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• s. olitieke verdeeldheid hee tn 

~oeur T ANJA HICHERT en 
D NGANI KESWA 

DIL politi eke verdeeldheid 
wat in die SR heers na af 
loop van 'n besoek van agt 

I, kan die SR-Iede aan Lusa- 
~ a, bly onopgelos. , 

Ole verskille tussen die 
agt SR-lede, waarvan drie 
In t die AN C leierskap ge 
sprek gevoer het, en die tuis 
blYers is vroeer vandeesweek 
~p 'n geslote SR-vergade- 
Ing op die spits gedryf. Vol 
~~ns 'n ingeligte bron het 
ie SR-Iede tydens die ver 
gadering "kaalhand onder 
Inekaar ingeklim". 

o lnru en het die volle SR gister 
'" end die nuwe hoofleier van die I<i IOnale Party, mnr. P.W. de 
III rk, by sy kantoor in die Parle 
d. nt. besoek. Waarnemers meen 

t ric omstrede besoek van die agt 
n - edc ook bespreek is. Die deel dl:' rh wou egter niks verder oor 

In oud van die gesprek se nie. 
in Di7 konflik in die SR at volgens 
in geh te bronne nie tot die bedank 
dig Van die drie SR-Iede wat met 
h ~ AN( in formele gesprek getree 
dat' ~an 1 i nie. Dit is egter duidelik 
R 1 ~ar, volgens ten minste twee 

Uh- e Andre Gaum en Andre 
n ~~cr 'n "vertrouen krisis" bin- 

ie SR bestaan. 
Ina~k~' Olivier, wat die toer meege 
I d let, was deel van die vyf SR 
h t ~at nie met die AI 'C gepraat 
Inc nl . Mnr. Gaum het nie die toer 

maak nie. 
, llinne die twee "Iak ies" in die 

Word hierdie "vcrtrouenskri is" 

toer ° anva r." 
Volgen Andre Gaurn, Rvlid vir 

Lcierskapsontwikkeling en Publika 
sic, "gaan dit oor die le itimiteit 
van di SR en hul be luite". Sy 
grootste beswaar is "dat die belofte 
van die mosie wat lui dat Sk-lede 
nie met die ANC al praat nie, ver 
bre k i.". 

Die ondcrvoorsitter van die R, 
Andre Olivier, beweer mnr. G um 
se rol in die pers "was c n van p r- 

SR:voor itter nie," h t mnr. Olivier verskillend geinterpreteer. Enersyds 
word beweer dat 'n Slc-besluit deur 
sckere van die toerledc verontag- 
aam is, maar andersyds hang daar 
ook 'n skadu oor van die lede wat, 
ten spyte van 'n "onge krewe oor 
eenkoms", hul sterk in die pers oor 
die toer uitgelaat het. 

Volgens die Sk-voorsitter. Pierre 
van der Spuy, sou die SR-lede nie 
mekaar kritis er voordat almal te 
rug was nie. "Dit is reeds voor die 

'ANC-gevaar~ uitgewys 
~)l~ 'n vergadcring wat gistcr aan ebied is dcur die Stellcnbo se Studen 
n, Jesprek (SSG) na aanlciding van die kontroversiele t er van Marie 
I\. ,I u aka, het dr. Ronel Greyling, 'n dosent in terrorisme, esc die 
ekN( ?ta~n vir terrorisme, totalitarisme, subversie van vooruitgang en 

plt)ltasle van vryheid. 
h ~Y en me. ( indy Leontsinis. voorsitter van Slagoffers Teen Terreur, 
to SOwnt 300 studente in die Sanlamsaal oor die ANC en tcrrorisme 
cgCspreck. 

I\~~' Leontsinis, wat op die vergadcring a 'n wereldkenncr van die 
rn . ~ vcorges tel is, het gep'raat oor die historic e aspekte van Marxis- S enmisme en die ontwikkeling en ofistikering van die AN . 
on Y hc.t gese "die US R ondersteun die ANC en het 'n AN -toer 
n d r leiding van mnr. Oliver Tarnbo na Vietnam en Nicara~ua onder 
kaenIll Om van die militere leiers te leer hoe hulle in Surd-Afrika oorlog 

voerH 
S Ydolgens haar wil die ANC konfrontasie tussen die etniese groepe in 
IN It -Afrika verhoog en die sosio-ekonomiese struktuur in die swart 
sa~n~ebiedc omverwerp. "Hierdeur, en dcur middel van ckonomiesc 
re n Sles, wil hulle 'n vakuum skep wat men e s6 sal verarm dat hul 
volusionere potensiaal verhoog word," het y ge e. 

ONGEVEER 450 wcrker van die 
Univcn itcit van tel) nbo ch, 1- 
mal lede van die pi aslike tak van 
die Transport and Gen rr I Worker bye n 00 
Union (TCJWU), het 'ond mid 
da in die II rvorm rs al bye n c- 
kom. Bulle het die erkennin soor- ooreen om 
ecnkoms wat in November 1988 
nan Administrasie voor etc is, be 
spreck. 

Die oorecnkoms sit die regie en 
voorr gte van die lJS·werkcr uit 

n en da rvol ens sal di workers 
kan aandrin op hul re te a w r 
kers van di US. Deur PEARLIE JOUBERT 

Klousule 8.1 in die voorgele de 
ooreenkoms behandel di r van 
werker om aan 'n wettig taking 
deel te neem indien daar 'n g noeg .. 
same rede is. Die klousule L 'n by 
voe ing waarop di vakbond aan 
dring. Dit is de nook die byvo gin 
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• · nk toekoms ~ VIr DP 
DI E nuutverko e voorsitter van die 
loodsing komitec van die Demokra 
lie. c Party (DP) 8C • tudentetak op 
kampus, me. Estelle van eencn, i 
vol moed vir die tockoms van die 
party. 

Me. Van Reenen het oor die afge 
lope naweck die tigtingskongres 
van die party in Johanne burg saarn 
met negentien ander Matie bygc 
won. 

Die verwikkelinge rondom die 
tigting van die party het heelwat 
belangstellin onder vc • keie kamp 
usleier ontlok. Robert Bricout, SR 
lid vir Bemar ing, hct hom weer 
amptelik tot die onafhanklike poli- 

tick verbind toe hy onlangs as lid 
van die DP ingeskryf het. 

M nr. Bricout het aan Die Matic 
ge e hy glo die DP is die cnigtse 
alternatief op die Nasionale Party. 
Hy meen daar i , vanwce die party 
se beleid om vcrskeie liberale ver 
enigings te betrck, baie pIck vir die 
DP op kampus. 

Vol gens me. Van Reenen stc1 
Riaan van Greunen, SR-lid vir Vcr 
enigings, ook baie in die DP belang. 
By het homself verlede jaar saam 
met mnr. Bricout in die onafhankli 
ke groepering vir die SR verkies 
baar gestel. 

Sy het gese die teenwoordigheid 

van die United Democratic Front, 
Inkatha, Nasionale Indier Kongres, 
a ook verteenwoordigers van ver 
skeie tuislande by die lood kongres 
dui op die party sc potensiaal om 'n 
leidende rol in versocning in uid 
Afrika te spccl. 

Volgens me. Van Reenen spec! 
die jcug 'n belangrike rol binne die 
DP. Anders as wat in die Progres 
siewe Federale Party die geval was, 
word die jeug in die Nasionale 
Raad verteenwoordig en sal hulle 
die amptelike beleid van die party 
navolg. 

Die plaaslike DP-studentetak sal 
24 April gelood word. 

WILMA OOSTHUIZEN KARlEN VAN VUUREN 

Protes ontstel primkomite 
V nnote red 
Priory van 
slop' g 

GROOT ontevredenhcid heers by 
die ondervoorsitter van die prim-ko 
mitee en SR-lid vir vrouekoshuise, 
Karien van Vuuren, oor die wyse 
waarop 'n protesvergadering teen 
inkomtye georganiseer word. 

Me. Van Vuuren het gese "dis 
snaaks dat die organiseerders van 
die protcsvergadering hul beywer 
vir vroueregtc, maar nie met my 
skakel nie", Volgens een van die or 
ganiseerders van die protcsvergade 
ring, me. Wilma Oosthuizen, is die 
prim-komitee skriftelik en monde 
lings na die beplanningsvergade 
rings uitgenooi, maar het dit nooit 
bygewoon nie. 

Me. Van Vuuren het gese die 
protesvergadering is gerig op in 
komtye terwyl vrouestudente eintlik 
gekant is teen in- en uittekenreels 
en verskille tussen eerstejaars-voor 
regte en die van senior studente. 

Dit het op Dinsdagaand se SR 
vergadering aan die lig gekom dat 
me. Van Vuuren se voorstelle vir 

DI ~ Inwon rs van Huts Emmaus was verheug nadat hull g _ 
hoor h t dl g bou 01 ni m r In die of I nbare to koms 
g sloop word nl . 
die prys van ko huisverblyf en die 
groot vraag nr privaatlosies, groot 
aftrek by tud nte gekry. 

Die gebou word tan. geverf en 
koong maak. Dit is dus onwaar 
skynlik dat dit binne die volgcnde 
twe jaar gesloop s I word. Mnr. 
Decanha het daarop gewys dat dit 

e oma 
op pad terug Stellenbosch t e. 

Die motor waarin die gcsin gerei 
her, het volgens 'n wo rdvo rder 
van di poll ie op Murray bur oor 
di midda -uur die pad v rlaat en 
te n 'n bult afgerol. Vol ens hom 
het me. Van der M rwe vermoede 
lik ten tyde van die ong luk die mo 
tor bestuur en b st an die moontlik 
h id dat y agter die tuur aan die 
laap eraak het. 
Die oorlewendes i na hul aan 

kom. by die hospita I in Beaufort- 
Wes na die Tygerberg ho pitaal 

rgeplaa . Dannielle het ern tige 
beenbreukc bo die kni . op edoen. 
M . Van der Merwe het v rm edlik 
haar sleutelbeen g brc rof, Van 
der Merwe het sy bewu yn eers in 
die hospitaal h rwin en kon niks van 
die ongeluk onthou nie. 

Dannielle is v rlede Donderdag 
uit di ho pitaal ontslaan. 

Vol en di woordvoerder van die 
poh ie be. taan die mo ntlikheid dat 
me. Van der Merwe agter die stuur 
aan die slaap geraak het. 

I de g mtimi 
[~N EL:'.. tudente wat d el was 
van lie onlangs to r na Lu aka en 
Narnibie i op vers Wende manierc 
deur onbekende per on probeer in 
timideer. 
D, ar is by me. Pearlie Joub rt, 

lid van die Spog-komitcc wat len 
tyde vr n die voorval in Lusaka was, 
sc karner ingebrcek en haar per- 
oonlike b sittin j. b . kadig. 
Die inbre rs het die diefwerin 

v or die kamervenst r af eruk en in 
die kamcr ingeklim. 

Me. Joubert h t aan Die Malic 
Ie c: .. ~k w et nie of die inb eker. 
dit red en het oar p liticke of per 
S onfik r de nie. Ek sal nooit toe 
Ie at dat die tipe intirnidasie cn in .. 
kriminerin s gevolg van my poli- 

iieke 0 rtui in my op cnige rna- 
nier beinvl cd en • kri maak nie." 

Die sank i by die poJi ie aange 
meld en word onder oe . 

Die toerleier, Mark Behr, se mo 
torbande is voor die aanvang van 
die toer tukkend gcsny, "Middelja 
rige mans" het ook volgens plaas 
wcrkers op die plaas waar mnr. 
Behr woon, y kamer deur ock en 
fot IS gencem. 

In nog 'n moontlike verwante 
voorval i di b nd van 'n motor 
fi to; w t aan me. Henriette Gelden 
huy b h rt, stukkend ge ny. 

Die ouers van t wee ander toerle 
de, mnr . I iaan van Greunen en 
Andre Olivier, i d ur onbekcnd 
prone cbel. 

nie lonend sal wees om H uis Em 
maus na die onkostes wat reeds 
aan egaan is, te sloop nie. 

Die tru t is van plan om 'n 
woonstelkomplcks van 27 eenhede 
op die onderste cnt van die per eel 
te bou. Die koste sal sowat 'n an 
derhalf miljoen rand beloop. 

PSA toer na KaN gwane 
KwaZulu en Soweto 

later inkomtye vir eerstejaars deu 
die komitee van matrones by d 
Universitcitsraad aanbeveel e 
voorgele is vir oorweging. Oue 
van vroue onder 21 jaar sal moor' 
lik kan besluit of hul steeds die Un 
versiteit aanspreeklik sal hou wa 
neer vroue uitslaap. 

Me. Oosthuizen het aan Die M 
tic gese "die vroue wat die protc 
vergadering organiseer wil nie Jr 
komtye vir vroue met 'n paar uu 
later maak en die intekenstelsel vet 
ander nie. Ons is fundamenteel e 
algeheel gekant teen die seksisti~. 
reels en vra vir die totale afskaffin 
daarvan". 

