ 
ywer. Dit is aon geen politi ke party v rbond me. Die PSA stel dit hom 
ook ten doel om rodikale el mente op Stell nbosch t en t werk· om 'n 
betekenisvolleplotform vir gematigde studente te skep en om op I~ deur 
lopende baSIS 10119tlO9 t.o.v. oktuel gebeure te verskof. 

Die PSA het in 1986 besluit om by die Nasionale Studente Fed ro ie (NSF) 
te offilieer - om sodoende die soak van gemotigde studente op all Suid 
Afrikoonse kompusse beter t dien. 

DIE TOEKOMS VAN SUID-AFRIKA IS VIR ONS VAN DIE GROOTSTE 
BEl~NG. STEM lY SAAM? SLUIl DAN AAN BY DIE PO 
PULcRE STUDENTE ALLIANSIE. 

POPULtRE STUDENTE ALLIANSIE 
ON I BE ROKK Novroo: Kern r 205, Tru"tBonk Sent um. Tel: 7,953/3603. 
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KAMPUS·MENING 
Dink Jy 01 Matl I 'n wewlgtlge 
tud nt ko rant? 
Barbara St wart 
I think there is definitely a leaning towards 
the political side. It should be more sport 
orientated. It is basicly like every student 
newspaper. 
St fan Smith . 
E vind dat daar ongeveer ewe veel berigte 
van all sis, alhoewel ck nie saamstem met 
die politiek wat hulle skryf nie. Daar is hulle 
nie cwewigtig nie. 
Mark Spiro 
Die Matie is not political enough. J think it is 
difficult for them under circumstances to pu 
blish everything they want. It covers all as 
p. cts of student life. It covers most sporting 
and cultural activities well. They should take 
campus as a whole, including black and whi 
te views, into consideration. 
lanN I 
Ja, sover as wat hy toegelaat word. Daar is 
redelik baie beperkinge op die pers en jy kan 
nie jou eie mcning in Die Matie lug soos jy 
dit ook nie op kampus kan doen nie. 
Linda 10 Grang 
Ja ek dink so. Dit het altyd iets in vir almal. CORINNE VAN ZYl 
Etl nn Lombard 
Politiek is baie relevant. en 'n ou moet weet 
wat daar aangaan. Baie m nse op Stell en 
bosch weet nie wat aan aan as hulh nie Die 
Matie lees nie. 
Conrad Gunt r o jinne ja, veral as jy Die Mati vergelyk 
met . ander kampusse se ko rante, . 00 by 
voorbeeld vcr s'n. Die Matie is nie te poli 
ties ni . 'n Mens sal orals die politieke ele 
ment kry. 
Adlai David 
Nee, daar is byvoorbeeld geen sokker in nie. 
Dit is baie swak. Kampu politick is weI baie KEVIN OOSTHUIZEN 
geed verteenwoordig. 
Corlnn van Zyl 
Ja, wei vir my word daar genoeg in geskryf 
oor wat belangrik is. Dit is goed genoeg ver 
deel. Maar hulle moet dalk mee oor drama 
insit. 
K vln 00 thulz n 
Ek dink nogal so. Dit d k baie menings, by 
voorbeeld wat in Kaya Mandi aangaan, as 
ook oor die NP en ander politieke patyc. 
Imk Eng Ihardt 
Ja. Daar is no al baie sport, 'n bietjie min 
kuns. Bulle doen baie moeite en kry net 'n 
ge-moan die heeltyd. 

POLITIEKE PROFIEL: ROBERT BRICOUT 

Sport kan rasse 
bymekaar bring 
ROBERT BRJCOUT is tans 'n 
tweedejaar LLB-student en het sy 
BA-graad aan die US verwerf. Hy 
is ook die voorsitter van die Onaf 
hanklike Studente Beweging se 
tak op Stellenbosch. 

Robert definieer sy politieke 
oortuigings in terme van mense 
regte. "Vir my is menseregte nie 
een of ander radikale term nie, 
maar dit gaan oor mense en hulle 
basiese regte." By sc hy onthou 
dat toe hy jonger was, hy nie kon 
verstaan waarom sommige mense 
nie op dieselfde strande as hy kon 
swem nie. Dit was toe, en is nog 
steeds vir hom onaanvaarbaar dat 
mense op grond van hulle velkleur 
regte ontneem word. Hy se verder 
sy eie indrukke, eerder as party 
druk, is verantwoordelik vir sy po 
Iiti~ke opinie. 

Robert was in die Hoer Jongen 
skool, Paarl, op skool. By dink nie 
dat die skool as sulks enige in 
vloed gehad het op sy politiek nie, 
maar die vriende wat hy daar ge 
maak het, wel, Hy kan onthou dat 
die klas waarin hy was, "'n baie 
polities-aktiewe klas" was. 

Sy vriende is vir hom baie be 
langrik, omdat mense vir hom be 
langrik is. Hy is 'n vurige rugby 
ondersteuner en speel self, groten 
deels net sosiaal. Sport is belang 
rik, reken hy, omdat dit 'n terrein 
is waar hy mense ontmoet en leer 
ken. "In Suid-Afrika is sport deel 
van die kultuur en dit speel dus 'n 
belangrike rol in die sosiale opset 
van die samelewing. Dit kan 'n be 
langrike rol speel daarin om rasse 
bymekaar te bring." 

ROBERT BRICOUT 

Hy erken dat sy openbare rol op 
kampus onvermydelik inmeng met 
sy akademie, maar dat dit nie 
noodwendig ontwrig word nie. Die 
univer iteit is vir hom 'n opvoe 
dingsinstelling wat nie net akade 
mie beteken nie. "Mense wat so 'n 
'klas-na-bib' lewe lei, was nog nie 
werklik op Stellenbosch nie. Dit is 
egter belangrik om 'n balans te 
probeer handhaaf." 
MARINA PRETORIUS , , 

S UD NTE WORD VIR DIE VOLGEND 
J K NODIG: 

KLUBS: Ti n r 
Hui vrou 
Biard 
Fi i k Gestremde 
Liggaam bou 

AFRIGTING: Sokker 
Rugby 
Netbal 

KURSUS: Joernali tiek 

AANSOEKVORMS BY USKOR-KANTOOR 
(agt r di Buro vir Stud nt voorligting) 

VE KRYGBAAR, TEL. 70245 of 70255 
DANKIE AAN DIE USKOR·PERSONEEl EN -STUDENTE VIR HUL ONBAATSUGTIGE DIENS. 

DIT WORD WAARDEERI 
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heeldag in die Endlersaal gehou, 
en om 20h 15 is daar 'n galakon 
sert, met die Eliteorkes onder 
leiding van Eric Rycroft. 
Sunday 8 May 
THE US String Ensemble plays 
works of Elgar, Tchaikovsky and 
Roelof Temmingh in City Hall 
tonight. The conductor is David 
Tidboald and the soloist is Ron 
Minor. 
Maandag 9 M I 
DIT is vandag die eindronde van 
Kruik se Kamermusiek-kompeti 
sie in die Kruik Orkes-ateljee. 
Tu day 10 May 
TODAY is your last opportunity 

Teaterkluh soek studentelede 
M J N studente is van die be taan 
van die Libertas teatcrklub bewu . 
Nog minder sal wcet dat die klub 
reeds in 1960 gestig is, en sedert die 
laat-scsti~s in die Klein Libertastea 
ter (op die markplein naby WP-kcl 
ders) gestasionecr is. Die tcater wa 
o rspronklik 'n perdestal, en men e 
wat alreeds opvoering daar byge 
woon h r, kan getuig van die intie 
me atmosfcer. Dit is by uitnemend 
geskik vir kabaret, en Anthony 
Con tandiu e 3-D is vanjaar met 
groot su", es daar opgevoer. 

Dreigemente van moontlike slo 
ping hang egter oor die pragtige 
klein gcboutjie sedert die vro e tag 
tigs. Die voorsitter van die klub, 
Jannie Hofrneyr, se dat die klub 
nou meer optimi ties is oor die be 
houd van die teater, alhoewel die 
voortbestaan daarvan nog nie ver e 
ker is nie. 
Jannie is 'n ou bekende in Stel 

lenbosse teaterkringe. By is tans 
profes or by die Departement Bio 
chemic, en is al sed crt sy studente 
dae intcn ief betrokke by amateur 
teatcr. By het in di vroee sewen 
tigs a tud nt by die klub aan e- 
luit en deelgene m aan produksic . 
Die klub b plan v rskeie interes- 

sante produksie vir 1988. Di vol 
gende produk. ie is Blood Relations 
deur die Kanadese dramaturg ha 
ron Pollock, mel regie deur Zoeuje 
Ilofmeyr. Die Breughel-groep gaan 
in Oktob r tyden die Stellcnbo se 
kun fees die produksie Kn g van 
twee meesters opvoer, en die Bar 
leycorn Folk Club van Kaapstad • aJ 
ook daar optree. Die kJub beplan 
ook 'n musiekbly pel, The Fantas 
lies, en 'n eenmanvertoning deur 
Janni in die vorm van 'n Luc Che 
valier-mu iekaand. 
Jannie wil baie graag studente hy 

die klub betrek, omdat hy glo dat 
daur 'n beho fte ann mateurtcater 
op die Stellenbo se kampu is. 'n 
Mens ho f geen drama-OPleid. ing te 
he om an te sluit nie, en lede kan 
enigiets doen, van toneelspel n re 
gie tot b ligting en klank, Aspir nt 
dramaskryw r. is ook baie w lkom, 
"Ek i verbaas dat da r d esdae so 
min by USAT ebeur," se Jannie. 

Belangstell nde kan Jannie Hof 
meyr by 773035 kontak. Die a n 
sluitin sfooi is R5 en di lede ld 
R7.50 per jaar. Di teater If kan 
teen R80 per aand gehuur word. 

Dond rda 5 M I 
DIE KSO speel werke van 
Hadyn, Mozart, Strauss en 
Wagner in die Stadsaal van 
aand. Die orkes word deur Da 
vid Tidboald gedirigeer en die 
Solis is Marc Grauwels. v, 

Award-winning director Ge 
rrit Schoonhoven's production of 
Victor Gordon's Brothers opens 
at the Baxter tonight. 
'n Gratis etensuurkonsert 

deur Konservatorium-studente 
vind om 13h 15 in die Endlersaal 
plaas. 
Pieter-Dirk Uys re-opens Re 

arranging the chairs on the SA 
Bothat nic at the Nico Malan 
Theatre. The revue stars Uys 

at rda~ 1 M 
KRUIK bled aan The Magic 
Flute, 'n Engel e opera in twee 
bedrywe, gekomponeer deur 
W.A. Mozart. Aviva Pelham 
sing die rol van Papagena, en 
Angelo Gobbato en Dewet van 
Rooyen die van Papageno. 

day 15 y 
THE crso is giving a B tho 
ven Concert in City Hall tonight. 
The works which will be perfor 
med, are the Symphony No.1, in 
C, Op.21 and the Piano Concer 
to No.4 in G, Op.58. The orche - 
tra performs under the baton of 
Ogan D'Narc and the soloi t i 
Robert Benz. 