Me. Van Vuuren het gese "dit . 
onregverdig dat vroue op kampv 
onderwerp word aan stereotipe or 
vattings," en bygevoegr''Ek voel ee 
ter dat vrouwees nie verlore moel 
gaan nie. As vrou het ek myse! 
reeds bevry en het geen behoeft 
om aan te dring op my regte as vrOU 
nie." 

Komitee sit vanaand oor koshuise 
'n SUBKOMITEE van die Advieskomitee wat die afskaffing van d· 
groepsgebiedewet op die kampus ondersoek, vergader vanaand. 

Andre Olivier, SR-lid vir Openbare Ska keling, het gese geskrewe voO 
. telle oor hoe om die kwessie te benader sal van die betrokkenes in dl 
komitee verkry word. 

Die voorstelle gaan vanaand nog be preek word. 'n Komitee sal die veW' 
stelle in mosievorm saamstel sodat dit aan belanghebbendes voorgele k 
word. 

Die rektor, prof. Mike de Vries, ou vroeer die week 'n vergadering 
die oopsteIJing van ko hui e by Goldfields toespreek. Ween onvoorsi 0 
omstandighede kon die vcrgadering nie plaasvind nie. 

Mnr.Olivi r het gese hy IS gretig dat daar nou vordering met die kwe I 

gemaak word. 

'n VROU en haar koorsige seun hct 
voorvcrlede week na vyf uur se wag 
by die Tygerberg-hospitaa] huis toe 
gaan nadat sy na bewering geen 
hulp ontvang het nie. 

Klein Saeed Danty van colt vil 
le, Kraaifontcin, het tonsilites en 
oorinfeksie gehad. Volgens sy rna, 
mev, Janap Danty, was haar ecnja 
rige seun se koors op 'n tadium ge 
durcnde die aand 49,8 grade celciu 
en hct hy "begin blou word en 
stuiptrekkings gekry", 

" 'n Dokter het gehoor hoe ek toe 
om hulp skree maar hy het nik. ge- 

se seun In 
DAAR bestaan onder swart jeug 'n toergroep in KwaZulu ontvang. 
geweldige behoefte aan dialoog met Die ontmoeting in KwaZulu J1l 

Stud nteraad wit jeug, veral Afrikanerjeug, het mnr. Siegfried Bhengu, wat tiC 
die voorsitter van die Populere Stu- jaar lank in die Robbcneila'' 

(v rvolg von bl. 1) dente Alliansie (P A), Danie Kriel, gevangeni tronkstraf uitgedien h(; 
in 'n onderhoud met Die Matie wa volgens mnr. Kriel 'n hoogt 

om te wy. dat al die studente en gese. punt van die toer. By i f)P aank!a 
R-Iede nie ge prek met die ANC Hy het sy indrukke gegee na af- te van terrorisme skuldig bevi" 
teun nie. By het op sy burt weer loop van 'n PSA-toer na KaNgwa- Bhengo werk nou in die kantoor 1/' 
die t erlede daarvan be kuldig dat ne, KwaZulu en Soweto, wat die af- die hoofminister in Urundi. d 
hull die toer vir eie gewin gebruik gelope vakansie plaasgevind het. "Baie raakpunte i tus en 
het. By ontken dat hy per.oonlike In KaNgwane was die toerlede PSA en Inkatha gevind, veral ()t 
politieke gewin daaruit ekry het, die gaste van die KaNgwane's Peo- die belangrikheid van 'n vryemnr( 
n het bcloof om eerlik te probcer pie's Bureau en het met hoofminis- stelsel in 'n toekomstige Suid-A J1 

wees. ter nos Mabuza geskakel. Volgens ka," het mnr. Kriel gese. 
Die SR word e ter teeds daar- mnr. Kriel was dit duidelik dat op- Gedurende 'n daglange bes~ 

van aangekla dat "rotate teenstry- voeding in KaNgwane groot aandag aan Soweto, deur die Stedelt~ 
di hede" die toer vooruit gelo p geniet. Stigting gereel, het die PSA-Iede 
het. Die kwelvrae handel onder Die Inkatha Jeugbrigade het die opleidingsentrum besoek. 
meer oor die finasies, die toerplan 1------ _ 
en die mosie wat kort voor die toer 
lede e vertrek na Lusaka aange 
neern is. 

Daar bestaan ook ongelukkigheid 
oor Ida. a se rol in di finansiering 
van die toer. Vol ens Mark Behr, 
SR-lid vir Spog n toerleier, het 
Ida a slegs die geld gekanaliseer. 
Hy het ten sterkste ontken dat Ida 
sa tot die finansies bygedra het. 

Da r word verder beweer dat 
Sf -lede wat onder die Blou Allian 

taan het hul verkiesingsbelof 
te verbre k het. Volgen mnr. Wil 
ken het die 810u Allian ie ond r 
leidin van 'n vorige SR-voor itter, 
luis Jacobs, 'n ses sic oor gesprek- 1------------ 

voerin met die AN op hul na- Sleek senn "nie gehelp" week gehou. "Daar is van die stand- 
punt uitgegaan dat dit nic na wen e 
is nie." 

Volgem mnr. Van der Spuy is die 
kandidate e mening nie tydens die 
naweek gevra nie "D!e !'rP 
studentetak kan nie aanvaar dat 
stilt 'n antwoord i nie." 

Volgens mn . Van der Spuy kan 
die tilswye by die "Blou naweek" 
in dieselfdc lig as die regering e 
stilswye oor die studente se ge prek 
met die AN gesien word. "As dit 
6 'n groot kwes ie was, waarom het 
die regerin nie in die opcnbaar 
d rte n standpunt in eneem nie?" 
het hy evra. 

d en nie." 
Me. Danty het toer besluit oil' 

huiswaarts te keer nadat sy na ~" 
wcnng geen hulp ontvang het Ole 
Sy het gese sy het met die hulp V9(1 
haar buurvrou daarin geslaag of11 
Saeed se koors te breek. 

By navraag het die hoof medie e 
u pc ri ntenden t va n Tyger berf 

hospitaal, dr. Kolie Strauss, gese n 
daar 'n klagte ingedien word, hy '0 
ondersoek sal las wat aan die klaef 
beskikbaar gcstcl sal word. Volgen 
me. Danty het sy verlede week '0 
klag in edien. 



* Hoekom die SR-Iede wat voor die SR 
verkiesing ANC gesprek sonder afswering 
van geweld verwerp het - vandag bereid 
is m wei met die ANC te praat. 

* Hoekom SR lede slegs gebonde gevoel h t 
deur 'n SR-mosie om nie met die ANC I d 
gesprek te voer nie n dus wei 9 spr k ou 
voer - uitdruklik teen helle verki sin s 
belohes en per verklarings. 

* Ho om die I de v n die v risings lIiansie 
die studente uni om di bos g I i h 

OPGESTEL DEUR w. SMIT NMS DIE STELLENBOSSE STUDENTE G PR K 
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Entrepeneurs wil 
OP Stellenbosch is daar 'n 
handjievol entrepeneurs wat 
op 'n kreatiewe, en veral 
hardwerkende manier, nou 
reeds hul drome verwesen 
lik, Maar tog doen baie van 
hulle dit nie net vir die geld 
nie. LIBBY P:EACOCK het 
ondersoek ingestel na hier 
die subkultuur op kampus. 
HIERDI jong entrepreneur stu 
deer almal voltyds en is terselfder 
tyd dinamie e, hardwerkende sake 
men. 

"Eenda i nou. As jy terugsit en 
niksdoen terwyl jy jonk is, is jy voor 
jy jou oe uitvee 55 en dan is jy pyt 
dat jy 0 min uitgerig het." S6 se 
unter Coetzee, 'n filosofie-student 

wat terselfdertyd be turende direk 
teur van y eie kosrnetiekmaats 
kappy Bodique, is. 

Die maau kappy very ardig 'n 
reeks van owat 40 produkte en be 
staan reeds uit twee takke e n op 
Somers t-Wes en een in die San- 

Ten Maties 
to work 
overseas 
By JOHN VILJOEN 

lamsentrum in Parow. 
Oor sy studierigtin se die 

kett ingrokende, sel fversekerde 
Gunter: "Elke groot sakeman is van 
nature 'n filo oof, maar 'n filosoof 
wat dit in die praktyk uitoefen." 

Vol gens Gunter wat in die laas 
te drie jaar ewe dae per week, tot 
agtien uur per dag gewerk het 
gaan dit nie "net om die geld nie, 

"Oi rin wat met 
b si paard aan, 
is on loofli. 'n Mens is al 
tyd genei om selfsu tig 
t w s." 

maar om die spel", Die geld is 'n 
"belangrike bysaak", stel hy dit 
taktvol. "'n Men eet, slaap en 
drink besigheid a. jy regtig daarop 
inge tel is." 

Craig Ander on i nog 'n jong on 
dernemer wat homself beskou as 'n 
"kan vatter wat grctig is om nuwe 
idees uit te toets", 

• me 
By dra 'n pak en das, soos dit die 

verkoops be. tuurder van Klub My 
konos vir die Boland-gebied be 
taarn, en niemand wat hom toeval 
lig sien, sal raai dat hy ook 'n 
voJtydse B.Rek.-student is nie. 

Hierdie selfverklaarde "adrena 
lin junkie" werk gewoonlik tot baie 
laat saans en glo dat praktiese on 
dervinding die belangrikste faktor 
is in enigiets wat 'n mens doen. 
"Tog maak ek vir port en 'n sosiale 
lewe plek. Vyf uur laap per nag i 
vir my oorgenoeg," se hy. 

Craig e werk by Klub Mykonos 
behels die aanstelling en opleiding 
van konsultante, die werwing van 
klante en die verkoop van tyddeel 
eiendomme. 

By het egter ook al voor sy be 
trokkenheid by Klub Mykonos eien 
domme verkoop en het verlede iaar 
die bekende Stellenbo se restaurant 
Penny Lane besit en be tuur. 

Frans Groenewald, student in die 
grafie e kuns in sy vierde jaar, is lid 
van 'n vennootskap van drie wat 'n 
groeiende en suksesvolle klere 
maatskappy be it. 

net 
Frans is grootliks verantwoorde 

lik vir die skeppende werk in die on 
derneming en vir die ontwerp van 
klere, maar stel dit duidelik dat die 
besigheid 'n groepspoging is. 

Die maatskappy het reeds sowat 
) 15 winkels dwarsoor die land. Die 
klere wat hulle vervaardig kan hoof 
saaklik in die drie katcgorice toeris 
me, mode en "surf' ingedeel word. 

I'Wat vir my as 'n stok 
p rdjie begin het, is nou 'n 
lewenswyse.' , 

"Die tipe kreatiwiteit is vir my na 
tuurlik," se hy. 

"Die opoffering wat met besig 
heid gepaard gaan, is ongelooflik, 'n 
Mens is aJtyd geneig om selfsugtig 
te wees." 

Tog is die belangrikste dryfveer 
vir Frans nie die geld nie. "As jy wil 
presteer, moet geld die laaste ding 
wee waaraan jy dink," meen hy. 

"Stellenbossers lewe dikwels in 'n 
gekkeparadys. Deur nou reeds by 'n 

DI tweede fase in die ontwikke- 
ling van die Tegnopark sal eers 
daags voltooi word. Volgens die 

TEN Marie tudents will work in beplanner van die projek, mnr. 
urop and North America next Dennis Mo s, sal sowat 10 000 

year in participation with the Aie- nuwe inwoners na verwagting na 
ec international exchange scheme. Stellenbosch stroom. 
Th student w re matched to Eiendomsagente het reeds hul 

jobs with overse s companies at the kommer uitgespreek dat daar nie 
recent Aie ec congre . The ten-day genoeg behuising beskikbaar sal 
con re ,held in Quebec City, C - wees om die nuwe aankomelinge 
nada, wa attended by 500 tudents in Stellenbosch te huisves nie. 
from 69 countries, mongst them Daar is aanvanklik bereken dat 
tcllenbo. ch's Aie ec chairman, die tweede fase cers binne die vol- 

Wimpie Hanekorn. gende vyf jaar ontwikkel word. 
The congress wa divided into Die aankoop van 'n perseel van 

thr e commi sion . The Exchange 30 000 vierkante meter deur die 
ommission rc embled a stock ex- Altron-groep, het egter volgens 01 J dekaan van die Fakulteit Jng 

change with repr s ntatives vying die direkteur (ontwikkeling) van nieurswese, prof. Chri 'to Viljoc'' 
to fill job with students from their die Universiteit, mnr. PJ. Lorn- sal steed voltyds aan die Univers' 
univer itie . bard, die Tegnopark "op die pad teit betrokke wees. By sal na 1 • 0- 

Strategy and policy were discus- na ongekende ukses gellaas". vember die amp van voorsitter vao 
ed at the National Pre ident. Volgens mnr. Moss sa ongeveer di SAUK-raad slegs deeltyds b 
ommi ion and at the Proj cts and 4000 men e na voltooiing by die klce. 