MADELEINE BARNARD 

to see an exhibition of the works 
of lecturers in the Creative Arts 
Department, at the US Art Gal 
lery. Exhibitors include Paul 
Emsley, Lyn Smuts and Niki 
Daly. 
Wo n da 11 M I 
DIE KSO, onder leiding van Og 
nan D'Narc, speel werke van Be 
rlioz, Beethoven en Brahms in 
die Stadsaal. Die solis is Robert 
Benz. 

and Chris Galloway, and is di 
rected by Ralph Lawson. 
Friday 6 May 
LATEST Ster-Kinekor release, 
Overboard, stars Goldie Hawn 
and Kurt Russel and is directed 
by Garry Marshall. 
Maak beslis gebruik van van 

aand om Quartet, onder die re 
gie van Marthinus Basson, in die 
Nico Arena te sien. Hierdie kon 
troversiele drama is gebaseer op 
die beroemde roman, 'Les Lial- 
ens Dangereuses', geskryf in 
die 18de eeu deur Laclos. 
atrda 7M. 

'n BLAA ORKESFE ~S word 

Die Archi-Ensemble speel 
vanaand in die ~ ndlersaal, onder 
leiding van Noel Travers. 
Dond rda 19 M I 
VANAAND i die openings 
aand van Thornton Wilder se 
stuk Our Town/On Dorp in Ro 
bert Mohr se tweetalige weerga 
we in die HB Thom-teater. Re 
gie word deur Est r van Ryswyk 
behartig en die speelvak duur 
tot 21 MeL 

Drama depict 'blood r Iation '} 
BLOOD RELATIONS, play by 

nadian pJaywri ht haron Pol 
I ck, i th n xt pr duction of th 
Lib rtas theatr club. It runs from 
25-27 May (Wedn . day to Friday) 
and 2-4 June (Thur d ay to Satur 
day). The play i ba ed on the fa 
mous Fall Riv r murder, in which 
Lizzie Borden was ceu ed of mur 
d rin h r father and t pmoth r 
with n a c. 'he war never convi t 
d due to J ck of evidenc , and t 
this d y the murd rs rem in a my - 
tery. 
Accordin to dir ctor 20 ttj 

Hofmeyr, it IS n "intcn e ph ycolo- 
. gical drama with thriller-like ele 
ments." Th play xplo e the m 
biguity of the of a rcsp ct d middl 
class woman pas ibly bein killer, 
and the re trictinp, convention of 
the Victori n family et-up (1892). 
Tit play futhermor explores the 

Die wat Ben DeHaeck Be A ... 
j sp ie nog nie gesien hct nie, 
kan dit gerus in die Nico Malan 
Arena gaan kyk, waar dit tot 21 
Mei speel. 
Friday 13 May 
ON this most fateful of days, 
the safest thing to do is to go and 
see a movie: Ster-Kinekor's 
latest release is Claude B rri's 
compelling Manon of the Spri~g, 
starring Yves Montand, Daniel 
Auteuil and Emmanuelle Beart, 
Of course, those on the Matie 
editorial have better things to 
do ... 

CLOTHING 
CITY 

See our offers • • • 

10% to all students! ! ! 
P APEGAAIRAND STREET, 

STELLENBOSCH 
T elefoon 72524 

NUTRI-B 80's 
ANTI- . TRESS RS··· 8· 6· FORMULA , 

. . .. 
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Arts department 

ARTIST .•• PAUL EMSLEV with on 
U Art. Gall ry. 
AN interesting and unprecedent 
ed coincidence, namely the hang 
ing of two exhibition, recently 
put the department of creative 
arts on trial. Students who visited 
the art exhibition in the Neel ie 
durin the 'estival of the Arts, 
which con i ted of works by the 
students of the creative arts de 
partment, saw only half the evi 
dence. The other exhibition, 
which hangs until 10 May in the 
US Art Museum, is the work of 
the department's lecturers. 

The artists who are represented 
do not stand to be judged on per 
sonal merit alone. Their corporate 

identity precludes this. They stand 
for an academic institution and 
will be compared to other institu 
tions who have held similar 
countrywide exhibitions in the 
past. 
One has the rare opportunity to 

inspect the private arusuc lives of 
men and women otherwise en 
countered as educators of art. The 
visitor will be rewarded by the 
outstanding quality of some of the 
works. 

It is evident that Paul Emsley 
has contributed most to the body 
of work, both in the number of 

Fees vir die kunste "n su ses 

• 

STUDENTE het nuuskierig saarn 
gedrom en rondgemaal tussen stal 
Ietjies in die Loopgang waar truie, 
'l-hcmde, juweliersware en allerlei 
ander interessanthede te koop aan 
gebied is. In die Gal het hulle skil 
d rye, tekeninge en keramiekwerk 
bekyk en beoordeel, oor middagetes 
vertonings in die H.B.Thom bygc 
woon. Daar is ook gereeld na al die 
"hip" flicks gaan kyk. 

AI die aktiwiteite was natuurlik 
dee! van die Fees vir die Kunste. 
Hierdie Fees het gedien as 'n eks 
p riment wat moontlik in die toe 
korns die ekwiwalent van die 
Grahamstad-fees kan word. Me. 
Ronel Nel, SR-Jid vir Kultuur en 
Publkasles, het aan die hoof van or 
ganisasic vir die Fee gestaan. Die 
Fe s moes poo om soveel tudente 
moontlik, wat nie andersins met 
"kultuur" in aanraking kom nie, te 
betrek, en ook te wys dat kultuur en 
kuns lewe, en nie, soos me. Nel dit 
stel, 'n ' celebration of the past" is 
nie. 

As mens die afgelope Fees be- 
kou vir wat dit was, naamlik 'n eks 
periment, was dit besf 'n groot 
sukses. Dit mag nie ver elyk word 
met die Grahamstad se Fees nie, 
aange ien laasgenoemde reeds 10 
jc ar bestaan en vanuit 'n klein be- 
in gegroei het tot wat dit nou is. 
Maar ons ees hoef glad nie te 

rug te staan nie. Wat die verrigtin 
ge en uitstallings betref, was daar 
oorgeno g verskeidenheid. Studente 
kon kies n keur tusscn verskillende 
middaguurkonserte in die Konser 
watorium waarvan Brommer in die 
Sop tn Ander Lawwe Liedjies met 
Philip de Vos en Albi Louw '0 
voorbeeld j , Dan was daar ook no 
3-D n Abamany ni in die 
H.B.Thom. 3·D was we g wild in 
y tw de sp lvak op t llenbosch, 
m ar daar wa gemen de evoelen 
wat Abamanyani betr f: party was 
mal dar roor terwyl ander weer ef 
fens tel urgesteld was. 

Die kunsuitstalling in die Gat is 
goed bygewoon. Ole werke was 
voorbeeJde van wat studente ver 
bonde aan die Beeldende Kunste 
Departement produseer. Die vlooi 
mark in die Loopgang is druk be 
soek, Al die ware te koop is deur 
studente vervaardi . Die Filmfees 
in Cine 1 was baie gewild. Mens 
moes soms dae vooruit kaartjies be 
spreek om te verseker dat jy plek 
sal kry! 

Almal se smaak is in ag geneem, 
en daar kan nie fout gevind word 
met die gehalte en verskeidenheid 
van die verrigtinge nie. Me. Nel Je 
daarop klem dat die ees as plat 
form moes dien vir jon Suid-Afri 
kaners om hut talente uit te leer. 

Op navraag het studente verskil 
lende menings oor verskillende ver 
tonings en gebeure uitgespreek. AI 
mal was dit egter eens dat die Fees 
van die Kunste 'n "puik" idee is wat 
baie besli volgende jaar herhaal 
moet word. Voig ns me. Net was 
die rede vir 'n eksp rimentele Fee 
om uit te vind hoe Matie op 0 iets 
sou reageer. Die terugvoering van 
studente was na haar mening oor 
die al emeen baie positief', en daar 
sal beslis volgende jaar weer 'n Fees 
gehou word. Verskeie instansies het 
reeds belangstellin uit espreek om 
'n soortgelyke Fees in die toekoms 
te borg. 

Volgens me. Nel het die -ees op 
die verkeerde tyd plaasgevind, 
naamlik in die middel van die toets 
reeks. As dit vroeer gehou is, sal 
meer mense kan d elnecm. Ander 
sin is sy tcvred dat die Fee,' sy 
do I g di n h t: dit het die kunste 
in al sy vorme aan die "gewone" 
student bring vir y enot. 

Dit w 'n F es van die Kun te 
deur stud nte n vir tudentc. On 
wil m . Nel b n vir al haar h r 
de werk en h ar elukwen met die 
sukses van di Fee. 
CHRIS DE VRIES 

I KUNS] 

on tr ial 
works exhibited and his clearly 
perceptible dedication to art itself. 
His collection of drawings and 
paintings exhibit a mastery of 
form through finely controlled 
technique. . 

Students of art can also Jearn 
from the colourist in Timo Smuts 
who shows works in oil and water 
colour. Special mention is due to 
the jewel-like relief sculptures of 
Dieter Dill, the beautifully exe 
cuted watercolour sketches by EI 
lalou O'Meara and the competent 
etchings of Lyn Smuts. 
A wide variety of media ensures 

that there is something for ever 
yone: picture-book illustrations by 
Paddy Bouma, ceramics by Ralph 
John on and "variations" in silver 
and copper by Katrijn Engelen. 
Abstractions in oil as well as wood 
sculpture by Pienaar van Niekerk 
can be viewed alongside Stephan 
Coetser's kite and art photo 
graphs. 

However one might relish the 
inspection of these artist's works, 
it is in the relationship between 
the two exhibitions mentioned 
that the whole oeuvre of their 
creative effort can be judged. As 
the teacher is trongest in . om 
and the artist dominates in others, 
it is impo sible to judge them on 
the performance pre ented in the 
US Art Museum alone. 

RENEE FERREIRA 

Cole laat ore kriewel 
LLOYD COLE is 'n man wat nie 
op sy bek geval is nie. Op sy de 
buutplaat, Rattlesnakes, het hy al 
gewys dat hy sy vlymskerp tong met 
subtiele popmusiek kan meng om 
skitterende resultate te verkry. 

Op sy tweede plaat, Mainstream, 
kom die man weer met snitte soos 
Sean Penn Blues, "29" en From the 
hip vorendag wat mens se ore Iaat 
kriewel van die lekker. 

As mens die eerste keer na die 
musiek luister, klink dit vaagweg na 
U-2 wat besluit het om hulle kitare 
se versterkers bictjie sagter te 
draai. Maar later kom jy agter dat 
daar meer in Lloyd Cole en the 
Commotions se musiek skuil en dat 
hy glad nie soos Bono klink nie - 
tensy Bono intussen 'n woordeboek 
ingesluk bet. Verder gebruik Lloyd 
Cole sy stem ook as 'n ekstra insru 
ment wat deur die musiek vleg om 
'n interessante eenheid te vorm. 

Nie al die snitte is musikaal egter 
ewe innoverend nie. Maar as dit 
goed is, dan is dit vrek ~oed. 

'n Hortende mondfluitjie lui die 
Sean Penn Blues in, voordat die ki 
taar en klawerbord ook inval en ou 
Lloyd begin sing: "If 1 could/ I 
swear 1 would/ be better/ If 1 crash 
this TV/ I know 1 will he better." 