Marketin Commi sian eminars Tegnopark werk. Die eerste groep Hierdie kompromie is onlangs 0" 
were held on i ue of importance in van ongeveer 800 families word onderhandelinge bereik nadat prol 
the busines field. reeds in Junie verwag. Volgens die Viljoen verlede jaar as voorsiUcr 

Vic -pr ident of Aie ec South strategie vir tadsbeplanning in van die SAUK-raad aangestel is. 
Africa and former Matie, Stephan Stellenbosch sal 'n groot per enta- Na aanvanklike spekulasie oal 
H ndri • id th annua1 national sie van die mense in gebiede sao hy albei poste op deeltydse ba I 
winter school, to be held at the end Franschoek, Kuilsrivier en Somer- sou beklee, het die Minister van In 
of Jun ,will be h ld in Stellenbosch set-Wes gevestig word. ligting, Uitsaaiwese en die Flirt 
thi Y r. Th them will be HUn_ bedryf, aangekondig dat hy op v 
I ~ng the conom~ Po~nti~ of ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ sock van die Unive~itcitonderh ~ 
_o_ut_h_A_f_ric_a_: _T_he_l_h_m_a_n_F_a_ct_or_"~. TAS kan moontlik vroue van uittekenstelsel bevry ~~~id': s:~ g~~~e~h~~~rsiteit rn. 
O d M · · Volgens die ooreenkom sal prof u - an g .. vonnl 'N UNIEK toegangsadministra- terminaal te doen. Die stelsel sa) op die Neelsie se TAS-terminaal Viljoen vanaf 1 Julie vir vier maao' 
oor diama t si - f1 bespreking tel el (TAS) i ook toegang tot geboue en labrato- koshuisetes kan bespreek. de voltyds by die SAUK-raad be- 

deur die Univ rsiteit van tellen- ria verle n en behe r sa) oak oor fo- trokke wees. Vir die tyd sal 'n waM 
bo ch ontwikkel en word tans op die to taatmasjiene op een rekenaar Volgens'n senior programmeer- nemende dekaan aangewys word. 
kampus in working ge tel. Die stel- verkry kan word. Besprekings sal der by die Rekensentrum wat be- By sal egter vanaf 1 Novembcr 
sel k n mo ntlik di huidi e in- en vanaf enige TA -tcrminr al op Stcl- trokke i by die ontwikkeling van weer voltyds as dekaan van die fl1' 
uittcken tel els van vroueko hui e lenbo ch- en Tygerbergkampu ge- die tel el, mnr. Eben choeman, kulteit optree en die voorsitter klldr 
vervang, maak kan word Dit beteken dat al die T AS- tel el ook studente in van die AUK-raad sleg deelty 

studente vanaf hul ko hui e 'n rcke- taat stel om muurbalbane, konscrt- beklee. Dit al b he Is dat hy [w e 
nar r in 'n pc ifieke rek naar-ge- aartjies, wasmasjiene en droers te dae per week van. y dekaan plig~e 
bruik area (RGA) kan bespreek, of be preek. vryge tel word. Die SAUK al (lIe 

Universitcit hiervoor vergoed deOr 
'n adjunk-dekaan wat prof. Viljoe~ 
se roetine-pligte kan oornecm, aaO 
t stel. 

Prof. Viljoen sal weekliks tusseO 
'tellcnbosch en Johannesburg pe~' 
del. Dit is nie 'n buitengewone : 
tua ie nie, aangesicn dit die norm 1 

dat led van die SAUK-raad vnf 
oral in die land kom en nie no04 
wendig aan die Rand woonagtig I· 
nie, het 'n woordvoerder van dl' 
SAUK aan Die Matie verduidelis 

Die rektor van die Universitcdit 
prof. Mike de Vries, was verle e 
week ten pyte van herhaaldelis 
pogings deur Die Matie, nie Vii 
kommentaar beskikbaar nie. 

Ontwikkeling 
plaas druk 
op behuising 

Sasol gee groo ste geld nog aan US 
wenskwaliteit van Suid-Afrikaners 
te verbeter. Daarom is daar besluit 
dat die skcnking vir p ilimeernavor 
sing en die inrigting van 'n kuns- en 
kultuurmu cum aangewend al 
word. 

Die grootste gedeelte van die Sa 
ol-sken ing sal gebruik word om 
die au Bloemhof'gebou wat tans die 
D partern nt van Botanic huisve: te 
re tour er en in 'n kuns- en kultuur 
mu cum vir die Lniversiteit te om- 

Sa 01 glo dat t nologie aan e- skep, 
wend moet word om die tot le e- Die Lniver iteit het be luit om 

DIE Universitcit van tellenbosch 
het 'n . kenking van cor die R2 mil 
jo n van ' 01 ontvs ng en die eerste 
paaiern nt ionian s aan die r tor, 
prof. Mike de Vrie , deur die b stu 
rende dirckteur v n 'a 01, rnnr. 
Paul Kru er, oorhandig. 

Oil i di r tste kcnking w t 
ooit a, n die US emaak j , en sal 
oor 'n tydperk van drie jaar uitbc 
t I word. 

die t;S sc Beeldende Kunste-versa 
mcling op die boonste vloer, wat 
voortaan as die 'asol-kunsmuseum 
bckend al tan. te huisves. Die 
kultuurhistories e-, ar eologiese- en 
volkekundige ver amelings . al op 
die grondvlak ten toon gestel word. 

Volgcn mnr. Jackie Louw, e 
nior kurator van die Universiteits 
museum, sal die Eben Donges-scn 
trurn, sao die ou Bloernhofgebou 
voortaan bekend sal naan, 'n beeld 
en verelengstuk vs n die Universiteit 
se bedrywighede wees. 

besigheid betrokke te wees, docn 
mens waardevolle ondervindi 
op," se hierdie skeppende en t 
komsgerigte jong entrepeneur. 

Marius Roelofse is 'n hiper-ak'' 
we B.Ekon.-student en bestuur t 
selfdertyd sy eie diskoteek CI~ 
Nouveau. Marius se kop staan r 
uit vcrmaaklikheidswereld toe. ~ 
het sy diskoteek reeds in stande 
nege met net 'n klankversterk" 
ka set peler en twee luidspreker 
toerusting van stapel gestuur. 

Marius i s6 suksesvol dat hy 01 
'n vry oomblik tussen sy besighe 
en studie deur het nie. 

Jong Stellenbosse entrepreneu 
word egter ook op die vlooim rk 
op Stellenbosch en orngewing ,g 
vind. Farrell Theron is 'n juwehr 
sontwerpstudent in sy vierde ja 
wat van sy produkte op vlooimarkl 
verkoop. 

"Wat vir my a 'n stokperdjie b 
gin het, is nou 'n lewenswyse," 
Farrell 'n individualis wat f11 
daarin glo om "estetiese kornpr 
mice" aan te gaan net vir die ! 
nie. "Ek werk vir skoonheid," h\ 

PROF. CHRISTO VILJOEN 

Viljoen steeds 
voltyds dekaan 
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I 
JA, JULLE HEl DIE REG OM DI 

B WING: 
Die SR-voorsitf'er se persverklarings 
weerspreek mekaar. 

Die mosie is verontagsaam. 

VryheidsUedere is de r SR-Iede e 
in . 
Idoso het die toer gefinansier. 
Lk~~ van die Blou AUiansie het ver 
leslngs beloftes verbreek. 

I'll NOG WAR Ell N M 
OP 7 AP IL, 13hOO I 

WAARHEID TE WEE 
.... I 

Die SR-voorsitter het b lowe dot mnr. Olivi r 
en hy nie sal proot met die ANC in amptelik 
of persoonlike hoedoni heid nie. G en SR-lid 
is genoem in die verklarin nie. 
Die spre kb urt en stemmery rondom di 
mosie dui op v rwarrin : 
1. Die voorsteller van di mosie s in sy loast 

spreekb urt dot mosie vir beid ampt like 
n persoonlike hoedani h de Id. 

2. Die SR-voorsitter s~ in die loa te spre k 
beurt dot die mosi sl s vir ampt lik 
ho doni hede eld. 

3. 'n R smenin is dot di mosi sl . s kan 
Id vir ampt ik ho doni hede. Die 

m rd rh id SR-Ied is kant t n di- 
s· van wit of swart vryh idsli r omdat 
dit so sensiti f is. 
Oi m iah tdi hi issu 0 rvryh id 
liedere op blocs. 

Die toer se finansi rin is voor n no afloop 
doarvan met di r ktor uit klaar. 
1. Uitsprake d ur di SR-voorsitt r nam n di 

student was no altyd suiw r Blou Alliansi 
bel id, n t soos b low is can di b in 
van di t rmyn. 

2. Oi Blou Alliansi h t ni vir suiw r NP b a 

I id estaan ni . 
3.0i Blou Alliansi wit van kriti s so k nd 

stud ntel iers klokk lose napraters von die 
regerin mack. Die US kan dit ni duld dot 
sy student liars b p rk word deur do ... 
mati s d nk nd politi k student or a .. 
nisai sni. 

-- DI IRKU 
IE KGB AMFITEAl R. 

• 
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"EN as die volkie nie hoor nie, dan 
weet hulle nie" is Anneli van 
Rooyen, bekende sangeres se uit 
spraak oor Afrikaanse musiek. Die 
oordccl blyk baic waar re wees, 
want die meerderheid . tudentc luis 
ter nie na Afrikaanse musiek nie, en 
wcet dus niks van die bedryf af nie. 

Die feit het aan die Jig gekom in 
'n lukrake ondervraging op die 
kampus om te hoor waarna . tudente 
luister. 

Die studente oordeel vandag se 
musiek nog teeds an die musiek 
wat in die vroeere sewcntigerjare 0 
gewild wa . Weinig tudcnte weer 
wie Clarabell van Niekerk of 
Louis van Rensburg is. 

Van die studente wat ondervra is, 
s~ 40 % prontuit dat hulle nooit na 
Afrikaanse musiek Juister nie, Die 
musiek word afgemaak as "te fig 
sinnig", Mary e Muller asso ieer 
Afrikaan e musiek oor die alge 
meen met "barre vlaktcs en die Ka 
roeland." Leon Treurnich sal nooit 
uit vry keuse daarna luister nie, 
omdat "Afrikaanse goed gemors . " I •. 

Die filistyne het dit hoof aaklik 
teen die soet appige woorde. Ar 
mand Nel assosieer die musiek met 
koek ister ! 

Twee en twintig persent se dat 
hulle dit net af en toe luister - veral 
as hulle geen keuse het nie. Ockert 
Mans, 'n eerstejaar .8. Comm-stu 
dent din dat "die sangers meer 
verbeeldin aan die dag moet Ie en 
minder rustige musiek moet maak", 

Die oorblywende 38 % luistcr wei 
na Afrikaanse mui iek, maar hulle 
srnaak verskil drasties. Die gun te 
ling i Anneli van Rooyen, Rina 
Hu 0, Carika Keuz nkamp, Coenie 
de Villers en Ge Kor ten. 'n Ver· 
dwaalde sie1 of w thou van David 
farner, Koos du Plessis en Jannie 

du Toit. 
Sonja Herholdt het skynbaar 

h ar gewildheid v rloor want ses 
p r nt k n haar ni verdra nie. Die 
ander hou nie van haar ni . An 0- 
nette van Wyk kriti er h ar oor 
"haar hele houdin " en no 'n ano 
ni me per oon het dit te n h ar 
"fyn temmetjie w t t babatjierig 
in ." 
Mynie Grove, 'n b kende sange- 

In die vroee scwentigerjare was 
~ie Iiedji~s soetsappig met swaelt 
jies, bloeisels, golwe en meisie op 
hawens. 

I n die laat sewentigerjare het 
Merwede van der Merwe met haar 
Musick en Liriek beweging gepoog 
om Afrikaanse musiek te verfyn. 
Aktuele en politieke nuanses is in 
gebring en gedigte is dikwels ge 
toonset. Merwede dink dat die be 
weging nie lewensvatbaar was nie 
"omdat mcnse nie daarmee volhard 
het nie". 

Bles Bridges, die b rugte Afri 
kaanse san~er blyk ook nie baie ge .. 
wild op die kampus te wees nie. 
Sic tien persent hou van Bles, en 
agttien per ent is onseker hoe hulle 
oor hom vo J. Twee en sewentig 
pcrscnt van die studente hou glad 
nie van hom nie, en die kritiek wis 
sel v n swak lirieke tot sy klere - 
maak, 

Andre Olivier, 'n twe dejaar 
gte stud nt erken dat hy nie self 

na Ble luister ni t maar sy rna "is 
mal oor hom." Vier per ent meen 
Bles i te verfynd n vrouli , maar 
Ockert Mans, 'n B.Comm stud nt 
dink dat Bles een van die be te 
stem me het wat hy nog ehoor het- 

Afrikaanse musiek onbekend by student 
Deur LANI ElOFF en res wat h~ar deesda~ meer n~ En- dit is net jammer dat hy sulkc sim- 
VANESSA BRAND g.cl e musiek wend, dink dat die Af- pel liedjies sing. 

flka~ryse kope~ van musI~k deesdae Chantal Kitley bewonder Bles cn 
m?el~lk aan die 'Y0es~~ r!tmes kou. se dat hy die "trane oor haar wange 
Ole. J~nges op wie die tipe klanke laat biggel.' 
geng. I , ~~dersteun Engelse groep.e Slegs ses persent se dat hulle na 
en dl.nk s~mm~r ~1!, beginsel uu sy flick sal gaan kyk 'n akkurate 
dat ~Ie musiek !Jo1 IS '. weerspiceling van Die Burger se 

. Ole gesof~stlkeerde Afn~aner koerantberig op Saterdag, agt April 
dink ~at Afrikaans te boer. IS, en dat Bles se rolprent besonder onge 
da~r IS vo!~ens haar maar net:n wild in Kaapstad is. 
klem. ha.ndJlevoI mense soos Coenie Bles se konsertbestuurderes se 
de Villeirs, Clarabelle yan Niekerk, egter dat Ble baie tevredc met sy 
Lukas Maree .~n LoUIS van Rens- rolprent is. Die rolprent is glo baie 
burg w.at vir dl~ rna rk sorgo gewild in die Transvaal, en die 

Sy ymd dat ~Ie men ~ nog steeds "room van Johannesburg se mu ick 
van. dieselfde upe mU~lek hou wat wereld" was by The Devil and the 
sy hen jaar gclede gesing het, Song I! premier . Sy se voorts dat 

Die studente hou oor die alge- Bles se mark van "specnoud tot ho 
meen ook nie baie van boeremusiek ringoud" strek, en dat sy nie weet 
n_ie. Deon Swart dink wei boeremu- waarom hy minder gewild op Stel- 
iek is meer vcr taanbaar as die en- len bosch is nie. 
gelse gcraas, maar sleg e persent Theunis Engelbrecht, die kunsr - 
hou v~n b eremusiek "op y tyd". dakteur van Die Beeld meen dat, 
Anneline Grobbelaar meen dat 'n dank y die Voelvry-beweging met 
bocrcplaas "party" nogal lekker Bcrnoldu Niemand, Andre Ie Toit 
kan raak in die hooibale! Nareka en Johanne Kerkorrel, daar wei 'n 
Rademeyer maak die wysie a te toekoms vir Afrikaan e musiek is. 
eentonig en dieselfde af. Dit is nie ge ond dat ander kun te- 

naars die mark so oorheers nie. "As 
Afrikaans kan bekostig om Mynie 
Grove, Clarabelle van Niekerk en 
Coenie de Villiers te verloor, is daar 
nie veel hoop vir Afrikaanse musiek 
nie." 

Johannes Kerkorrel se oor die al- 
ternatiewe beweging: "Ons cater 
nie vir almal nie. Of jy hou van ons, 
6f jy hou nie van ons nie." Alterna 
tiewe musiek dui daarop dat dit al 
ternatief is, en dat hulle nie met die 
res wil vereenselwig nie. 

Hy sien die Voelvry-beweging as 
'n "idee om bietjie pret in die hele 
ding te kry, dis pret om 'n bietjie 
met mense te toor". 

Van die studente wat ondervra is, 
luister sestien persent na altcrnatie 
we musick. 'n Verdere 40 % weet 
min of nik daarvan nie, maar sal 
dit tog oorweeg om 'n vertoning by 
te woon. 

Vier n v ertig per ent van die 
student stel glad me b lang in eni 
e tip alternatiewe musiek nie. 
sme Conradie, 'n B.Prim-student se sy hoor dat die musiek "nogal 

vuil" is en Louie Storm, 'n derde 
jaar B, Sc-stud nt het "doubts oor 
di anger e karakters en woor- dat Afrikaanse musiek, onafhanklik gewende formule nodig tel. Die Af- 
de". van die genre, deurentyd 'n daad- rikaanse kunstenaars h t veral er- 

Merwede van der Merwe dink werklike inspuiting met 'n rigting- kenning en ondersteuning nodig. 

Loo 
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okers se toekoms Op kampus bevraagteken 
omgewing sou vra om op te hou 
rook, sou hul1e dit doen. 

Die ander 30 % rokers was egter 
van mening dat diegene wat gesteur 
voel op ander plekke moet sit of die 
plek heeltemal moet verlaat. Janice 
Cilliers, voel 'n rookvrye area sal al 
mal gelukkig hou. Sy rook nie self 
nie, maar moes verlede jaar behan 
deling ontvang vir 'n keelprobleem 
wat toegeskryf is aan rook wat sy 
ingeasem het. 

Die bestuurder van die Neelsie, 
mnr. Jan Treurnicht, het nog nie 

v, klagtes van nie-rokers ontvang nie, 
maar hy sal nie besware he indien 
hulle 'n rookvrye area inge tel wou 
he nie. Hy meen dat die enigste ma 
nier om dit te kontroleer, is as die 
studente dit self sou doen. 

Die nie-rokers voel hulle moet ge- -------------- ........ .:... 
woonlik opofferings vir hul rokende 
vriende maak en dat dit 'n baie self 
sugtige gewoonte is. 'n Eerstejaar 
B.Econ-student, Daniel Solomons, 
se dit is moeilik om gesellig te ver- 
keer in 'n atmosfeer vol rook. teen die stadsraad se besluit dat die deer. Dit bekommer hulle ook dat 

helfte van restaurante vir nie-rokers die polisie se reg om rokers in 
Altesame 307 restaurateurs in gereserveer moet word. Hulle meen rookvrye-sones in hegtenis te neem 

die Kaapse metropolitaanse gebied dat dit 'n inbreuk maak op hul reg hulle bedryf kan beskandi . 
het hul onlangs skerp uitgespreek oor hoe om hul klante te akkomo- Die eienaar van Decameron op 

tell nbosch, meen dat so 'n in tel 
ling ab urd i . Vol ens hom al dit 
die so iale verkeer benadeel en di 
rook sal nog steeds versprei, 

Volgens mnr. Fox van die Spur 
verskuif hulle binnekort na 'n nuwe 
perseel en daar sal besl is "n 
rookvrye- one wee. By meen die 
verhouding tussen rokers en nie-ro 
ken moet 7 : 3 wees. Rokers en nie 
roker is dit eens dat 'n SO/50 kei 
ding van look-areas in re taurante 
"n billike oplos ing i . 

Volgen ekonomiese kattings in 
1983 het rookgewoontes die land so 
wat een biljoen rand geko aan hos 
pitalisering, mediese kos tes en men 
se wat afwesig van die werk i . 

Die ituasie in Suid-Afrika blyk 
egt r nog nie 0 erg soos in byvoor 
beeJd New York t wees nl , waar 
daar skerp opgetree word t en ro 
kers. Die mee te rok r d ar moet 
mnar die elem nte buite openbar 
plekke trot er vir 'n vinnige rook- 
lag. Of die rakers me r beda saam 
gaan optree en of strenger rna t 
reels deur wetgewing in Suid-Afri 
ka inge t 1 gr an word, sal di tyd 
maar moet 1 er. 

Die Hi-fi .. Midi-komponentstels I met Hoe 
spoed-dubbelkassetdek, 3-band grafie e 
effenaar, en AM/FM-instemmer met CD 
in et. 

• 3-band grafiese effenaar 
• Ingeboude 12-uur-VKV-kwarts- 
horlosi 

• Volbestek-Iuidspr kerstelsel 
• Skuifvolume- en balanskontroles 
• Kopfoonterminaal 

III tll~ ~ vi, II I 
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ART IN THE PARK ... M r as 10 000 m n 9 
het Sondag Talk, Swatch n Radio 5 by .. 
dra tot Naslonale Jool byg woon. Ettl nne 
d VIlli r (US-karnavalkomlte ), iemervn 
Louw ('n vorlg m j. Matl land n tans Talk 

promo I b tuurd r). lance Rothschild 
(Radio 5 .. bestuurder) en Annlen Smith (Stel .. 
I nbosch se karnavalvoorsltter) hou 'n hans .. 
wors vas. Ole hanswor Is Joey Burke van die 
Ikeys sa karnavalkomltee. 

EIENSKAPPE 
• 150 W (P.M. P.O.) stereoverster 
ker 
• AM/FM-analooginstemmer 
• lEO/FM-stereo-aanwyser 
• FM-monol stereomodusskakelaar 
• Oubbelkassetdek 
• Hoespoed-, gesinchroniseerde 
oorklanking 

• Deurlopende terugspeel 
• Normalel Cr Os-bondkeurder 
• Halfoutomatiese draaitafel met 
bandaandrywing 

Deur LlESEL HAYWARD 
DIE kwessie oor die gedeeltelike 
v rbod op rook in restaurante, het 
Qnlangs veral in Kaapstad onder die 
oeklig gekom. Om ondersoek in te 
t I hoe die vuurtjie se rokie op 
tCllenbosch trek, is Matie studente 
e menings ingewin. 

;~ K_nelI?unt is dat die p? 
ISle n roker in n 
rkookvrye-sone in hegtenis 
an neem. 

In.'n blitsopname in die Neelsie 
het die rneeste studente gerook. Die 
ieerderheid rokers (70 %) meen 
~t hulle nie-rokers in ag neern. In 

dlcn nie-rokers hulle in 'n sosiale 

STELSEL 

W150 



paper ays charge against 
r aylor from the Shandur" " 

By JULIA HART pap r, id Mr Taylor "una harned- ____ -.." Iy" di plays i npo treading 
HSprin zguns Set For Blacks", 
"Spring uns et To Counter Black 
Criminals" and .. 'pringgun For 
Ea tern (ape Apes". 

According to Ms Syke , Mr Tay 
lor keeps poi oned meat in hi 
fridge nd poisoned whi ky in his 
car to "trap" any pro pective in 
truder. 

"Anyone protesting again t the 
igns can go to hell", Mr Taylor al 

legedly aid. "Black are non-enti 
tie, Ineffectual and sub-human 
like ape ." ' 

GRAHAMST WN. The Rhodes 
I Iniver sity newspaper, Rhodco, ha 
laid a char e gain t a farmer who 
ha urround d hi farm with raci. t 
signs and spring uns. 

Rhodeo claim that the farmer 
who was only identifi d a "Mr 
1 aylor from Th Shandur", ha ad 
mitted to puttin up ign because 
hi hou ha b en burglared five 
years earlier. 

When contacted for comment Ms 
Pam y es, editor of the news- 

He feels hi behavi iur I justified 
be au e "black hav imprisoned 
me In my own house". 

Wh n Rh o d e o asked him 
whether th Black. he intend. to 
ward off can under tand Engli h, 
Mr Taylor aid: HI do not care 
about their language. If they cannot 
peak English, then they'll die by 

an Engli h gun." 
According to M Sykes it i pos- 

ible to lay a charge against Mr 
Taylor in terms of the J nternal Se 
curity Act for inciting racial hatred. 
"So far Mr Taylor has not reacted," 
she. aid. 

nte VO elv y verlIaa 
EITENBACH Die voor itt r van die stud nte 

raad, mnr. Victor d'A onville, h t 
g se "die tudenteraad het enpari 
b sluit om die optrede te verbied. 
Die roepe se musiek b vat onge 
wen e taal en is 'n pottery met 
odsdiens". 
Die Icier van die Ger form erde 
lu and, Johanne Kerkorrel, i. 

'n oud- tudent van di Potchef 
stroornse univer iteit n het y te 
leurstelling oor di studenteraad se 
b luit uit e pre . "Ek het uitg - 
sien om op di mpu war r ek my 
raad verw rf h t, op te tree. ...k 

het gehoop hull al trot or my 
wees. Miskien het ek te vee ver 
wag' 

Andre J etojt i verbied om op di 
kampu v n die R, ndse Afri an e 
Univer iteit op te tr e, ho wei die 

p di 
o 

res van die Voelvry ge el kap met 
hul ptrede kan voort aan, 

Die mediabeampte van die uni 
versiteit het ge e "Andre Letoit se 
verbanning i 'n interne besluit". 
Volgens die orgarns erder van die 
"Voelvry tocr", mnr. Dirk Uys, is 
Letoit afgewy "omdat hy vloek 
woorde op die verho g gebruik n 
die univer iteit ni sy weergaawe 
van OJ 'tern go dkeur nie", 

Ook die Univer itch van die 
Oranje Vry. taat het b luit om die 
toer nie op die kampu to te laat 
nie. Volgen 'n mediab ampte van 
die univen iteit mag kon. erte net ty 
dens karnaval en intervar ity op die 
kampus chou word. 