Op die snit, My bag, sin~ Cole 
van die lewe in die "fast lane '. Ter 
wyl die akoestiese kitaar ons verse 
ker dat die liedjie tong in die kies is, 
begin Cole ons vertel van die mense 
"who gave up sleep at the age oj 
seventeen/ their words getting big- 

ger/ and their eyesight worse." 
Maar Lloyd is ook 'n bekommer 

de man - hy gee om. Daarom sing 
hy op die titelsnit, Mainstream, oor 
die nare dinge wat dwelmiddels aan 
'n mens kan doen. (Swimming is 
easy in the middle of the Mississi 
pi/ all you have to do is crawl/ 
swimming is easy when you're hea 
ding for the deep.) 

Die woorde op party snitte is on 
gelukkig nie so mooi hoorbaar vir 
mens se rumatiekerige ore nie. 
Daarby ontbreek die lirieke of enige 
vorm van omslagnotas op die plaas 
lik-gedrukte plate. Mens kan dus 
maar net raai wie die musikante is 
wat ou Lloyd so goed bystaan. 

Die plaat is nogtans die moeite 
werd om aan te skaf, vera I as jy 
daarvan hou om jou skoene uit te 
skop, rustig in 'n stoel te gaan sit en 
net jou musiek te geniet. 

PIERRE DE vas 

N ataniel "n kreatuur Op sy eie 
SOMS dink jy sy grootste pro 
bleem is y middellyf-mate of die 
feit dat hy nie sy wangbene kan 
sien nie. Jy dink dalk hy onderhou 
die hele GASA (Gay Assosiation 
of South Africa) en 'CC (End 
Conscription Campaign). Hoe dit 
ookal sy, jy dink iets, want Nata 
niel lok reaksie uit. Hy is 'n hoogs 
kontroversiele figuur: sy klere 
drag, lirieke en optrede is uniek. 

Van die 25 tot 28 Mei kry Stel 
lenbossers weer die geleentheid 
om uitgelok te word. Dan tree hy 
in die H.B.Th m-teater op met y 
nuut te kabaret, Weird People. Sy 
optrcde in Stellenbosch luit 'n 
landswye toer af. 

Nataniel i gcen onbekende op 
tellenbosch nie. By het vanaf 

1981 tot 1985 mu iek aan die 
Stellenbos: e Kon rcrvatorium ge 
stu deer. Hy het egter "so baie 
werk aanbiedinge ontvang" dat 
hy nie sy graad voltooi het 1_lie 
iet waaroor hy vandag spyt IS. 

Nataniel is 'n kreatuur op sy 
eie: 0 rspronklik, interessant, on 
voorspelbaar en baie, baie talent- 

vol. 'n Mens kan hom nie ignoreer 
nie. Verlede jaar by die Straattea 
ter het 'n enorme skare Stellen 
bosse studente hulself verlustig 
aan Nataniel se pittighede en sy 
treffende ontaktvolheid. 

NATHANIEL Ie ROUX 
Vir die eerste keer in sy kort, 

maar opspraakwekkende loopbaan 
- wat omtrent alles insluit vanaf 
avant-garde operas soos The Up- 

per Thing en Dung tot begelei 
dingswerk op die klavier vir 
KRUIK en chanteuse Daniele 
Pascal is kritici dit landwyd cens 
dat hy 'n produk gel ewer het wat 
die mocite, geld en tyd werd is. 
Die produk is sy langspeler Weird 
People en die kabaret van dieself 
de naam waarmee hy landswyc 
publisiteit ontvang het. 

Weird People wit deur die mite 
van die norma Ie mens, die soge 
naamde "man op straat", breek. 
Dit wit aantoon dat daar iet 
vreemds is aan elke mens, '0 
vreemdheid wat die oppervlakkig 
heid van die allcdaagsc oorskry. 
Met Weird People po i, Nataniel 
om y eie kommersieet-aanvaarba 
re styl te vind onder om te veel 
van sy individualiteit in te boet 
As jy bewy. van hierdie individua 
liteit soek, lui ter na iets s 0 Wit 
ches ill Slomotion en let die tref 
fende imboliek in Soldier Mall 
op. Maar kom sien eerder vir Na 
taniel in Weird People en besluit 
self. 
HEN I TTE GELDENHUVS 

Aucam vrees TV - Afri 
W AT oek remand soos Bennie Au 
camp hier, wonder mens as jy die 
trappies van die opvoedkunde gc 
bou uitsukkel? Vaal hcrinnerin e 
aan "My hond"-opstelle deins by 
jou op. 

rof. Aucamp is egter van me 
nin dat die Fakulteit Opvoedkun 
de na re te die mees krer tiewe den 
ke op kampus behoort te b vord r. 
Hy "dat hy daar is omd t die op 
vo dkunde sp lin laat vir sy krea 
tiewe neigings, maar ook vir navor 
in . 
Letterkunde in die kla kamer 

konteks eis nuwe hoeke waaruit dit 
vir skoolkinders meer lewensvat 
baar gemaak kan word as wat dit op 
die oomblik is. Daar word reeds ge 
kyk na '0 mcer doelgerigte st 1- 
werkprograrn. By beklerntoon dat 
kinder 'n wyer omvang van skryf 
moet aanleer, odat hulle kan redc 
neer, skryf en vcrduidelik, want dit 
is wat die praktyk van hullc verwag. 
V Igens hom word veral uitccnset 
tingsprosa, wat gcrig if, op redene .. 
ring, baie verwaarloos. 

Vol gens Prof. Aucamp kan • te 
vecl reels en voorskrifte ... die taal 
in 'n kleurskyf plaas en groei 
moontlikhcde beperk." Maar in die 
selfdc ascm troos hy dat Afrikaans 
nic makJik 'n rigiede taal sal word 
nie, orndat dit te v el bcmvlocd 

word deur aJtcrnatiewe Afrikaans. 
Waarvoor hy wei 'n vreei het, is 

vir die invloed wat TV op Afrikaans 
het. "Die model wat kinders dees 
dae kry, is nie meer die natuurlike 
Afrikaans van hul oumas en tantes 
nie, maar wei die plastiek-Afrikaans 
van die TV." Laasgenoemde is 'n 
baie bcperkte taal met min kleur en 
Iewenskrs tigheid. Solank di ge 
bruiker e ter din mies is, al die 
taallewenskragtig wees. "On mo t 
net wegkom van die idee dat blan 
kes die eksklusiewe taalgebruikers 
is. Dit is juis die ander kleurgroepe 
wat die taal meer lewe gee." 

Oor sy wcrk wil hy nie graag uit 
sprake rnaak nie - "die maaksels 
moet vir hulself praat." Hy konsen 
treer op kortverhale omdat dit 
waar kynlik die vorm is wat. sy tem 
perament die beste pas. By hou van 
die kompaktheid daarvan en ook 
die cise wat dit aan jou-suggestie 
vcrmoe stet. 

Toneel is sedert sy jeug 0 k 'n 
groat bclangstelling. Die afgelope 
f,CS of scwe jaar i hy op die beoor 
dclaarspaneelvan Fleur du Cap en 
sien hy gcmiddcld twee opvoering. 
per week. Hierdie waaksame kyk 
het hom gemtcres eerd gemaak. 

Oor sy kabarct, Slegs vir Alma! 
is baie gepraat. "Mcnse verwyt my 
altyd omdat ek nie politics i nie: 

aans 

Prof. HENNIE AUCAMP 

mel Slegs vir Almal wou ek wy~ 
dat ck omgee, besorgd is OOr my 
land." Slegs vir Almal se subtitel 
was selfsug. Daarmce wou hy sc dat 
almal in hierdic land tot 'n mecrde 
re of mindere mate skuld dra vir die 
toestand van sake. "Die teater kan 
'n nuwe sosiale klirnaat skep," ver 
duidelik hy. H>, beklerntoon dat die 
skoal 'n publiek vir die toekoms 
moet skcp en op die oornblik 
brin dit nie y kant nie. 

MARGARETHE VISSER 
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Strykensemhle lewer skitterspel 
GESPIERDE spel en sensiuewe 
nuan es was kenmerkend van die 
U.S. Stykensemble se konsert verle 
d~ Maandagaand in die Endlersaal. 
Ole programsamestelling was effens 
Vreemd, maar tog interessant. On 
der die leiding van prof. Eric Ry 
croft het die musici weer eens die 

goeie naam van die Ensemble be 
vestig, en bewys dat tegniese vaar 
digheid in jou gekose instrument 
die voorvcreiste vir sinvolle musiek 
uitvoering is. 

In Elgar se "Inleiding en Alle 
gro" vir strykorkes en strykkwartet 
opus 47, het goeie intonasiebeheer 
en wye dinamiese verskille van die 
Ensemble die goeie vertolking deur 
die soliste versterk. Hoe lekker is 
dit nie om 'n ryk en warm klank 
kwaliteit van strykinstrumente te 
hoor nie! Dwarsdeur die uitvoering 
is mens telkens aangenaam verras 
deur die groot klank wat deur die 
relatief klein Ensemble verkry is. 

Die eerste uitvoering van dr. Roe 
lof Temmingh se 'Drie Sonettc', vir 
strykorkes, het wye positiewe reak 
sie uitgelok, Moderne klanke wat 
lekker op die oor val, en 'n tikkie 
tong in die kics was veral in die eer 
ste twcc sonette, "Andante Modera 
to" en "AJle~ro con spirito" opval 
lend. Maar die laaste sonet "Adagio 
con molto espressione" was beslis 
die geslaagste van die drie. Wye di 
namiese kontraste en skielike ver 
rassings het die luisteraar end-uit 
geboei. Dis veral die klankkontole 

in die pianissimo-gedcelte wat hier 
beindruk het. Dit i jammer dat die 
Afrikaanse titels wat dr. Temmingh 
aanvanklik aan die sonette gegee 
het, in die program uitgelaat is. Dis 
vcral die titel van die eerste sonet, 
"flarde", wat die karakter van die 
musiek gcvat op om. 

Die hartroerende "Serenade" vir 
Strykorkes, opus 48 deur Tchai 
kovsky, was 'n plesier om aan tc 
hoor. Hier is die pragtige klank 
kleur van die Ensemble ten beste 
vertoon. Die tjello's moet veral kre 
diet kry vir die sterk basis wat die 
res van die Ensemble gedra het. Die 
bekende melodiee is vars aange 
bied, en die ocnskynlike genot waar 
mee die spelers hul in die musiek 
verlustig het, was nansteeklik, 

Elke lid van die Ensemble is 'n 
kunstenaar in eie reg. Dit i wat die 
eindproduk so voortrefJik maak. 
Korn ons hoop dat die tipe stan 
daard die reel eerder as die uitson 
derin in klas ieke musiek-uitvoe 
rings in Suid-Afrika word. Dis net 
'n jammerte dat 'n konsert van hier 
die gehalte s6 wak bygewoon is. 