Die to rlede al wei in Bloemfon 
t,?in en P~tchc! t_room optre~, maar 
Ole op urnverstteit gronde me. 

mili 1\ e e 
• aat be v. 

die van 'n gewone 1;01- 

rs 

Kampu 
UPE studente is strafste drinkers 
PORT ELiZABF TH. Die Univer iteit van P rt Elizabeth hct 
volgcns beweringe die hoog te per capita alkoholverbruik van un i 
ver iteite land wyd. So het die lIPE studentekoerant, Upen, on 
langs berig. 

Die I. PF. universiteitsowerhede is kl· arblyklik bewu van hier 
die probleem en ver kere voor t lie vir die bekamping van alko 
holrnisbruik op kampus word tans oorweeg. 

Ilieronder tel die moontlike instel van 'n univer iteits-drank 
handelaar waardeur meer beheer oor drankverkope uitgeoefen 
kan word, 'n tydsbcperking op die duur van so iale funksies op 
kampus en 'n verbod op alkoholverbruik by woon telpartytjies. 

Die voorsitter van die studenteraad, mnr. Reg Marais, het be 
vestig dat hy bewus is van die bewecrde voor telle. 

Satanic Verses uit vensters 
no dreigemente 
HULL, BRITTANJE. 'n Eksemplaar van Salman Rushdie se 
omstrede Satanic Verses, is onlang uit die boekwinkel van die 
Universiteit van Hull se vertoonven ter verwyder nadat die uni 
versiteit drcigemente van geweld ontvang hct. 

Akademici van die universiteit het hewig teen die verwydering 
geprotcsteer omdat vryheid van spraak nie beskerm is nie. 

Volgens die besturcnde direkteur van die boekwinkel, mnr. Tim 
Coates, is die situasie deur die he Ie land • onaangenaam". Mnr. 
Coates het beklerntoon dat die veiligheid van sy klante en perso 
neel voorkeur moet geniet. 

Die gebeure het gevolg na verskeie boekwinkels in Brittanje 
dreigemente van geweld ontvang het omdat Satanic Verses In 
hulle vensters uitgestal is. Die meeste boekwinkels het die ekscrn 
plare uit hulle vertoonvensters verwyder. 
Satanic Verses is tog in die boekwinkels verkrygbaar, hoewel 

dit nie meer in die vertoonvensters ver kyn nie. 

Pelsskool enigste II__.. rf1f1I//!:'!f/f~ 
in sy soort 

KOPENJIAGEN. 'n Sentrum 
wat kursusse in pel on twerp aan 
bied is onlangs in Kopenhagen 
geopen. Die entrum is eni in y 
soort. 

Vanwec die duur prys van pel 
sc, word pelsontwerp nie in die 
kursu van gewone ontwerper - 
kole ingcsluit nie. 

Die eerste studente wat vir die 
kursu gekcur is, het reeds die 
openingskursu. by die sentrum 
voltooi. Slegs 45 studente • al 
jaarliks by die ontwerpskool toe 
gelaat word. 

Churchgroup banned 
on British campuses 
E. GLAND. The Universitie of Birmingham and Aston have 
banned the Central hurch of hrist from operating on their 
campuses. This follows reports of aile ed detrimental effects that 
the church i having on . tudents. 

According to a university poke per on "the main concern is 
the effect the church is having on the student' life and work. 
They would be invited to meetina once a week to start with. 
Evcntu: Ily they will be involved in th e meeting every day, 
which will leave them with little energy to do anything el e." 

The Aston University has endor ed the tudent union' propo 
sals to prevent the church from recruiting student on the campus 
or attempting to involve students in the chur h's activities. 

Nuwe Harvard dekaan 
'n 'rossls en seksis' 
WASHL IGTON. Die aanstel1ing van die nuwe dekaan vir di 
Harvard Skool van Regte het onlangs hewi prote van beide y 
mede professors en die tudenteraad van die Skool uitgclok. Mnr. 
Robert lark word be kou a Ute kon crwaticf". 

Vol en. sy kolle as i mnr. ( lark 'n "ra is" en •• r,reek hy hom 
gcreeld uit ten gun te van di. krimina. i tc n vroue '. 

'n Profe .sor in r gs eskied ni , mnr. Morton Horwitz, het di 
aanstellin h kandalig" beskou en ese ' Harvard het 'n dekaan 
nodig wat vertrou in di re J k )01 sal h r tel". 

Die studenteraad het . y ontevredenhcid cor die aanstelling uit 
espreek, Die univ rsiteitsowerhede het nie die studenteraad ge 

raadplee voordat die aan telling gemaak is ni . 
Daar IS tans twce wart mans en vyf vroue op die personeel van 

die regsfakulteit. 

USA students rally for legal dag 
go 
MIC IIIGAN. rally for the legali ation of marijuana wa re- 
cntly held on th carnpu of the Cniver ity of Michigan. This 
wa the nmet eenth annual rally h Id n the cs mpus. 

The crowd smoked hom m de Joints while they cheered spea 
ker from th Nation tI Org ni. auon for the Reform of Marijuana 
L w 1. The 'peak r~ aid the 1 alis tion of the dru would make 
It more afford ble. 

No one wa arre ted at the rally, but fifte n people receiv d a 
fine of R 12,50 each for the po se ion of marijuana. 



Tur loop toe 
na skietery 

Marjolein het vyf maande aan 
die Universiteit van Amsterdam 
studeer. Sy vind die akademiese 
standaard van die universitit laag in 
vergelyking met die van Amster 
dam. "Die standaarde hier is baie 
skool . Dit is verpligtend om klasse 
by te woon en die studente word nie 
in die koshuise of klasse gestimu 
leer om hul eie menings te vorm 
nie", 

Wat haar opgeval het op Stell en 
bosch is die ong lyke status wat 
man en vroue beklee. "In Bolland 
is mans en vroue gelykes. Die mans 
daar is wei minder hoflik: hulle sa) 
miskien nie die deur vir jou oop 
maak nic, maar hull . al jou me 
ning net soos die van 'n man han 
teer, jou aanval of ondersteun, on 
geag van jou geslag". 

Universiteitskoshuise is 'n vreem 
de konsep in Nederland. Daar is 
wei studenteverenigings. Dit is vry 
willig om by so 'n verenigin aan te 
sluit, maar as jy nie aan luit ni 
"kan jy baie aIleen word". 

itlanders aan 
woord • Ie 

DL1EeZur MARIA HUMAN en 
l VAN ZIJL 

OlE MA TIE vra vier buite 
I nd e studente oor hoe bulle 
ampuslewe op Stellen bosch 
erv ar, 
DIe vier kon nie uitgepraat 

r. k oor die Maties se vrlende 
h~h id teenoor die "uitlanders" 
nble. Beskrywings van Stellen- 
o eh wissel van tussen "won 
~erlik", "skilderagtig" en 'rut " 1m • 

"Holland het ook rassisme, 
maar dit is nie in die grond 
wet geskryf nie." 

AROI .. INE WINTEIN kom van 
~ru~ge in Belgic. Sy doen 'n diplo 
na In M useumkunde. Sy het haar 
rnee tersgraad aan die Ryksuniver- 

J
•llelt Gent in Belgic behaal. Van 
. aar bly sy in Monica. 

Matieiand loop volgens Caroline l reputasie vooruit. Alhoewel sy 
wag nooit vantevore hier was nie, 
a, Stellenbosch bo aan die lys toe 

Y n univcrsiteit moes kies. 
SteHenbosch het haar aangetrek 

O~dat dit "'n belangrike universi 
teu is wat 'n groot rol spec I in die 

Marjolein het in haar eer e jaar 
in Erica gewoon. "Dit was Ickker 
omdat 'n mens die hele tyd mens 
om jou ~ehad het en in JOU eerste 
jaar het JY mense om jou nodig. Dit 
is die enigste manier om aan te pas 
in 'n vreemde land". 

Wat nie so lekker was nie i dat 
baie men 'n vreemde kons psie ge 
had het van wat sy was. "Ek het 
bekend gc taan a. die radlkale 
kaaskop", Ander wa weer nuu kie 
rig en het my ge ien a. "'n uit 
heern e wese van Europ,a met. eks, 
dwelrns en rock en roll '. 

Die taalprobleern is wei iets wat 
haar aan die b gin ond r gekry het. 
"Toe ek hier aan e om het, kon k 
net Hollands praat. My En el wa 
goed, .meet aan Hells ndsc stan 
daarde, m ar nie goed enoeg vir 
Suid-Afrika nie en beslis nie akade 
miese "ngel ni ". 

Di Suid-Afrikaan e 0 n~ro t i 
vir haar die "v rskriklikste din wat 
nog uitg vind i ". In N derland i 
dit 'n beledi in w nn er 'n m n 
wat niks meer s 'n blote kenni is, 
jou op jou mond so n. "Dit b t ken 
dat hy jou oortvan in di bed wil 
he". 

Die b ste vriendin wat y op 
kampus gernaak het, i. bruin n : y 
vo 1 dat bai men e hul vriendt kar. 
toeskryf an die f it dat y Ho- 
1 nds i "en dit i ni wa r nl ". 

Maar dit wa die m ite werd om 
te kom." k het el r dot 'n t k 
twee ante h 1. "lk land het y po 
litieke problem : Holland net soveeI 
as Suid-Afrika en elfs meer. D( r 
is ook ra sisme, dit i net nie in di 
grondwet ge kryf nic", 

Susan Rezalls van Echln 
naby Munchen, Dultsland, 
en Is 'n muslekstudent. 

Marjoleln Verbeek kom van 
Arnhem, Nederland. en Is 'n 
BA student. 

kom, is Stellenbosch 'n klein para 
dys omdat "hier soveel mense van 
my ouderdom is. En dan is die men 
se ook so vricndclik en die dorp .0 
skilderagtig" . 

Die koshuislewe vind sy baie an 
ders as die in Duitsland waar daar 
nie aparte koshuise vir man en 
vroue is nie. "Ek hou baie van die 
koshuislewe, maar ek het ecrs na 
die doop hier aangeland. Ek dink 
nie ek sou daarvan gehou het nie." 

"Die sokkies is vir my baie eien 
aardi~. Wat ook vir my naaks i , i 
dat die meisies hier huiwerig is om 
ouens uit te vra. Hulle dans ook nie 
op hu1 eie nie, maar wag dat die ou 
hulle kom vra". 

baie "gelykaardig" aan die in Bel 
gic . "Ek het nog nooit vantevore in 
'n koshuis gewoon nie, maar in Bel 
gic is daar ook reels en verskillende 
koshuise vir mans en vroue. Elke 
sisteem het sy eie waarde, ek is hier 
goed ontvang en pas my by omstan 
dighede aan". 

Ruth Endres, 'n Switserse ouma 
met 'n jong hart, beskryf Stellen 
bosch as H 'n ou dorp met 'n jong 
gees". 

Haar man is vir vyf jaar as dosent 
by die departement Meganiese In 
genieurswese aangestel en om die 
verveling af te weer, het sy haar by 
die Italiaanse departement inge 
skryf. 

Me. Endres kom van Rernetsch 
wil naby Baden in Switserland. Sy 
het al in Griekeland en Frankryk 
(Parys) studeer, maar meen Stel 
lenbosch se Italiaanse dosente is 
"uit die boonste rakke", 

Aanvanklik was sy bang dat Stel 
Ienbosch se studente sou lag vir 'n 
54-jarige ouma wat saam wil leer, 
"in Switserland sou hulle", maar 
hier is sy volkome aanvaar. 

Veral die studente se goeie ma 
niere het haar opgeval. Ten spyte 
van wat baie ouers mag glo, is Suid 
Afrikaanse studente beter gerna 
nierd as hul ewekniee in Europa. 

Vir Susan Rezai, 'n eerstejaar 
musiekstudent in Serruria wat van 
Eching naby Munchen in Duitsland 

4~Dit is vir my vreemd dat 
lYielsies hier huiwerig is om 
OUens uit te vra. It 
VOrming van die landsbeleid", 
vo~aar is aan al haar verwagtinge 
h oen, "Dit was alles wat ek ge 
e oop het dit kon wees. Ek is 'erg' 
\v"toes13sties oor my kursus en dit is 
k °l"derlik om van die verskillende 
u t~re te leer. 
})!e mense is baie vriendelik en 

orct~g Om meer van my land en die 
u ~nngende lande te leer. Dit is 'n 
V~lehke ervaring van interkulturele 

r OUdings". 
he~~t haar veral as anders opgeval 
tn '.Is die klimaat en hoe dit die 
vi anler waarop mense leer bein 
b:ed. "Die Suid-Afrikaners geniet 
tn re tneer van die lewe omdat hier 
~~r is om te doen. 
le Ek het al baie van die land ge 
en n orndat die mense so gasvry is 
hUIFY voortdurend uitnooi om vir 

~ te korn kuier", 
nle koshuislewe is volgens haar 

"Die Suid-Afrikaanse soen 
groet is die verskriklikste 
ding wat nog uitgevind is." 