ERIKA JACOBS 

A chance to smile 
PIETER-DIRK UYS is one of my 
fav?urite funny men. Accuse me of 
~ubJectivity and favouritism, but I 
b~ve the guy. His jokes are predicta- 
e and his recipe proven, but what 

~~~ hell'? Humour is sadly lacking in 
IS country, and you can't beat a 

babtch of good old Uys jokes for a 
rc ~st guffaw. 
Plctcr-Dirk retains the title of 

.outh Africa's national chameleon 
In hi production, Cry Freeman 
de/a, the movie, and never ceases to 
d tound his audience with the sud- 
en metamorphoses he undergoes 

On tage. The costumes add to the 
~rcdibility of each different charac- 
~r, and a few props also come in 
handy. A pair of silly glasses and 
~ttonwool sideburns are enough to 
transform him into Sir Richard At 
cnborough. 
T He did a stunning Maggie 
t hbatcher, complete with uncornfor 

Ic high-heeled gait and stiff 
~cCk. His Joan Collins-act wa good 

W II; the fluttering eyelashes and 
thxUal innuendoes weren't 10 t on 
p.e audience. But can you imagine 
ICler-Dirk doing Joan Collins 

• In 
doing Winnie Mandela? A standard 
ethnic "dock" won't change anyone 
into Winnie Mandela. The soliloquy 
was acceptable, but it didn't move 
me. I believe it was intended to. 

Chris Galloway, who is no new 
comer to Uys-productions, stars as 
Donald Woods, James Coburn, and 
the perfect prototype member of 
the SAP. The audience loved his fo 
lies-type act wearing riot-unit 
clothes and waving a police baton. 
He is a startlingly real James Co 
burn doing a not-so-convincing Hor 
atio Nelson. 

Arthur Molepo, who was the 
clapper-boy, also doubled as Chief 
Mangosutho Buthelezi in the final 
scene. He wasn't very good; the 
black anger he was supposed to con 
vey, seemed more like a tantrum 
than the heartfelt gut-reaction of 
one convinced of his cause. 

The production tends to disinte 
grate in places. The script is good 
and the imper onations make up for 
most of the flaws, but it doe n't 
flow smoothly. The conversation 
with "Sir Richard" at the back of 
the auditorium was irritatin ; it was 

South Africa 
a recording of Uys's voice and 
caused the repartee to sound stilted. 
References to the Biko and Man 
del a stories as wen as the Donald 
Woods-history were slightly jum 
bled. It must have been confusing 
to members of the audience who 
didn't have a thorough knowledge 
of their life stories. 

The final scene makes it all 
worthwhile: P D is P W, the local 
Caesar, draped resplendently in the 
ANC colours with a laurel wreath 
clasping his downy skull. And yes, 
he does change South Africa in a 
flash. He scraps the Group Are, s 
Act and plans a quiet dinner with 
Nelson and Winnie, among other 
pipe dreams. Buthelezi comes 
stomping onto the stage in complete 
battle regalia to join the Imp rial 
Breeder and a urprisingly peace 
ful-looking policeman. 

All'. well that ends well, and with 
Buthelezi yelling "Vrystaat!" and P 
W a not-bloody-likely "Arnandla!", 
we all go home smiling about South 
Africa for a chang . 

MADELEINE BARNARD 

III/on 
PIIII~ tte 

Alpha Arkade, Birdstraat, 
Stellenbosch 7600 

Die nuutste kapsels om te pas by 
enige ouderdom. 

'N SPESIALE T ARIEF 
VIR STU DENTE 

Skak I (02231) 70800 vir be telling 
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'Ons Dor ' "n hesondere 
tea tergeheurtenis 

groot invlo d op E. ter e regie he 
nie? Hoewel sy nie kan help om 
ckere nostalgic e oomblikke wat 
Mohr geskep het, te herr ep nie, 
voel Ester baie stork oar kunsma 
tige herhaling. Sy w rk vanuit 
"gut feeling", 'n intuftiewe aan 
voeling vir haar spelers en hul ont 
wikkeling wat dan vorm ge aan 
die stuk. Volgens sster kan die ge 
bruik v, n professionele akteurs in 
'n Universitcitsteater groot vrug 
dra. Dit bied nie eileen 'n uitst - 

ESTER van RYSWYK 
kende I erpro es ann studente ni , 
maar gee ook g wig nan 'n pro- 
du ie. ' 

Om met studente en in di pr ~ 
fe sionele teater te werk, hied vir 
Est r verskillendc S orte bevredi 
ging. Mel profe sionele akteur 
kan jy soveel meer verw g en n .• 
tuurlik moet daar aJtyd ewerk 
word na 'n eindproduk. By tuden 
te is die leerprose die belangrik 
stc, Gemeet aan "st r se onder .. 
vinding as do ent, b loaf die leer 
proses waardevol te woes n e .. 
meet aan haar ondervinding as re 
gis cur, beloof Our Townf Ons 
Dorp 'n besondere teater ebeurte 
nis te wees. 

lINDILUCOUW 

It I th tr atln 
of th 

J.F. MILLET 

DIT was in 19:9 toe Ester van 
Ryswyk, destyds 'n dramastudent 
aan die US Dramadepartcment, 
die geleentheid gekry het om in 
Thorton Wilder se drama Our 
Town onder regie van Robert 
Mohr tc speel. Vandag, na bykans 
dertig jaar, is syterug by die Dra 
madeparternent en behartig sy die 
UTS se jongste produksie, Our 
Town/Ons Dorp. Hierdie produk 
sie dra sy op aan Robert Mohr, 
vertaler van die tweetalig weer 
gawe van die stuk, 
Wanneer Ester oar Robert 

Mohr gesels, is haar respek vir 
hom ooglopend. Mohr het sy loop 
baan aan die US Dramadeparte 
ment begin en gegroei tot een van 
die invloedrykste re isseurs en 
vertalers in Suid-Afrika. In 1949 
h t hy vir die eer te keer Our 
Town in sy oor pronklike vorm by 
di UTS opgevoer, In 1959 ver 
werk hy die teks en plaas dit binne 
'n Suid-Afrikaanse konteks. 

Nou in 1988, nader Ester vier 
akteurs wat in Mohr e oorspronk 
like produk ie betrokke was om 
weer daarin te sp el. Vir Limpie 
Basson, Marie de ock en 1mil 
Aucamp i dit 'n groat eer om deel 
te wees van hierdie besondere tea 
tergebeurtenis. Ook Marga van 
Rooy, wat in die 1959 produksie 
nou saam ewerk het met Mohr, 
sal in hierdie produksie sp el. 

Thorton Wilder se drama het 
groot opspraak verwek toe dit vyf 
tig jaar gelede v rskyn het. Die 
drama is uit en uit voorstellende 
teater en doen weg met aile dekor. 
'n Dorp word in die v rbeelding 
van die gehoor geskep, Dit is die 
verteller se rol om "Bothasdorp" 
vir die g hoor te skep, Ester maak 
slegs van beligting g bruik om die 
verbeelding in te kleur en rnimiek 
om rekwisiete voor te tel. 

Sou Mohr se benadering van 
de tydse produksie dan nie '~ 

~ 
~ 

.' 
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Eksklusiewe kleredrag en 
Besonderse ontwerpe vir 
die Romantiese Dans wat 

voorle 

Beyer traat 7, 
Stellenbos h. 
Tel. (022 1) 
75595 
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Russiese gesprek in Lesotho verklaar Kritikus antwoord kritici 
Andre Gaum, Wligenho', 
skryf: 
Baie dankie aan die redakteur wat 
my die kans gee om, nadat hy die 
polemiek afgesluit het, tog repliek 
te lewer op die stortvloed kritiek 
wat gevolg het mi my brief oor 
Mark Behr se gedig, "A Room with 
a View". 

Dit is vir my duidelik dat my kri 
tici die kern waarom dit in my brief 
gegaan het, ongelukkig gemis het. 
Ek het hoegenaamd nie die persoon 
van mnr. Behr aangeval nie. As 
Christen is dit egter my plig am 
kommentaar te lewer op onwaarhe 
de wat verkondig word - vera I as 
daardie onwaarhede aan die gods 
lasterlike grens. 

Want vryheid van spraak, mnr. 
Snijman, s6 mooi soos dit klink, kan 
ook misbruik word. S6 het mnr. 
Behr agter die dekmantel van die 
digkuns gedoen. Daarom se ek en 
baie ander - vryheid het ook perke. 
Anders word dit bandeloosheid. 

Dieselfde mnr. Snijman se hy 
sukkel nog om "die idee van Stel 
lenbosch" te vind en hy se myne is 
te eng. Ek het gese: die Stellenbo se 
idee sluit ongetwyfeld 'n Christel ike 
lewensbeskouing in. Die idee omvat 
sekerlik ook ander dinge, maar die 
blote feit dat die oorgrote meerder 
heid Stellenbosse studente hulle 
met Christus vereenselwig, wys dat 
hulle van 'n Christelike oogpunt uit 
gaan en dus ook 'n Christelike le 
wensbeskouing aanvaar. 

Ook dr. D.F. Malan het destyds, 
toe hy oor sy idee van Stellenbosch 
gepraat het, onder meer 'n Christe 
like lewensbeskouing in gedagte ge 
had. As die feit dat 'n Christelike 
lewensbeskouing ook deel uitmaak 
van my idee van Stellenbosch (want 
dit is waarom dit gaan in my brief) 

Johann And r n, ond r .. 
voor Itt r: SSG. skryf: 
In antwoord op ene R xell # 16 e 
brief "Waarom praat SSG met 
Russe?", in die vorige uitgaw van 
Die Matie, net die volgende feite: 

Die T risme-raad van Lesotho, 
het ten tyde van die April-vakan ie 
'n drie-daagse konf ren ie aange 
bied. Die Raad het van hierdie ge 
leentheid ebruik gemaak om die 
land op 'n bree terrein aan Suid 
Afrikaners bekend te stel. Vyf lede 
van die Stellenbosse Studente Ge 
sprek (SSG) het die geleentheid ge 
kry om aam met 'n groep van so 
wat 170 RAU-studente die konfe 
rensie by te woon. 

Een v n die SSG se primere doel 
stellin L om as inli tin kanaal te 
dien. Hierdi toer kon dus deeglik 
deur die SSG b nut word om hom 
self t v r ewi van omstandi hede 
in Le otho n houdings van verskil 
lende in tan ies jeens Suid-Afrika. 

Op 'n baie vol program het owat 
16 pre rs die aeleentheid gekry 
am die instan ie wat hy / y verteen 
woordi ,bekend te ste1 binne 'n be 
p r t tyd, 

6 Ie net die Rus iese Ambas- 
deur an di beurt ekom. Vol- 

gens die program het hy 'n driek 
wartier tot sy beskikking gehad 
waarvan hy slegs 'n halfuur benut 
net. Tydens hierdie halfuur het die 
feite na yore gekom soos dit in die 
plaaslike media rapporteer is. 

Dit is die SSG se plig om sy 
mede studente in te lig aangaande 
belangrike aspekte wat deur dr. 
Asoyan kwytgeraak is. Die erken 
ning dat die Sowjet-Unie die ANC 
se sogenaamde vryheidstryd steun 
en verantwoordelik vir wapens en 
opleiding is, is du net 'n bevesti 
ging van die redelike gevestigde 
idees van die meerderheid Suid 
Afrikaners oor die USSR. 

Kom ons keer terug na Rexell # 
16 se betoog. Hoe hy die sogenaam 
de Lusaka agt kan vergelyk met 
hierdie konferensie waartydens die 
Russiese ambas adeur 'n halfuur 
lange spreekbeurt gekry het, gaan 
ons verstand te bowe. 

Dee lik moet ook gelet word op 
die verskille tus en die Lusaka Agt 
en die SSG. Die Lu aka-groep het 
"same prekings' met 'n klomp ge 
weldenaars aangevra waartydcns 
hulle wou wys dat Suid-Afrikaners 
bereid is om met 'n terroristegroep 
te onderhandel. In die roep se 
verklarin word onder andere di 

ontbanning van die ANC a oak die 
vrylating van alle politieke gevan 
geni bepleit. 

Die SSG was deel van 'n groep 
konferensiegangers wat ingeval het 
by 'n program soos gereel deur die 
Toerisme-raad van Lesotho. Die 
SSG het voorts die konferensie as 'n 
gematigde organisa ie bygewoon 
met een van sy doelstellings die 
strewe na 'n vreedsame en veilige 
voortbestaan in Suid-Afrika. Hier 
die doelstelling is beslis nie haal 
baar binne die ANC se geweldspoli 
tiek nie. 

Ons vertrou dat bogenoemde fei 
te die SSG se besoek aan Lesotho 
in perspektief stel. Hierdie opsom 
ming behoort terselfdertyd te dien 
as voldoende agtergrond om Rexell 
# 16 se vrae te beantwoord. 
Ons betreur die feit dat hy op 

loop egaan het met hierdie onder 
werp sonder om homself deeglik te 
vergewis van tersaaklike feite. Sy 
kwellinge kon opgelos word sander 
dat dit nodig was am op 'n on 
smaaklike en kwaadwillige manier 
te poog om die SSG te diskrediteer. 

Etlike kleinlike stellings en vrae 
wat hy opper, verdien geen verdere 
kommentaar nie. 
(Brief verkort. - Red.) 

daardie idee in u oe te eng maak, 
dan is ek trots op my "eng" idee. 
(hoe u ookal daarby uitkom) 

Is kuns rerig iets wat uit die hart 
kom, en daarorn "suiwer" en "per 
fek" is, mnr. Haarhoff? As alles wat 
uit ons harte kom, suiwer en perfek 
was, het ons in 'n soort paradystoes 
tand geleef, maar mnr. Haarhoff 
weet mos so goed soos ek da t baie 
(die meeste!) dinge wat uit mense se 
harte kom maar taamlik onsuiwer 
en boos is. 