En oor en oor b klemtoon sy die 
vriendelikheid van die tellenboss 
studente. "Hullc nooi my om by 
hulle te kom kui r al ken k hulle 
nie". 

Marjolein Verbeek is 'n derde 
jaar B.A. student van Arnhem in 
Nederland. Sy het aan 0 k edoen 
vir 'n beurs om in Suid-Afrika te 
studeer omdat sy gevoel het "dit 
was tyd om 'n slag iets anders te 
probcer", 

TOWNHOUSE 
T KOOP 

IN DI ND 
Idaanpg 

bied aan 
c« K ompeterende Ideologiee" 
• 13 April: AFR KANER NASIONALISME 

DR THIAN VAN DER M RWE (PFP) 

• 20 APRIL: LlBERALISME 
JANNIE GAGIANO (US) 

• 27 APRL: FEMINISM 
RHODA KADALIE 

• 3 MEl: SWART NASION ALI 
FEUROZ CACHALIA 

2SLAAP M~R~] I DKAMh 
'~N MOTO IIU 

V 
ENTE 

SKAKEt MEJ. SMUTS W: 71137 
NA 201100: 75579 

NEW COTTAGE S OES 
DOWN T ELANE 

(Ii t Laant] ) 
Lockin for om thin spe i I? 

W 've got ju t th thing! 
Sho .s for ALL o cr slons 

P ntyl ose to ! 
13 Andringa Str et, "t 11 mho ch, Tel. 7-4 0 

Somer uitverkoping 

400/0 AF 
op gemerkte items 

T oon stud ntekaart 

AUDITORIU 
J.. ERICK BI LlOTE· K 

19hOO 
R.s.V.P. By Alme/ics Rurge s 7388 (saans) 
of~R ;mJIOOr 7724t) l'(bfdag /01 171100) 

KERKSTR. 18 TEL: 71445 



0- DIE MATIE DONDERDAG 13 APRIL 1989 

DONDERDAG 13 APRIL 1989 

Praat met die ANC? 
MATIES stu deer aan die Universiteit van Stel 

lenbosch, Hier leer hulle, soos dit enige aka 
demiese inrigting betaam, om ondersoekend vrae 
te vra en kennis georganiseerd in te sameI. Hoe 
meer kennis 'n mens insamel, hoe meer kan jy op 
'n rasionele wyse ingeli~te gevolgtrekkin~s maal(. 
Dieselfde eld vir pohtieKe ondersoek .. n Kern 

probleem onder wit Suid-Afrikaners is die lae 
graad van politi eke kennis wat onder die meer 
derheid van hulle voorkom. Hierdie is die gevolg 
van jare se blootstelling aan regeringsgesinde me. 
dia 800 die SAUK. 
Die beeld wat diegene van die Suid-Afrikaanse 

ituasie het, is meerendeels eensydig [dus onvol 
doende Ingell ) en gegrond op oor. ge1lruikte, oore 
mosionele propaganda ferme soos "totale aan 
slag". Onder dfe vaandel van hierdie terme is re 
gerin sa sie oos di gedwonge verskuiwin~ van 
swart gesinne, aanhoudin van swart politicl son 
der verhoor, en talle ander fla~rante inbreuke op 
basiese menseregte, geregverdlg, 
HOEKOM dan onderhandel met die ANC? Los 

dit vir die regering! Studente is oningelig en 
kan hierdie pratery nie met die nodi~e verant 
woordelikheid hanteer nie! Hulle het me 'n benul 
van wat die ANC werklik is nie! 
Ten eerste; hier word nie "onderhandel" nie, 

rna r aileen gesprek gevoer, gesels, inligting uitge .. 
ruil. Tweeden ; hier word juis meer eersterangse 
ennis esoek. Derden ; 'n mens kan vra: Hoekom 

praat met die NP? Hoekom praat met die UDF? 
Hoekom nraat met Inkatha? Hoekom praat met 
die S w1 

W nne r studente politieke kennis insamel, is 
dit nodig dat hulle al die relevante politieke groe 
peringl nader, Wanneer die tudenteraad die stu 
dent ibelan van politiek nakom, i dit nodi dat 
die liggaam - net soos hy met die NP, Inkatha, 
un " SAW, wie ook al, esels - ook met die ANC 

I geseIs. Die ANC is in erent deel van die Suid 
Afrika n e politiek en deel van die Suld-Afr! aan ... 
e toe om . 
'n Mosie w t stud enter adslede verbied om met 

'n roeperin (soo onlan met die ANC) te ge 
J , g an in teen die wese van di universiteit, 

teen die wese van hierdie akademie e instansie. 
A ter die skerms het r :g. eringsamptenare en 

talle kademici e ds met die ANC esprek ge ... 
vo r. L de van die afgelope Lu aka-toe was ook 
me die erste Maties of die eerste S -lede wat 
met die ANC gespre evoer het nie. 

WAT beteken dit aile ? Loop aImal nou oor na 
die ANC? Be Ii nie. Om ges_prek met die 

ANC fe voer bet ken nie onafwendbaar I·Y word 
'n dissipel van die ANC nie. Dieselfde ge d vir al 
die, ander politieke organisasies met wie jy. praat. 
Jy J bloot besig om kennis uit aIle oorde in te 
samel. 

Hierdie oop ge prek is nodi . Om heen en weer 
bas. 1!ldiIJing oor die ebruik van geweld rond te 
~Ol I smneloo. Min van on i i 'n posisie om 

vmger te wys. Die imptome van politieke oninge 
H .theid is hier duidelik sigbaar. Dit is deel v n die 
politi k van gister.IDit is die politiek van 'n Suid 
A ri a w t waar kry. 
Mati het kennis oor die toekoms van huI land 

nodig. Hierdie so eke vra 'n gees van onbevooroor 
~ee~d~ ondersoek ell die verdieping van kennis, aJ 
IS dIt n oake deur wat sommlge buitestaanders 
sal noem "nalewe studente", Ell iiit is hierdie gee 
w t sal maak dat die Universiteit van Sf lIen 
ho. ch·n ie toe om teeds sy naam met wa rdig- 
h Id k n dr . 

- Maar as ons in die lig 
1 W /I • 00 Hy in die lig i , h t OIlS met m kaar deel 
a n dleseJfde emeenskap n reinig die bloe vall 
Jesu , sy Seun, ons van elke onde." 
1. Johanna 1, vers sewe 

AGTIEN studente van die 
Universiteit van Stcllen 
bosch het onlangs, op uitno 
diging van die president van 
Zambie, dr. Kenneth Kaun 
da, 'n toer na hierdie midde 
Afrika-staat onderneem. 
Tydens hulle besoek aan die 
hoofstad het hulle 'n reeks 
internasionale forums, wat 
onder die beskerming van 
die Zarnbiese Jeugbrigade 
plaasgevind het, bygewoon. 

Die houding van Afrika 
jeens Suid-Afrika asook die 
interne probleme van Suid 
Afrika is tydens hierdie ses 
sies bespreek. Verskeie Afri 
ka en Europese lande asook 
Kuba is verteenwoordig. 'n 
ANC-afvaardiging het ook 
aan die gesprekke de~Jge 
neern. ANNELIESE BUR 
GESS, een van die toerlede, 
berig: 

is Lusaka skinderstories 
EEN ding wat 'n mens nie van geklam kan allerhande dinge ge- bJikkie gekweek, ann 'n SR-lid OOf 

prof. Mike de Vries kan se is dat hy beur. Onthou om relevante vrae by handig het. So s van 'n goeie SR-I:d 
nie omgee wat sy studente in hulle die SR-terugvoersirku Maandag te vcrwagte het hy die persent di- 
private lewe doen nie. op die Bib-trappics, te ~ra. plomaties aanva, r, maar nie gedurf 
Daar is hierdie wonderlike ge- Dan is daar die vroue van die toer am dit die Rcpubliek in te bring 

rugte wat die rondte doen dat hy wat soos goeie vroue geen diskrimi- nie 
di~ Continental Hotel in Windhoek na. ie geduld het nie. Hierdie begin- I Dit, en veJe ander dade en uit 
drie keer gebel het om te hoor of sel het so ver as Kubaanse sigare muntende maniere het gesorg dat 
die Lusaka-safari toerlede hulself gestrek. Blykbaar rook Kubaanse die rektor geen bron van kommer D 'E leier van die Zambiese Jeug- skaflik gedra. Die ontvangsdame by vroue nie die regte-egte vet "job." hoef te gehad het nie. Die safari- 

brigade (Unip) het die formele die Continental het dan ook haar r---.-.------- __ ...... gangers het tcn aile tye Maries en 
sampesprekings met 'n versoenin~- plig weldra uitgevoer en die studen- P SPEKTIEWE die Republiek se naam hoog gedra 
sboodskap geopen. Dit was duidelik te deurentyd op hulle tone gehou. EN - hulle het self 0 ver gega n om 
op ons as verteenwoordigers van die Bygese daar is nou 'n redelike debat DING E Die Stem as kommunikasiemidd I 
wit Suid-Afrikaanse jeug gemik. aan die gang of die safari-gangers . T_ANJA H_IC_H_E_R_T __ -! te fluit. 

Insette van albei delegasies oor Maties, individue of kommuni te is, - En twee van hull het in Namibie 
d!e ge.brui~ van ANC-geweld, die maar 'n mens kan nou eendersyds nie. Hulle beperk hulself tot cigaril- die e • Suid-Afrikaanse ding gedoen 
dinamika in wit studentepolitiek, aanneem dat hulle Of verantwoorde- los so hoor 'n mens. Die Stellen- deur'n bietjie in die .to)h Wild 
die vryheidsmanifes en implikasies lik opgetree het, 6f onder die voor- bosch vroue het hulle vrou ge taan tuin te ontspan. Bulle h t nou : 
daarvan, asook Afrikaner vrese en wensel van 'n safari, ge'party' het. en saam met die manne die dik miskien'n paar belangrike gesprek 
waarborge daarvoor, is geJewer. As 'n mens aan die versoekings manlike sigare gerook. Nou is dit 'n ke gem is, maar het Suid-Afrika se 
Ook die persepsies en houding van dink waarmee hulle gekonfronteer ope vraag wat die effekte van so 'n naam hoog gehou. Wat m er kan 'n 
Afrika Jeens SA is bespreek. is ... well the mind begins to bogg- rook op die gestel het. "Bedwel- men van 'n krities denkcnde, inno 

Die kwessie van geweld het die le. Verbecl 'n Lusaka-hotel-swem- mend" meen e n toerlid, en "'n lek- verende Mafic-Icier verwag? 
wydste reaksie uitgclok, Die sukses bad en 'n warm tropiese nag- ker groot Lusaka trip", meen 'n an- Daar is nou volgen 'n paar NP- 
van die strategic kan volgens die ... verbeel Sk-lede, die meer sosi- der. 'hardliners' rede om nie vertroue in 
ANC gesien word in die houdings- aalgesindes die Intervarsity-tipe, Verder is daar hierdie ander pit- die SR te he nie, maar by die tcrug- 
verandering van die regering. Die wat hulle swembroeke by die hui tigheid van die Kubane - hierdie voersirkus kan alles uit eklaar word 
"adapt or die kreet" het ontwikkel vergeet het. Met die sprcekwoord keer die ambassadeur wat 'n "be- en sal vertroue in die SR sekerlik 
na 'n aanvaarding van magsdeling. "Nankutarazan" en 'n bietjie aan- dwelemende plantjie", mooi in'n seevier, 

ee~i:a~rd~~g;il~~~ ~~~e~eis ~~~ .... -A~N-:-N:IIIE:--L-I-E~S~E.._B .. U--R-G-E-S-S-h-e-t-g-a-a-n-g..;..c-se-l;"s -n';'le-t-G-E-R-H-A-R;';D~K~O-T-Z-E-, -d-ie-M-i-n-is-te-r--- 
stryd en moet gesien word in die van Omgewingsake. l 
konteks dat Suid-Afrika in 'n oor- 
log gewikkel is: "In enige oorlog 0 · k h·· · · t · 
kan'nskietstilstandnieasdievoor- mgewlngsa e oe p lorl ert . 
waarde vir onderhandeling gesien 
word nie, maar as die resultaat Wat i die bouding v n die regering 