Ek het nie en ek wil nie kuns pro 
beer definieer nie. Maar ek kan 
dalk tog se dat 'n kunswerk nie eties 
voos kan wees en tegelykertyd este 
ties van hoe waarde nie: en dat wat 
byna godslasterlik is, nooit skoon 
heid kan wees nie. As mnr. Haar 
hoff meen dat ek daarmee se kuns 
moet bestaan uit "feeverhale" en 
"towerwoorde", verstaan hy regtig 
nie waaroor dit gaan nie. 

Mnr. Nico Louw se dis vergesog 
om te be weer dat mnr. Behr die ge 
digte geskryf het om Nusas se doel 
witte te bevorder. Feit is: mnr. Behr 
se politieke opvattings vind weer 
klank in sy gedig. Net 'n blinde kan 
dit nie raaksien nie. 
Ten slotte: Ek vind mnr. Behr e 
woorde ("There is the Dutch Refor 
med Church/pointing its lifeles 
finger to God(,who died in the six 
teenhundreds") steeds onaanvaar 
baar. Dis nie kuns nie, dit grens vir 
my aan die god lasterlike. Ek sou 
verkeerd doen om nie daarteen be 
swaar te maak nie. 

BRIEWEBUS 

Pro.M Ii Baie danki , ons waar 
d er dit. 
M. J. • Dit wa die menings wat 
ons g kr het or kondome. 
AntlE ondoom Niemand sal u 
dwin om die rna jiene te gebruik 
nie. 
.B. in Hui MeD. U oorskry weer 

een u magte, 
Bondi U brief te kart 
FlJ Your langua e! 

('n Brief is van die redakteur van 
die J 987 Stellenbosse Student, Ro 
nel Nel, ontvang, waarin sy uitge: 
wys het dat gedigte vir die publiko: 
sie vooraf naamloos aan die Engel .. 
se en Afrikaanse departemente vir 
keuring voorgele is. - Red.) 

Die Matie henodig job 
DAAR is sekere mense wat kyk die dag. Sosiaal is die redaksie vir 
.wat gebeur, daar is ander wat h,!-lle w~t pr~t .en plesier ~an ~aties r ~ 
na die tyd vra wat het gebeur. wil opdis, pIt IS gew?onl~k bale lek- ~ .. 
Dan is daar die mense wat din- ker, want JY kan self 10 die vreugdes 1.'(' 

ge laat gebeur. van die storie dee). 
H ulle is redaksicledc van Die Kunstiges kan hulself binne die 

Matic. kunsredaksie uitleef, met die skryf 
van resensies en rubrieke. En die in 
terkampusredaksie is aJtyd belang 
rik om Maties 'n geheelbeeld ~ van 
kampuslewe op ander universitcite 
te gee. 

En op die aktuele redaksie word 
brandende kwessies deurtastend 
deurleef, deurdink. 

Die portredaksie se verslagge 
wers het die belangrike taak om 
Stcllenbosch se lewendige en aktie- 

En dan moet dinge soos die Ma- we sportmanne se dade te dek. 
tie e reg om ingelig te wees, ook . Die redaksie waar jy wil wees. i 
haag op y Jys van prioriteite staan. JOU keuse. Jy moet net bereid wees 

am dit uit te oefen. 

daksie 

Jy kan ook betrokke wees. Die 
huidige redaksie se termyn het pas 
eeindig, en aansoeke word nou in 
ewag vir die nuwe redaksie. 
Die belangrikste eien kap van 'n 

verslaggewer is dat hy ywerig moct 
wees. Hy moet Ius we s vir die ding. 
Hy moet by die aksie betrokke wil 
wees - daar waar dinge op kampus 
gebeur. 

76001. 

Jy kan 
om die dood 

79] 86. 
As ver laggewer kan jy kies op 

watter redak ie jy wil wees. Daar is 
nuu , vir die wat hou van vergade 
ring, ondersoeke, en die sake van 

Doen nou aansoek vir die redak 
sic van Die Matie - dis jou demo 
kratiese reg. 

. ". me Dee se DIe 
A oeke word in wag vir die vol ende poste op Die Mati .. redaksie 98714. 

ur 

75780. 

Marais, 22 4. 
ur 78502. Kandidate vir ho fredakteur sc aansoeke sluit op 

Maandag 16 Mci om ] 3hOO. Bulle moet om 17hOO 
daardic rniddag by die Rvkantoor wees vir 'n onder .. 
houd met die Publikasiekomitee . 
. Ander aansocke moet op Vrydag 20 Mei om 13hOO 
III wee . 

. Aansock moet p. die voorgcs rewe vorm, wat by 
(he ~R-kant.oor .besklkbaar i. , gedoen word. Dit moct 
by d.le SR-It.d vl.r Publika: ies ing handig word. 

D.le Pubhkaslekomite oorweeg aansocke op die 
mcrictc daarvan, en dit is belangrik dat aan. oekvorrns 
so vollcdig moontlik ingevul sal word. 

71064. 

llierdi is di laa te uitgaw van die huidige r daksie se t rmyn 



Almal mag plakkate opsit N usa 
Chris Barnard, Bokmaklerl str. • sodanige kennisgewings op die 
9, Stellenbosch, skryt: Vereniging se kennisgewingbord 
• W t . di Juridi V . vertoon mag word, met dien ver- Angus Stewart, President, Dur- 

. a IS. ie un lese erern- stande dat kennisgewings van die ban SRC, writes: 
gm~ se. beleid aang~a.nde ander.or- Fakulteit, die Juridiese Vereniging 
g.amsasles - ook politieke orga~lsa- en Regslui vir Menseregte voorrang 
SI~S - se gebruik van die kennisge- sal geniet in gevalle waar die totale 
wingbord? .. oppervlakte van beskikbare kennis 
di • As .g~en orgams.a~le an~ers as gewings die grootte van die kennis- 
re Juridiese Vereniging dit mag gewingsbord oorskry. 

gebrUlk me, wil ek graag ~eet ~oe- • sodanige kennisgewings deur 'n 
kom verskyn Nusas-kennisgewings b t I'd di 1" .. aa op die bordo es ~urs I van te y eremplllq ~- 
• Kan ek ook aflei uit die fcit dat gebring ~lOet word, v~rkteslzk d~e 

die kennisgewings so gereeld daar s~kretarzs/e~se, tensy ~ ander ree 
verskyn, die organisasie se doelstel- Img deur die sekretarisfesse goed 
lings deur die Juridiese Vereniging geke.ur word. 
onderskryf word? . D/~ sp~t ons dat mnr. B~rnard 
• Kan ek ook verder aflei d t me hl~rdle vrae $elug het op n ve~ 

daar di I d . .1 • a gadering van die bestuur van die 
Ve ~a~ re e evan die Juridiese Juridlese Vereniging nie. Ons vestig 

remgmg se bestuur IS wat ?~k graag sy aandag op die volgende 
~~e va." Nusas IS ~at hu.lI~ pOSISle kennisgewing in "Forum"{die Ver 

. bruik en hulle ere pohtlek~ oo~- eniging se kwartaalblad] op hi. 14 
;~Igm~s probeer bevorder .met? die van die jongste uitgawe: "lV be- 

nbrmg van die kenmsgewmgs. stuursvergaderings word elke 
Die Bestuur: Die Juridlese Vereni- Maandagmiddag in die termyn, om 
ging, antwoord: 13hOO in die studenteleeskamer ge 
Die Juridiese Vereniging se beleid hou. Enige lid van die Juridiese 
aangaande die vertoon van SR- Vereniging is welkom om dit by te 
goedgekeurde kennisgewings van woon. Navrae, aanbevelings, kri 
SR-geaffilieerde organisasies op tiek, 'kudos' en kontantbydraes van 
die kennisgewingbord van die Ver- verenigingslede word verwelkom". 
eniging is die volgende: (Briefverkort - Red.] 

Nusas 'skynheilig' oor vryheid 
JOhan Oosthulzen, Wllgenhof, 
Stellenbosch, skryf: 
I~iermee my dank en gelukwense 
Vir die moed wat u met u vorige 
hoofartikel aan die dag gele het 
deur Nusas oor hul skynheiJigheid 
(my benaming), tereg te wys. 

. Die Matie was nog altyd 'n onver 
blddelike voorstaander van vryheid 
~an spraak, maar Nusas se skynhei 
hgheid oor juis hierdie onderwerp is 
lanklaas (indien ooit) deur 'n redak- 

teur in sy hoofartikel aan die kaak 
gestel. 

Ek hoop Nusas (Stellenbosch) sal 
eendag besef hy het 'n balk om uit 
sy eie oog te haal en selfs verder 
gaan deur hul kamerade op die an 
der kampusse aan te spreek oor hul 
skynheilige gepredik oor "vryheid 
van spraak" asof daar enige spra 
ke van vryheid van spraak op hullc 
kampusse is! 

Mag u hoofartikel 'n nuwe era in 
lui. 

reasons 'pathet· c ~ 
I write in response to the article en 
titled "Nusas verhinder SR-skakel 
ing" in the March 30 edition of Die 
Matie. On the whole the article 
does not contain any false informa 
tion. There are, however, a few c1ar 
ifying comments that J would like 
to make . 

The headline is misleading in 
that Nusas (in Stellenbosch or any 
where el e) did not prevent the 
SRC from having contact with Nu 
sas-affiliated SRC's. Our SRC con 
sulted the Nusas Local Committee 
in Stell en bosch and other Nusas 
SRC's to see whether they thought 
that a meeting with the tellen 
bosch SR would be constructive . 
We agreed that it would be most 
appropriate for the invitation to be 
extended via the Local Committee, 
although the Local Committee 
would not be able to dictate to us 
how we should respond. 
The invatation was to be forward 

ed to the Local Committee in the 
first instance, because the Stell en 
bosch SRC has on numerous occa 
sions ridden roughshod over the lo 
cal Committee in Stellenbosch. 

It was not only organisation pro 
tocol that made us consult the lo 
cal Committee and other SRC's. 
The letter requesting the visit made 
us curious as to the exact intention 
of the Stellenbosch SRC. For ex 
ample, the letter said that "Our 
(US SRC) recent attempt to visit 
the ANC bears testimony to our de 
sire to assertain the true situation in 
the country". As I understand it, it 
was Philip Verster's SRC two years 
ago that tried to visit the ANC and 
that this has no bearing on the out 
look of the current SRC. The letter 
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Accurate response 2-way speakers • CD Line 
In terminals • Compact Disc player 

c 500 
Stereo Double Ca sette Recorder 
• 20 watt (PMPO) power output • Double 
cassette mechanisms with auto reverse - 
Double speed dubbing • 5-band graphic 
Oqualizer • Auto loudness • Sensitive 
FM/AM/SW,/SW2 4-band tuner • Metal 
(Cr02) tape playback 
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went on to say that "Due to press 
re trictions, we are not very well-in 
formed". As far as I am aware the 
Stcllenbosch SRC has not con 
demned the ... mergency Regula 
tion', least of all, campaigned for 
them to be lifted. Furthermore, the 
SRC recently banned Ivan Toms 
from speaking on the campu which 
show little commitment to finding 
out the truth about South Africa. 

I trust that my remarks have 
been illuminating. 
Hein Brand, Vice-president. Stel 
len bosch SRC, replies: 
Nusas DID prevent the SRC con 
tact ing with Nu sa s-affi I iat ed 
SRC's. In response to my explora- 
10,)' letter Mr Stewart personally 
informed us 011 the J 31h of January 
this year that his SR still had to 
decide and that he would reply as 
soon as possible. He didn't mention 
a thing about "organisation proto 
col" or that he still had to consult 
the Nusas ( tellenbosch) branch. 
Neither he. nor Nusas (Stellen 
bosch), EVER contacted our SRC 
again concerning this matter. 

When I took this lip with Mark 
Behr, he admitted that they had 
made a strong recommendation to 
the Nusas SRC's "not to meet the 
Stellenbosch SRC, formally or in 
formally". Inctdentally, dispite the 
undertaking to provide me with a 
copy of the letter that Nusas (Stel 
lenbosch] had sent him, he to date 
hasn't done it. 

Still in the dark, we phoned him 
about three weeks before the tour 
was due to start. lie gave us the 
pathetic rebuff that 'f... you fol 
lowed the wrong channels and must 
go via Nusas [Stellenbosch]", ther 
eby contradicting your first reply. 
Baring in mind what Mark Belir 
had told me, even he must admit 

that the headline in the nam d arti 
cle is by no means misleading. 

Secondly, I fail to see why w( 
should have worked via the local 
branch up to the very lasl. )'Oli 
certainly didn't mention thi . If the 
Stellenbosch SRC wants to meet 
tne University of Natal SRC's, 1 
certainly cannot see why Nusas 
{Stellenbosch] is supposed to cleat 
it. Regarding the so called "un 
just" treatment and the "ridden 
roughshod", I cannot agree. 

He has 10 distinguish b /WCl)/1 
the opposition which such a [airly 
insignificant group (in terms oj 
membership) runs into,' and any un 
just treatment It receives- by tilt 
SRC. The SRC, though clearly 1101 
in support of Nusas, has certainly 
gone to great lengths to be fair tc 
all political groups 011 campus. h. 
return, Nusas has 011 numerous DC· 
cations ignored the SRC's constitu 
tional guidelines regarding meet 
ings, pamphlets. etcet ra 

Thirdly, I certainly don't think 
that any SRC is gullible enough tc 
be fooled into thinking that it wa.s 
the 1987/88 SRC which attemptea 
the Lusaka I rip. His selective quo 
tatton disguises the true reason J 
had for mentioning the Lu aka 
trip. 11 was only all e 'ample of re 
cent attempts on our campus to in 
form ourselves about the true si 
tuation in our country. Ironi all) 
enough that same event wa used 
this year by the lnkatha Youth Bri 
gade as an objection to meeting us. 
One cannot win. 

True, we didn't condemn lit Re 
gulations as a body, but the Stel 
lenbosch SRC didn't ban the Iva" 
Toms meeting. He must certainly 
cross-check his facts ne i time. 
(Letter and answer shortened. _ 
Ed.) 

V-770A 
CX-7BO PX-E770 SX-770 SX-R7 DX-700 (Option I) 
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HOlDbre on its 
• own again spelers met diens 

Heelwat spelers is van mening 
dat die sportbeurse te klein is. Vol 
gens hulle veroorsaak dit dat uni 
versiteitc met groter sportbeurse 
van die beste speJers trek. 

Mnr. Danie Malan, Direkteur 
Sport aan die Universiteit van Port 
Elizabeth, moet sy kantoor self hul 
Ie fondse genereer. Hulle beurse 
wissel van tussen R400 en R2 000. 
Die provinsiale sportliggame is die 
grootste bydraers van huJle fondse. 
Net soos by Stellenbosch dien die 
beurse slegs as aansporing vir die 
spelers om beter te presteer. Die 
kriteria van "no go, no dough" geld. 
Volgens mnr. Malan doen UPE 
geen aktiewe werwing nie. 
Vanjaar het Stellenbosch sowat 

R I 50 000 aan spesiale beurse be 
stee. Buiten sportbeurse sluit dit 
ook meriete- en leierskapsbeurse in. 
Die bed rag word deur die Uitvoe 
rende Bestuur na gelang van die be 
groting bepaal. Volgens mnr. Loch 
ner poog die klub om die kleiner 

'wer£~ Matie 
beurse te elimineer en die beurse 
vir Springbokke te verhoog. Van 
vanjaar af ontvang Springbokke 
R1500. 

Deur DRIES LlEBENBERG By CARL JANKOWITZ 
MABRE, the combined rugby team 
of Majuba and Hombre, has been 
disbanded. The two residences now 
compete seperately in the Lion 
Lager League. 
The initiative for the secession 

was taken by Majuba when the mo 
tion was raised during a house 
meeting. 

The prim of Majuba , Philip 
Faure, said some of the house, 
members felt that there was no 
longer a need to have a combined 
team. Majuba has sufficient players 
to put a first and third league team 
in the field. 

To Hombre this means that they 
can raise only one team for the 
third league. The players had to 
pay for the new jerseys themselves. 

. Wimpie de Klerk, a member of 
Hombre's house committee, said 
they are particularly disappointed 
with the one-sided way Majube 
handled the affair. 

OJT is die universiteit se doel om te 
sorg dat mense met sportpotensiaal 
na Stellcnbosch sal kom. Daar word 
veral 'n diens g lewer aan die "hin 
terland" van die Kaap. 

S6 sien mnr. Butch Lochner, Di 
rekteur Sport en Ontspanning, die 
Sportadrninistrasie se taak. 

Dit is vir mnr. Lochner ongewens 
dat mense net vir sport na Stellen 
bosch sal kom. By Maties het sport 
'n definitiewe opvoedingstaak en 
kan dit nooit akademie verdring 
nie. 

As 'n student na sy eerstejaar op- 
kop is daardie jaar se afrigting so 
te se verniet. Christiaan Stewart, 
die heelagter vir Maties se eerste - 
pan, het gese Sportadministrasie is 
deeglik van die spelers se akademie 
se vordering bewus. 

Die universiteit handhaaf 'n 
streng konserwatiewe finansiele be 
leid. Daarom is Stellenbo ch ook 
finan ieel een van die sterkste uni- 

"Stellenbosch bic nie vir spelers 
nie. 'n Sportman moet 'n Matie wil 
wees ten spyte van aanbiedinge," 
het mnr. Lochner gese. Dit gebeur 
telkemale dat oud-Maties privaat 
fondse beskikbaar stel aan sport 
manne. Die senior sportsoorte soos 
rugby, atletiek, tennis, krieket, hok 
kie, netbal en swem ry die hele tyd 
wipplank wat ledetal en prestasies 
betref. Mnr. John du Toit, sekreta 
ris van die Sportkomitee, meen dat 
Matieklubs nie skade lei omdat hul 
le nie spelers koop nie. Daar kan eg 
ter meer skakelwerk met skole ge 
doen word om Stellenbosch bekend 
te stel. MNR. BUTCH LOCHNER 

versiteite in die land. As daar be 
snoei moet word, is die sportmanne 
eerste onder die meso Daarom kan 
Maties nie altyd tred hou met ander 
universiteite se sportbeurse nie. 

Mnr. Lochner het erken dat die 
atletickklub tans probleme onder 
vind. Daar word beoog om atlete 
met groter beurse en beter fasilitei 
te te lok. 

die atlete spore Minder sukses Roux volg pa • se VIr ~ 
span haaJ nie. Op Stellenbosch het 
hy een wedstryd vir Maties 0.19 ge 
speel. Op daardie stadium het hy 
meer be in konsentreer op paalspr 
ing en die rugby opsy geskuif. 

Vanjaar wil Pieter 'n bietjie vers 
keidcnheid in sy sport bring. Die 
rugby sal hom ook vanjaar help om 
sy strawwe oefenprogram af te wis 
sel. Gedurende die wintermaande 
oefen Pieter ses dae 'n week aan sy 
paalspring, 

'n Onlangse ooreenkoms met die 
tydskrif Cosmopolitan om model 
werk te doen, het aandag van 'n 
ander aard op Pieter geplaas. 

Vol gens hom behoort daar geen 
stigma aan manlike mode lIe te kleef 
nie. Hy glo ook dat sportmanne fin 
ansiele voordeel uit hulle liggaams 
bou kan trek, as hulle dit verdien. 

PI ~TER ROUX, SA~rekordhouer 
in die paalspring vir mans, beoog 
om vanjaar rugby te speel. 

By voel egter dat mense sy be 
lli sluit om vanjaar rugby te spee1 te 

vee) opblaas. 
Pieter, seun van die cud-Spring 

bok rugbyspeler Mannetjies Roux, 
het in 'n onderhoud met Rapport 
gesc hy sal graag vanjaar vir Maties 
wil rugby speel. Hoewel hy nie op 
hierdie stadium onmiddelike arnbi 
sies het nie, g10 hy dit is elke rugby 
speier se droom om vir Maties se 
eerstespan uit te draf. 

Volgens hom is sy spoed sy beste 
bate op die rugbyveld en daarom 
wil hy senter of vleuel speel. 

Pietie wat twee jaar vir Paarl 
Hoer Jongenskool se eerstespan ge 
spcel her, on nooit die WP-skole- 

VERSKEIE Matie-atlete het nie 
hierdie seisoen hulle mikpunte be 
reik nie, 

Pietie Roux, die Suid-Afrikaanse 
rekordhouer in die paalspring, kon 
nie die afgelope seisoen sy beste 
vorm herwin nie. Hy het tussen 
minder bekende paalspringers weg 
geraak. Dit nadat hy verlede sei 
soen gese het hy gaan vanjaar 5~80 
of 5,90 spring. Hy was egter nie 
goed voorberei en gemotiveerd vir 
die seisoen nie. 

Vol gens hom het die swak appa 
raat wat by sekere byeenkomste ge 
bruik word, tot sy swak vertonings 
bygedra. "In Port-Elizabeth en 
Durban sukkel hulle om die lat or, 
4,80m te kry en ek spring 5,20m, ' 
het hy gese. 

Die tweede Zola Budd, soos Ela- 

nie goeie tye hard loop nie." 
Nog 'n Matie wat nie vanjaar 

haar vorm van verlede seisoen kon 
herwin nie, is Elmien Venter. El 
mien is nie bereid om die redes vir 
haar swakker vertonings te gee nie 
"Ek wil liewer nie se nie, want ek 
wil nie gevoelens seermaak nie,' 
het sy gese. 

Die vonds van die seisoen, Pierre 
van Huyssteen, is ook nie tevrede 
met sy vertonings in die paalspring 
nie. Hy het te laat in die seisoen sy 
goeie vorm bereik en daar was nie 
genoeg geleenthede om goeie hoog' 
tes te spring nie. 

Leon van Biljon het 'n goeie sei 
soen in die 400m agter die rug. By 
het sy. beste tye nog gehardloop 
Leon kan volgende seisoen baie 
naby die 46 sekondes hardloop. -- 

na van Zyl deesdae genoem word, is 
ook nie tevrede met haar vertonings 
nie. Volgens haar was die geleent 
hede net nie daar die afgelope sei 
soen nie. "Die wind het op feitlik 
elke byeenkoms gewaai en ons kon 
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Matie-dryfspel sleutel tot 

se 

J 

Cullinan 
Deur CARL JANKOWITZ 
DARRYLL CULLINAN, WP se 
middelkolwer, het verlede week na 
SUid-Afrika teruggekeer, Hy was 
van plan om vir die volgende ses 
rnaande graafskapkrieket in Enge 
land te speel. 
Sy planne om vir die Engelse 

'klub Glamorgan te speel, het met sy 
aankoms op Heathrow Lughawe 
dcur die mat geval. 
Darryll het verlede jaar sy B.A. 

graad"'Op Stellenbosch verwerf. Hy 
Was van plan om vanjaar sy hon 
nheurs in Sosiologie te doen, maar hy 
et gou agtergekom dat sy deelna- 

h
rne aan provinsiale sport te veel van 
om sal eis. Dit het hom laat besluit 

ohm vanjaar sy aandag aan sport te 
cstee. 
Mnr. Robin Jackman, die voorsit 

ter van die WP Krieket Unie 
(WPKU), het van Darryll se pia nne 
hfi'l oorsee te gaan krieket speel, te 
Ore gekom. Daar is toe planne be 

~~am om 'n land te soek wat in sy 
ICnste sou belangstel. 
Da.rrylJ sou vir Glamorgan naby 

CardIff speel om soveel moontlik 
ondervinding op te doen. Omdat die 
planne op so 'n laat stadium in die 

'vakansie' kortgekni 
Engelse krieketseisoen gefinaliseer . 
is, is hy nie 'n kontrak aangebied 
nie. Sy verblyf in Engeland sou dus 
eerder die vorm van 'n "kricketva 
kansie' aanneern. Hy sou hoofsaak 
lik tweedeliga- en feeswedstryde 
speel. 

Darryll het ontken dat mnr. Tony 
Lewis, die voorsitter van Glamor 
gan, die reelings vir hom getref het 
en hom 'n kontrak aangebied het. 
Dit is wei moontlik dat Darryll vol 
gende jaar 'n kontrak aangcbied 
mag word. 

Doeane-beamptes wou nie vir 
Darryll in Engeland toelaat nie. Die 
beamptes het nie geglo dat hy hom 
self as krieketspeler sou onderhou 
nie. As gevolg van die werkloos 
heidsprobleem in Engeland is die 
beamptes baie streng hieroor. Die 
selfde lot het vroeer die Transvaalse 
kolwer Louis Vorster te beurt geval. 

Darryll is aangese om die land 
binne 'n week te verlaat. 

Hy is nou terug op Stellenbosch 
vir die res van die jaar. Hoewel hy 
telleurgestel is dat hy nie oorsee sal 
kan krieket speel nie, sien hy uit na 
die seisoen se rugby. Darryll is 
steeds 'n ingeskrewe student aan die 
universiteit. 

TWEE SA-rekords en een Afrika 
rekordls verlede Dinsdr gaand by 
die laaste atletiekbyeenkom van 
die seisoen op Coetzenburg gc 
slaan. 

Die oud-Matie, Johan 00 thui .. 
zen, het met 'n gooi van 78,66m 
die SA- en Afrika-rekord in die 
spiesgooi vir mans geslaan. 

Die ander SA-re ord is deur die 
Springbok, Chris Brits, in die 10 
OOOm opgestel. 

Marjorie van der Merwe het vir 
'n verras sing gesorg toe . y die 
Springbok Ciska Swart in die 
1500m geklop het. Met die oor .. 
winning het Marjorie R500 ver 
dien. 

I Sportbrolckies I 
Drie rekords spat 

Reid-Ross vertrek 
DIE staatm ker afri ter en sport 
organiseerder van Maries, rnnr. 
David Reid-Ross, verlaat die hok 
kieklub na byna vier, jaar. By h t 
'n betrekking in die Oos .. Kaap 
aanvaar en vertrek aan die cind 
van Julie. 

MnT. Reid-Ros , 'n bekende 
Sprin bok hokkiesp 1 r, het waar 
devolle dien aan die sportklub op 
Stellenbosch gelewer. Hy het die 
hokkiespanne tot groot hoogt ge 
l I. 

nog soos 'n flank in die losgemaal 
ook. Dieselfde geld vir Nicol Ja 
cobs, De Waal Nigrini en FC Smit. 

Die hakers is maar skraps. Mar 
tin Kriegler is in 'n klas van sy eie 

en Johan Krau speeJ elke wed- 
stryd beter, 
Agter die skrurn is daar minst ns 

v~er skrum~ka.kels op standaard. Fa 
me du TOIt 1 tans bo en Heinie 

DR. JOHAN MEYER, bekende 
rugbyskrywer, gee sy mening 
Oor Maties se kanse vir die res 
van die seisoen. 
X.I~ Stellenbosch-rugby was 1987 
~e jaar waarin daar teruggekeer is fa aanvallende hardlooprugby. Die 
hosvo~rspelers se dinamiese dryfspel 
e~dle grondslag gele vir sukses. 
s' et die aanbreek van die nuwe 
I elh~en het rnense gewonder of hul 
e terdie patroon sou kon volhou 
~adat hulle spelers soos Deon Lot 
er en Koot Nel verloor het. 
Dr. Danie Craven het tereg opge 

n erk: "Ons rnaak doodgewoon net 
uWe marine". 

B Spclers soos Theo Oosthuizen, 
A. ~ ~iebenberg, Henk Lourens en 
n n re Human, om maar 'n paar te 
s oem, IS besig om in puik losvoor 
WClers te ontwikkel. Dit Jyk asof 
Icl~n Strauss maar seide vir Stei- 
n osch beskikbaar sal wees. 
Maties is gelukkig om vaste voor 