. ' daarvan", het een afgevaardigde jeens omgewingsake? In w tter 
,til K .. <lunda ~v:. Slot .. I gestie president van die ANC, Oli- =~t? geniet omgewings ake priori- 
. ,.. . .". v~r Tambo, ~et. ons toegespreek oor Omgewingsake is baie belangrik 

die SA regering het. die rol van dl~ jeug om verandering vir die regcring omdat dit so in die 
"Behalwe vir die uitsondering teweeg te bring en konsepsies te publieke oog is. 'n Mens kan by- 

v d verander. Joe Slovo, Icier van die voorbeeld deesdae nie 'n koerant A~ ric of vier lande, geniet die S.AKP, w~s beginselvas met betrek- kan oopmaak sonder dat daar etlike 
.. C volle diplomatieke status k.mg tot die rol van die Kornmunis, wcreld d " h t ' berigte oor omgewingsake verskyn di wy, e n amptenaar van LIese Party in die bevrydingstryd . 

lie ANC se deparement van buite- asook die sosialisitiese staat wat die me. 
andse sake ons vertel, party voorstaan. Die SAKP- Icier- Wat doen die regering omtrent die 
Die Oos-Duitse ambassadeur s~ap glo demokrasie in SA sal so- bevel in a nw probleem in Suid .. 

noem hulle die "wettige regering sialisme as natuurlike gevolg he. Afrika? 
ran die Suid-Afrikaanse mense". Dit is nie verkeerd dat die bevol- 
,fy het hom ook baie sterk uit~e- Die SAKP is egter binne die ANC king groei nie, hy moet net nie te 
Preek ten gunste van die militere aanvaar vir hulle ondersteuning van wild begin groei nie. Na gelang van 
kndersteuning wat aan die "ANC- demokratiese ideale, en stcl hulle- die Suid-Afrikaanse geografie kan 
d amerade" verstrek word. Honder- self onvoorwaardellk ondergeskik ons land net 'n beperkte bevolking- 
c grade word deur ANC-Iede aan aan die strukture van die beweging sgetal dra. Volgens ons huidige pro- 
00 -Duitse universiteite verwerf. Die moon!Jik,~e~d van "afstigting jeksies is dit 80 miljoen. As ons al 

Die onthaal by die Kubaanse am- na bevrydmg IS klaarblyklik nie die water benut waaroor ons beskik, 
~issade het am verskeie redes 'n uitgesluit nie. en dit sluit in gekoopte water van 
.y~ende indruk gemaak. Weg was ons buurlande, is 80 miljoen die ab- 

~~c tormele Europese st~1. Sigare is DIE strategic van verandering vir solute maksimum. 
h Itgcdeel en die militere attache Suid-Afrika is in die finale fo- Teen die jaar tweeduir end salons 
et ens onder die borne langs die rum bespreek. VoJgens die ANC- bevolking al verby 40 miljoen trek 

~wern.bad toegespreek. Die oorlog lede sal rewolusioncre verandering en die sprong van daar na 80 mil- 
hP die Namibiese grens was die moet plaasvind, maar dit impliseer joen is baie gou. Teen die jaar 2020 
d Oof onderwerp. Die. Kubane het voJgens hulle nie noodwendig ge- aan ons ernsti e problcme he. 
w~ar?p aangedring dat Kuba oor- weld en bJoedvergieting nie. Vir Teen die jaar 2050, salons 6f water 
h Inning by Cuito Cuanovale behaal hulle beteken "fundamentele ver- van die Zambezi moet kry 6f seewa- 
k t tydens die laaste Suid-Afri- andering" die "oordra van mag aan ter ontsout Of reen stimuleer. Daar 
s aUnsc offensief. Hierdie aan- die mense van Suid-Afrika". Om word baie navorsing gedo n na die 
f!.Pr1aak is ondersteun deur die An- dit le b werkstellig sal die breed. te suiwering, herwinning en die herge- 
~>o c ambassad ur. Hy het ons by llloont1ike front gemobiliseer word bruik van water. Aan die Wi twa- 
n vergadering verwelkom as "die teen die "apartheids-regime". Hul- tersrand is reeds een derde van wa- 
Pcrste wit Suid-Afrikaners wat ek Ie ag die Afrikaner as 'n baie be- ter in sirkulasie, herwin. Toe die 
er Oonlik ontmoet" langrike skakel in die proses van droogte op sy kwaaiste was in die 
Die formele forur;'s, waar same- verandering. noorde, was omtrent 40 persent van 

die water in jou gins hersirkuleerde Die hoegniad radio.uktjewe afvnl 
water. wat uit die reaktors kom, word by 
Ho eff kti f i di tortinftswet? Koeb rg bew, ar totdat daar enoeg 
D ar word c. e dat uid-Afr ka f- volume daarv n is. Die moontlik 
" I by ander Jande koop t n einde y heid van verwerking be taan ook. 
buitel nd e inkom t valuta a n f Oit sal no baie lank we s voordat 
vul. on, hiervan al rno t ont lac ra k. 

. Ne . Suid-Afrika koop nie afv 1 Ek dink dus nie K ber bied 
me. alhoewel d'lar stcrk verto" is enige gevaar vir die omg win nie. 
vnn selrs lande wat boikotte teen Dit dra ccrder by lot: die f It dot 
hierdie land handhanf, om hull nap tad b ie skoner lu h t n 
toksiese afval hier te stort Tot op twintig j ar elede. 
hierdie stadium was die rc rin se Dit is bek.cnd dat uid .. fraka 'n 
houding baie stren mct betrekkmg bule ho' gra d VflO JugbesoedeJing 
tot hierdie situn. ie: geen fva1 word h tag \'olg van die hot! t nkool .. 
aanvaar nie! g bruik. W t hOlI di toekom it 
Wat gebeur met di radio- kti we met betrekking tot di verdere ont 
of val w t noodw ndi uit die reak- wikkeling v n k rnkr • n pard .. 
tor mo t kom? J node fn m in t n ooher 

Daar is twee verskillende 0 rt brui ,? 
afva!. Daar is Jaegraad radio .. aktie· Duar is reeds grond in die (,0. 
we afval, soos die skoonmank mate- KaapJand gckoop en ger servecr vir 
riale wat, by die . entraJe cbruik die bOll van 'n nuw kragsentrale. 
word. Hicrdie nfval word in houcrs Danr word Jui!> vroep,tyding rond 
versec) en dan by Vaalpits in die ereservecr vir hierdle do I. Dit is 
Namakwaland bewaar. Vaalpits is waar dat die ontwikkelin van k rn. 
van die veiligste plekke vir hierdie kr mternn. ionaal arne m omdnt 
u, rd van bewaring, omdat di daar dil in diskredi t gekom het a ge 
'n ba.ie lae recnvnl i cn dus geen .. lu·t dit ,lorting in terriot I· w ter' 
watersypeling nie. Die> aard v n die in? Ho v J bch er h t on oor on 
grond is ook uiters g~ skik omdat dit .Ie w t r , en w t n I Ii f 
baie dig i .. G en lekkn ie i m ont- val? 
lik deur die ~rondformasic nie. Geen starting mag pia svind . onder 

fri 

D IT was 'n vreemde gevoel vir'n 
klomp wit Suid-Afrikaners, 

tradisioneel nie welkom in die Afri 
ka anderkant die Oranjerivier nie, 
om van 'n SAL vliegtuig op Lusa 
ka-lughawe as arnptelike besoekers 
van die president van Zambie af te 
stap. 

Lusaka is vir Suid-Afrikaners die 
"ANC-stad", met verskillende ko 
notasies. Afhangende van jou poli 
tieke oortuigings, is dit die hoof 
kwartier van terroriste of vryhcid 
vegters, die basis van "die verbode 
kommunistie. e organisasie" of die 
internasionale hoofkwartier van 
" 'n regering in ballinigskap". 

Lusaka lok emosionele reaksie by 
elke Suid-Afrikaner uit. Dit is 
noodwendig so. Die feit dat ons as 
Suid-Afrikaners na Lusaka moet 
reis om te praat met landsgenote en 
amptenare van 'n organisasie wat 
die ondersteuning van 'n meerder 
heid Suid-Afrikaners geniet, is 'n 
sprekende voorbeeld van die tragie 
se kontradiksie waarin die Suid-Af 
rikaanse poJitiek hom bevind. Die 
leemte wat verbannings en inper 
kings op die vrye vloei van informa 
sic en op ons politieke ontwikkeling 
gelaat het, is weer en weer aan ons 
geillustreer tydens die besoek aan 
Zambie en veral in gesprekke waar 
aan ANC-Iede deelgeneem het. 

Die uitsig oor Lusaka van ons ka 
mers in die beroemde Pamodzi Ho 
tel was asemrowend. In die ver e 
die doringboom-grasvelde, teen die 
hoe Afrika-heme). So 'n eg Afrika 
milieu was die regte agtergrond vir 
Afrikane om te ontmoet. 

Zambie is 'n derdewereldse land. 
Geen grootskaalse industrialisasie 
is sigbaar nie, en die sentrale besig. 
heidsdistrik van die hoofstad is 'n 
toneel van hoofsaaklik, brood-en 
botter ekonomie. Oral is oorblyfsels 
van 'n vergange koloniale era; groot 

sprekings met internasionale af 
vaardigings plaasgevind het is aan 
gebied in dieselfde gebou w~ar Sta 
tebond- en OAE konferensies plaas 
vind. Dit was 'n gepaste milieu vir 
die diplomatieke verteenwoordi 
ging van Kuba, Angola, Tanzanie, 
Zimbabwe, Amerika, Nederland, 
Kanada, asook 'n hoe-profiel ANC 
delegasie van veral die Jeugbriga 
de-Ieierskap. 

Hie s id· 
• Ul 

ander o g 

Europese huise en regeringsgeboue. 
Statehouse, die amptelike wo 

ning van die president, is 'n goed 
instandgehoude simbool van ~Iorie. 
Dit is 'n imposante gebou, op n uit 
gestrekte landgoed met wild en 
mak poue asook 'n private gholf 
baan. Ons is in Statehouse tydens 
'n werksontbyt deur die president 
en verskeie kabinetslede ontvang. 
In 'n emosionele toespraak het hy 
die jeug be tempel as die "hoop 
van Surd-Afrika" en ons bestempeI 
as "ware Afrikane". 

Volgens hom haat hy nie Afrika 
ners nie, maar wei die dinge wat 
die apartheidsregime doen: "Zarn 
bic het nog altyd haar stem laat 
hoor vir geregtigheid". Dit is ook 
die rede waarom hy ons genooi het 
na Zambie; om 'n versoeningsrol te 
speel tussen Suid-Afrikaners. 

'n Bottel Kaapse wyn en 'n Ma 
tie-das is aan die president oorhan 
dig. Die ontmoeting is gckenmerk 
deur persoonlike oomblikke, waar 
die president onder andere die 
Zarnbiers gelei het in sang, wat 
deur die Maties met 'n Afrikaanse 
volksliedjie beantwoord is. 

geld. nit is ander realiteite,'~ 
waaraan ons wit Sujd-AfnK 
gewoond is. Daar heers 'n s~ 
en paranoia oor die altyd dr~1 
moontlikheid van Suid-Afrlk 
vergeldingsaksies in reaksie 
ondersteuningsbeleid van dl~ I 
biese regering jeens die A 

Vir Suid-Afrikaners L d t 
wys" om in Lusaka rond Ie 
nie, "veral nie as jong man 01 

aan on gese, Die Zambie (! I 
is altyd op die uitkyk vir SPI 

Ons het nie veel meer vaO 
ka gesien as die Iocr vanul 
voertuie nie. Ek 'let later t1 
ANC-lid wie se huis deur die 
Afrikaanse Weermag in 'n oF" 
opgeblaas is, gepraat. "Dit · 
waarmee ons elke dag leef. 
kan nie versigtig genoeg we~ 
was sy woorde. I 

Die interasionale geur vall 
ka is reeds die eerste aand a~ 
bekend gestel met 'n uitnO" 
van die Zimbabwiese amba 
na 'n skemerparty by sy resid 
'n Groot aantal Afrika-dipl(· 
onder wie die ANC, was vC 
woordig. Die ANC geniet d, 
tus van 'n amptelike regerl 
Afrika, en word verteenwOo~Y 
aile diplomatieke kringe, W 
van ons was dit verbasend djl 
ANe wereldwyd meer kant! 

T EN spyte van die oorweldigende 
verwelkoming wat ons van ons 

gashere ontvang het, was dit duide 
Jik dat ander reaJiteite in Lusaka 
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N studentetal se ski 
ecnkomste, slegs met hul organi a- gemobiliscer. 
sie se politieke agenda. 

DI ... Nasionale Party is dood - lank 
lew die N . ionale Party! Hicrdie 
cliche begin to nemend 'n bron van 
frust rasie raak by 'n groeiende 
groep "kritiese nasionaliste". Daar 
word besef dat die NP aan bewind 
is. dat dit huidiglik die enigstc par 
ty is wat die mag het om brood nodi 
ge v randeringe te laat reali ecr. Ek 
en ander kritiese nas ionaliste onder 
~eun hierom die NP op ras~nel~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
pragrnatiese gronde. Ons voel ons 
kan help am deur denke van binne 
oie NP, druk uit te oefen vir veran 
dering. Tot watter mate daar suk es 
behr at word m t hierdie benade 
ring, is 'n ope vraag. 