~~~ers in die stutte, Guy Kebble en 
h~ IC Swart, tot hulle beskikking te 
he. Balie Swart is baie prominent in 
a~teer- en dryfbewegings. 

\V n Slot soos Piet du Plooy doen sy 
erk in die vaste spel en speel dan 

Eise aan 
~I~ ~ATIE. gee krediet waar dit 
n?dlg IS en me omdat hy wil heu- 
Ing. smeer of witvoctjie sock nie. 

ch Dlc sportorganiseerder vir vrou 
ki okki.e op Stcllenbosch, me . Jac 
\V e Wiese, cis krediet op aspekte 
i aar,d~ar werklike tekortkominge 
t~' DIl IS soms moeilik om jou eie 
j kOr1kominge tc erken as jy weet ~ t100f jou af om ander mense te 
~ p. In plaas daarvan om haar 
QOUt~ te erken, voel sy dit is beter 
Tt1 Joernalisle te dreig. 
on Sy wect seker nie dat daar groot 
hc tevre~enh~id onder haar spelers 
p ers nrc. Ole regte kana Ie om die 
/oblellle op te los, het verstop en 
\VIC spelers is bang om op tc staan, 
spa~t hulle sportloopbane is op die 
d' e. Almal weet watter invloed 
.jlCI sportorganiseerders in provin- 
a e. sportkringe het. 
n DIe Matic se lesers is studente 

o ons het 'n plig om hulle in te lig 
~r wat op kampus gebeur, ongeag 
tc ~It mooi of leJik is. As daar fou 
Q IS dan se ons dit. En dit maak 
rns seer. 

. Dit is onregverdig om van 'n 
b)eler te verwag dat hy maar pro 
di~rne moet miskyk eerder as om 
kOe hekend te maak in 'n plaaslike 
11 rant. 'n Koerant lewer 'n diens 
d~ n sy leser. As dit decl i. v n 
kr ardie dicns om sulke verstopte 
dnale oop te rnaak, doen ons dit 

spelers te hoog 
aan 'n klub te behoort en hulle 
neem kenni wat van hulle verwag 
word as lede van daardie klub. A 
hulle nie werklik 'n in et in be 
sluitneming het nie, is al k use 
wat hulle werklik kan uitoefen: 
"Reg of weg", 

Wat help 'n beur van R 1 000 
jou as jy die helfte weer moet te 

. rugbetaal. Dit is verre a nde. om 
R350 te b ta: I om vir jou klub 
aan die AU-tocrnooi decl te 
neem. 

A 'n speler [aag om bctyds by 
"n wedstryd te wecs en sy kom drie 
minute na die begin van die spr n 
praatjie daar aan om te hoor sy is 
nie meer in die span nie, sal enige 
speier ook seker ongelukkig wees. 
Die toets waaraan enige pcrsoon 
sy optrcde moet ondcrwerp is of 
dit redclik is al dan nie, 
0000000000 

'n Mens kan maar net wonder 
hoekom ons van so 'n waardevoll , 
organiseerder en afrigter .00 
mnr. David Reid-Ros afstand 
doen. Is d. ar nic te veel van h m 
verwag om vir byna vier jaar Ian 
net hokkic te eet, praat, slaap en 
droorn nie? Om die twee eerstes 
panne af te rig is reds 'n groot 
werk en om by elke wedstryd te 
wees moet die man tu en Ka p~ 
stad . en Stcllenbosch of elders 
rondjaag, 

Op die kantlyo 
DRIES LlEBENBERG 
en JOHAN VJLJOEN 

met graagte. Anders as wat mense 
dit altyd graag wil tipeer, is 'n 
koerant nie altyd daarop uit om 
sensasie te sock nie. 

Die groot eise wat aan die spe 
lers gestel word, is 'n groot punt 
van kritiek teen sekere organiseer 
ders. Spelers betaal groot bed rae 
geld om aan toernooie dec! te 
neem en hulle wect nie waarvoor 
die geld gaan nie. Hulle word soos 
professionele spelers behandel. 
Die mense is nie professionele spc 
lers nie! Hulle is studente. Daar is 
mcer dinge om te doen a net hok 
kie, nctbal, krieket of rugby speel. 
I~ die bcleid dan nie dat spelers 
uit spanne gelaat word a hulle 
akadernie nie op standaard is nie? 

Die beurse wat toegeken word 
maak seker nie voorsiening vir die 
onnodi ,e ongerief wat spelers 
moct deurmaak nie. Of is dit 
waa rvoor die beurse toegeken 
word? 

Spelers maak weI 'n keuse am 

u ses 
Rietrnann, Johan Blaauw en Stef 
Nel blaas in sy nek. 

By die losskakels lyk sake minde. r 
rooskleurig. Rory McFarlane toon 
baie belofte. Riaan Gouws is onge 
lukkig op die oomblik beseer. 

Hans Scriba is waarskynlik die 
mees natuurlik peler in die klub, 
Dit is in sy eie belang dat by en sy 
afrigters besluit op 'n vaste posi ie 
waarop hy kan konsentreer. 

Die senters het vroeer na 'n vrot 
kol gelyk, maar dit wil voorkom 
asof Niel du Plessis nou op dreef 
kom. Ross Kerkhoff en Kobu van 
der Merwe het baie potensiaal ter 
wyl Jacque van Rooyen 0 ie on 
dervinding het. 

Soos die Maties nou spec! i dit 'n 
vreugde m vleuel tc sp ct. abous 
van der We thuizen en Erich 
Knoetze geniet hul elf ate uit ter 
wyl Andy Pfaff seker jeuk om weer 
te speeJ. 

Du Toit Malan peel III t oorga 
we op heclagtcr, maar die natuurli 
ke talent van hristiaan tewart en 
Han~ criba bly 'n faklor. 

DIt lyk op hierdie stadium of 
Weermag die enigste span i wat 
die Matics in die WP sal kan vas 
hou. 

• • 
eVI IS 

top junior 

Appeltoer in Mei 
OlE WP Trapkra~vereniging bled 
op 21. en 22 Mel. di Appelfi t 
steer m samewerkin met Unifru 
co aan, Di roeie str k oor 183 m 
van Bellvi11 oar Hel hoo te en 
Franscho kpas tot in Villier dorp 
waar di ryers oornag. ondag 
trap die ryers Viljoeris- en Sir 
Lowryspa. terug tot in Bellville. 
Die sluitingsdatum vir inskry 
wings i 10 MeL Die to r i oop vir 
alma}. 

Klub gestig 
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Darryll Cullinan weer terug In 
S.A. (Bladsy 23) "Stell nbosch ble nle vir 

spelers nle.·· - Butch loch .. 
ner (Bladsy 22) 

Voorskou vir Matle-rugby 
(Bladsy 23) 

Maties still 
unbeaten us· hokkiekl ub Probleme • In 

kig oor die eise wat aan hulle gestel 
word. Hulle moes R250 betaal om 
vir die klub aan die binnenshuise 
SAU-toernooi deel te neem. Vol 
gens die Universiteit se sportbeleid 
val die eerste hokkiespan in 'n A 
kategorie, en is die spelers slegs ver 
antwoordelik vir hulle sakgeld en 
onthaalkoste. 

Die spelers wil weet waar hulle 
geld heen gaan. Hulle is veral onte 
vrcde dat die spelers in die mans 
hokkieklub by die laaste SAU-toer 
nooi feitJik R} 00 minder betaal het. 
Die klubgeJde be loop ook meer as 
die van die mans. 

1n reaksie hierop het me. Wiese 
gese daar is "interne kanale" waar 
deur die spelers hulle griewe kan 
lug. 

1n gesprekke met spelers blyk dit 
dat spelers bang is om hulle hokkie 
loopbane op die spel te plaas deur 
me. Wiese teen te gaan. 

Volgens me. Wiese staan haar 
deur "24 uur op 'n dag" oop vir eni 
ge speier wat haar oor probleme wil 

cobia, ophou speel het omda t sy vol 
gens gerugte ongelukkig in die klub 
was. Sy was 'n eerstespan speier. 

Die Matie het betroubaar ver 
neem dat talle talentvolle spelers vir 
die klub verlore is weens die moei 
like omstandighede waaronder lede 
in die klub moet deelneem. 

Lisa, wat verlede jaar in die SA 
0.21-span gespeel het, wou nie meer 
se as dat die redes vir haar uittrcde 
"persoonlik" is nie. Volgens haar 
het sy nie mcer die speJ genie! nie. 

Die sportorganiseerder by die 
hokkieklub, me. Jackie Wiese, het 
gese Lisa het opgehou speel omdat 
sy onder "akademiese druk" ver 
keer en dat sy wil rus. Me. Wiese 
het die beweerde ongelukkigheid in 
die klub ontken. "Ek is al nege jaar 
in hierdie klub en nog nooit was die 
sp lers ongelukkig nie. Hoekom sal 
hulle nou ongelukkig wees"," het sy 
gese. 

Spelers is na bewering ongeluk- 

Deur JOHAN VILJOEN By ANDRE MARAIS 
INTERNE probleme met die be 
tuur van die US-hokkieklub het ge 
blyk uit 'n onder oek van Die Matie 
nadat 'n belowende speler, Lisa AI- 

THE Stell en bosh badminton team 
convincingly beat Kuilsrivier B in a 
Boland first league match. Stellen 
bosch crushed their opponents with 
out losing a single match. 

In the men's singles Antonie Ja 
cobs, the first cede in Stellenbosch 
and Boland, beat provincial hopeful 
E. Seaton, with a good win of 15-7. 
15-2. Antonie dominated the match 
and produced some excellent shots. 
The women's singles was won by an' 
other Matie, Renee Eksteen, who 
beat M. Oosthuizen II-I, 11-3. 

The men's doubles went to Mark 
Harrington and Flippie Wesel , 
beating their opponents 15-7, 15-6. 

Liza Metcalf and Carina Papen 
dorp won the women's doubles 15-9. 
15-8. 
So far the Stellenbosch team j 

unbeaten this season. Mark Har' 
rington however stressed that they 
have not played against last year'i 
winners, Kuilsrivier A, yet. 

LISA AlCOBIA 
nader. "Hierdie is die klub in die 
land wat die meeste vir sy spelers 
doen. Ek staan nie my dogters af 
nie," het sy gese. ME. JACKIE WIESE 

Dagbreek herstel goed 
eerste helfte herwin en die skrum 
skakel, Jim de Villicrs, het 'n prag 

DAGBREEK het Majuba Vrydag drie gedruk. Die gaping op die tel- 
in die Lion Lager koshuisrugbyliga bord het kwaai gekrimp tot 12-8. By DARRYN SEEMAN 
oortuigend met 14-8 geklop. In die laaste minute van die wed- 

Heelparty spelers van Dagbreek stryd het die los kakakel, Pietie THE third round of t1 e club tenni 
was op die krukkeJys en Majuba Tinderholm, met 'n skepskop voor championships was played at Coer 
wa die gunsteling om die wedstryd die pale ge. laa en Dagbreek ver- zenburg this week. 
te wen. der laat voorloop met 14-8. Although there were no major 

Vroeg in die wedstryd het dit ge- Hel hoogte, Oude Molen en Me- upsets, one surprise was Altie Zict 
lyk of Majuba die wedstryd gaan dies is nog onoorwonne in die eerste man's 6-4, 6-4 victory over Karen 
oorheer . Philip Faure, Majuba se liga. van Niekerk. Altie, virtually an un- 
heelagter, het die eerste punte met Helshoogte het Huis Marais met known until this match, has only 
'n strafskop aangeteken. Die rustyd- 10-0 geklop. Na Huis Marai se started playing for the club thiS 
telling was 2-0 in die guns van Ma- tweede nederlaag wonder 'n mens year. 
juba. of hy weer sy selfvertroue sal kan One of the notable matches in 

Kort na halftyd het Dagbreek die herwin. Oude Molen het Elscnburg the men's section was between 
b rdjies verhang met 'n puik drie heel verrai send met 2-0 gewen. Andre van der Spuy a rd Roelf varl 
deur die vleuel, Tobie van Schoor. Medics, die houers van die Sau- dcr Laan. Roelf won (j-4, 6-7, 7-5. 
Na goeie dryfsp I het hy oorgeduik erbeker, het re ds korte mette ge- Both the men's and women's first 
vir sy tweede drie. Die puik vervyfs- maak van Wilgenhof en Huis Vis- - seeds got through to the fourth 
koppe van die senter, Wimpie Janse er. Die span het vanjaar nie so 'n AARTJIE NA SY VAARTJIE ... Plet r n Mannetjles Roux by me- round with Schalk van der MerWc 
van Rensburg, het vir Dagbreek swaar pak voorspeler nie en daar is kaar. Pleter wll vanjaar rugby speal om sy atl tlekprogram af beating Philip Rickert, 6-0, 6-3 and 
vier w ardevol1e purue beteken. ook heelwat nuwe spelers in die t wissel ( Ian barlg op bladsy 22). Rene Uys beating Tina Rademeyc' 

Majuba het hulle vuur....::va~n~dl~·e_:s2:p:an:.::. .J..!==========;:::=============~6~-::.2~, 6~-~1.:__ _ 

New player 
catches eye Deur ELMARI KlOPPERS 

IDElIlIl "II STIJDENTE 
- IlllltSTEllE UITSLAE 

NETBAl 
* Bordprodukte: 

paanderbord, 
harde bord, 
laaghout. 

Matics A 64, Victor 
Verster B 14; Marie 
R 42, Maries C 21; 
WOK B 39, Maties [) 
38; WOK A 50, Ma 
tics .. 33;, Victoriane 
R 32, Matie r 31; 
Maries fl 37, OKP 
32; Wellington A 26, 
Maries I 11. 

BUITELEWE 

GHOLF 
S MB LE 

(GeW pry R21,S5 Ius AVB) 
VIR MAriES 

R 16'p~~ 
* Hout: Dennehout, hard - 
hout 

DAMESHOKKIE 

* Verf. Maries I 3, Vishoek 
0; Tuinc 4, Maties IT 
0; Maties III 2. Tuine 
0; Maties lV 1, Old 
Mutual 1; Matie V 3, 
Tuine 0; Malic VI 9, 
Tuinc O. 

* Gereed kap. KEIKSTRAA T 14, 
STB.lBl8OSCH 
Tel. 3017, * Sagex: Ver killende 

grootte. 
BASKETBAl 
2de IIga * Deur • Ideaal vir taf Ibla ie. 

DI ~ MATIE word uit.gegee deur die cienaar, die stu 
denteraad van die Universiteit van Stcllenbo ch. DIE 
MATIE word geset deur Nasionale Media Beperk, 
Heerengracht 40, Kaapstad, en gedruk deur Paarlse 
I rukpers Maatskappy, Jan van Riebeeckweg 7, Paarl. 
Die inhoud v n DIE MATIEis onderhewig aan media. 
beperkings ingevolge die noodmaatreels, 

Maries 55, Protea 34; 
Maties 55, Lu itania 
[cern n 44; Bears 63, 
Maries 35; Maties 44, 
Veterane 38. , 