~k voeJ die NP-studentetak op 
Stellenbo ch en sy rits verenigings 
soos byvoorbeeld die SSG, laat glad 
nie me r ruimte vir kritiese denke 
binne die NP-gel .dere nie. Die reg 
om te verskil binne die geledere be 
staan nie meer nie. Die reaksionere 
optrcde van die organisasies na die 
onlang e Lusaka toer is 'n spreken 
de voorbeeld hiervan. Kritiese den 
ke is nie meer welkom nie. 

Ek wa bevoorrcg om op die afge 
lope Spog-toer na Windhoek rru s a 
vergaderings van onderskeidelik die 
DT A en Swapo by te woon. Die 
kontras van die twe partye se vol 
gelinge het 'n groot indruk op my 
gernaak. Die DT A het nodig om 
kos, T-hemde en vlaggies uit le deel 
om sy apatiese, ouer, etnies-geaffi 
lieerde n 'tradisionele ondersteu 
ner te lok na die vergadering, Die 
jong r en polities meer aktiewe 
Swapo-ond rsteuners word daaren 
teen gelok in hulle duisende na by- 

o 
DAAR kan min twyfel wee dat die 
be oek van agtien Maties na Lusa 
ka on kampus aan die brand het 
soos laa in die Verster era ervaar 
is. Ironies enoeg het dit toe ook ge 
g an oor 'n be so k aan Lusr ka. Die 
b .oek het egter nooit plaasgevind 
ni , dr nk y die Mini. ter van Binne 
land e ake. (Verster het toe wei 
later y ideaal verwesenlik toe hy 
de -I uitgernaak het van die Dakar- 
, fari.) 

sn nou in 1989 laat die owerhede 
'n gro p van agtien Maries toe om 
Lusaka te be 0 k. 0 rtien van hul 
le, waaronder drie Sk-lede (wat 'n 
mosie in di' v rband v ront g. a m 
her), h t form el in gesprek getr e 
met verteenwoordiger. van die 
ANC. Die res is geski denis - 'n 
oorwinning vir die begin el van vry 
h id van spraak en 'n terug lag vir 
die kredietwaardigheid van die SR 
en vooruitgang op tell nbosch. 

,:,k glo nie die groep van agtien 
tudente het die kon ekwensies wat 
hulle toer vir tellenboseh inhou, 
vo r, ien nie, I et w 1 ek pr at van 
a tien tudente, nie agtien st iden 
t Icier' 00 di p r alte gr ag wil 
v rgee nie. ie ag: J{-Iede i. uit 
di nard van hull P isie stu erne 
I ier., maar of die titel di and r 
i n toerlede voor die vo t t ek m, 

i debau erbaar. f verlcen hull 
b k n I u. akr outomatie. aan 
hulle hierdi statu? 

Vir b ie van di toerlede was die 
be Juit om Lu ,ka loe te gaan, 'n 
eJfsugtig ego-mas ering. Hiermee 
it ek nie , I die toerlerle oor dieself 

de k m skeer nie. Trouen , 'n deel 
van hulle • e bona tide i bo verden 
kin , maar tc veel van hullc het dit 
~ I entheid sie om n' am t 
maak. 

"om on ky n die kon wen- 
sic van hierdie toer. Die ANC het 
onge wyfcld root propagand - 
v ordeel uit <'he toer ekry iet 
wa hllle op hierdi tadium baie 
n ig h t. Buidi tik het uid~Afri 
kn meer aan ien m die buiteland a 
'n 'n baie I n tyd. 

On }lUidi verbet rde 1 I ), 
di vol van Suid"Afrika e b - 
rei willi heid m Narnibie opl s 

Ek wil 'n kru analoog tref tussen 
NP-ondersteuners en die DTA-on 
dersteuners in Namibie. Die NP ry 
at vir jare op die tradisionele ver 
bintenis wat baie studente het met 
die NP. Die Icier. kap is organisato- 

(1) 

"Dit is my mening dat die 
meeste polities-bewustc 
leiers hulself reeds buite die 
die NP-struktuur bevind," 
skryf Andre Olivier, SR-on 
dervoorsi tter. 

Tans i die NP-studentetak 'n 
skaduwee van die organisasie wat 
kan roem op die groot leiers wat hy 
at opgelewer het. Waar is die NP- 
tudenteleiers wat met hut innova 
tiewe denke, N Pvbeleid uitgedaag 
het en help vorm het? Eens was die 

ANORE OLIVIER 

ries s6 goed dat daar 1 300 inge 
skrewe NP-lede gewerf kan word. 
Ek is egt r van mening dat die lede, 
baie soos die DT A, slegs gelok is 
met die kaas-en-wyne en tradisione 
Ie affiliasies. Wanneer dit egter 
kom by harde politick, word daar 
moeilik genoeg men e vir 'n kamp 

e 
onafhanklikheid te gee en ander be 
langrike diplomatiese skuiwe. On 
der hierdie nuwe ornstandighede 
staan die ANC op die agtergrond. 
Vir die ANC se beeJd as ogenaam 
de "onderhandelaars" en "opregte 
ge preksgenote", gee die toer 'n 
groot mate van kredietwaardigheid. 
Of die ANC dit verdien is natuurlik 
'n ander ., ak. n of die ANC hom 
by y afsprake sal hou, i n6g 'n 
vraag - gegee hul bedmaat Swapo 
se flagrante kending van ooreen 
komste en afsprake. Met al die dra 
ma en persbohaai rondom die he- 
o k, was dit 'n gratis propaganda 
wins vir die ANC. 

Hoe raak die be oek on hier op 
Stellenbo ch? Die afgelope week of 
wat het bewy. dat daar groot ver- 

sink 

NP-studentetak op die voorpunt 
van dcnke. Tans het die studentetak 
leiers verval tot rcaksionere, klakke 
lose napraters van NP-retoriek en 
hulle opereer suiwer binne 'n dog 
matiese NP-beleidsraamwerk. Die 
gcvolg is dat hulle in die vyf jaar 
wat ek op Stellenbosch is, seIde po- 

usal a-toer oor 
stelbare skade berokkcn wat finan 
siele verlies tot gevolg al he. 

Beide hierdie benaderings i 
naief', Dit gaan baie meer as 'n stu 
dentetoer kos om ons land of Stel 
lenbosch uit isolasie te ruk. Die 
enigste isolasie wat moontlik kon 
sneuwel, was die van die toerlede 
self. 

Ook die ander groep se stand punt 
is effe vergesog. Ek kan my nie 
voorstel dat die groot donateurs en 
borge van die Universiteit hul sal 
steur aan die toerprogram van ag 
tien Maties nie. Baie meer is im 
mers hier ter sprake. Hoog tens kan 
dit 'n invloed he op die klein by 
dra s van oud-studente of hulle 
voorncmen om hulle kinders na 
St llenbosch te stuur. Maar die fi- 

! "Dit is tyd dat tel1enbosch se 
~ . tudenteleiers hulle politieke I 
r prioriteite in orde kry," kryf 

I
' anie Kriel, voorsitter van die 
P A. ...,__---O-A-NI·E KRIEL 

--------------------------------- 
d Idheid op kampu. hers oor die 
to r. Aan die e n kant is daar diege 
ne wat die tocrled met ope arms as 
helde terug verwelk m het en ge- 
org het vIr luide applous by die 
mas avergadering. 

Aan die ander kant is daar die 
groep wat die l rlede veroordeel 
het tot v 'rraai r . Bulle w S ook 
verantw ordclik vir die daaglik e 
persverklarings n briew -aanvalle. n ide hierdie gf()epe. reaksi is 
ho emosioneel en allermin ge 
grond op nugtere denk en 'n 0 r 
tuigd rasion a1. 

Die e n groep maak aan praak 
daar p dat di tOCT 'n deurbr ak 
wa vir Suid-Afrika en tellenbosch 
se isolusie en d. t dit die Univcr8iteit 
se naam in Afrika geves ig het. Die 
nder g oep b we r die toer het die 

be ld van dlC Univ r'iteit onher- 

nansiele h ofstroom sal ni opdro g 
nie. 

Reide hicrdie groepe het hulle 
skuldig gcmaak aan die afbreek van 
die univcrsiteit se beetd. 'n Gul ont 
vang op die lughawe en by die BJ 
Vor. ler (wat eweskielik 1 500 
2000 studente akkomodeer), het 
die valse indruk geskep dat daar 
orweldigende teun vir die toer L. 
At n die ander kant het 'n geor 

kestreerde I) rsveldtog met daaglik 
se persverk arings, waarin die ambi- 
ies van sommige individue soms 
duidelik na vore gekom het, meege 
help om die hele aangeleentheid uit 
verband ie ruk. 

My grootste bekommernL is eg 
ler die cffek wat die LOer op die at 
gemene . tudent se politicke betrok 
kenheid en oortui inge, asook op 
die c n'ien van tudentcleierskap, 

litieke inisiatief kon toon. 
Dit is vir my duidelik dat die N P 

en sy verenigings 'n Lusaka-toer 
broodnodig gehad het om weer rele 
vansie te herwin. Reaksionere op 
trede gaan egter nie die kalf uit die 
put hou nie. Die akute gebrek aan 
leierskap met politieke insig en spe 
sifieke doelwitte word juis uitgelig 
deur die histeriese reaksie in die 
pers, rondom die Lusaka-toer deur 
NP-leiers. Die kern van die pro 
bleem Ie, volgens my in 'n leierskap 
wat 1 300 lede kan laat aansluit, 
maar dan niks substansieel met hul 
le kan uitrig nie - 'n leierskap wat 
geen doelwitte van waarde kan laat 
realiseer in hulle dogmatiese tonnel 
visie nie. Die probleem in kort is 
dus die algernene gebrek aan Icier 
skap. 

Waar is die lciers dan? Dit is my 
mening dat die meeste polities-be 
wuste lciers hulself reeds buite die 
NP-struktuur bevind, Mnr. Jannie 
Gagiano van die Departement Poli 
tieke Wetenskap aan die Universi 
teit van Stellenbosch se navorsing 
toon dat die studentemassas hierdie 
leiers toenemend begin volg. H ier 
die eksodus sal vergroot, omdat al 
hoe meer mense toelaat dat die skil 
le van hul oe afval. AI hoe meer 
mense begin die realiteite van hul 
land raaksien. 

'n Party wat nie meer leierskap 
het nie, waar die volgelinge nie be 
Iangstel in die politiek nie, maar in 
die feeste, het nie meer 'n toekoms 
nie. Ek dink dit is tyd dat "kritiese" 
nasionaliste 'n morele besluit neem 
deur die sinkende skip op kampus 
te verlaat. 

sal he. In hierdie verband vcrskil ek 
van die SR-voorsitter wat glo 'n 
"punch on the nose" sal die meriete 
van ander politieke kwessies be 
voordeel - en selfs pogings om kos 
huise oop te stel, bevorder. Die 
teendeel is eerder waar. Dis tyd dat 
Stellenboseh se studenteleiers hulle 
politieke prioriteite in orde kry. 

Die wyse waarop die toer heplan 
en deurgevoer is, asook die ignore 
ring van die mosie wat gesprek met 
die ANC verbied, deur die SR-lede, 
stem tot groot ongelukkigheid. Die 
regverdiging vir hierdie optrede is 
ook nie aanvaarbaar nie - Sk-lede 
kan eenvoudig nie 'n verskil tref 
tussen hulle amptelike en persoonli 
ke hoedanighede nie. Dis juis van 
wee die feit dat hulle hierdie ampte 
beklee dat hulle uitnodigings na 
Zambie ontvang het. SR-lede se 
deelname aan die toer het dit gewig 
gegee. Dit is juis hulle wat in die OC 
van die meerdcrhcid, vertrouens 
breuk teenoor die studente-unie ge 
pleeg het en die legitimiteit van SR 
mosies in die toekoms in gevaar 
stet. AI stel die studentehof ook die 
omstrede mosie ter syde die skade 
is re ds gedoen. 

Die houding van die polities apa 
tiesc student het na die gebeure ver 
der vcrs leg. Studente wat vir alle 
daagse studentebelr nge en dus gecn 
politieke betrokkenhcid pleit, is ver 
der in hulle kwaad gesterk. Politick, 
net oos die Neelsie en inkomtyc, 
vorm ded van studentebelangc in 
sy geheel. En dit i juis vir hierdie 
student wat ons moet wys dat die 
politieke mandaat met vcrantwoor 
delikheid uitgeoefcn sal word. On. 
kan nie bekostig om hul verder van 
die R te vervrcem, soos wat nou 
gcbeur het, nie. 

Ge ien in die Iig glo ek ons op 
Stellenboseh het nie gewen nie. B - 
socke aan Lusaka het nou bclangri 
ker geword as goeie debut en voor 
uitgang op tellenbosch. On moet 
jaloer waak oor di politieke man 
daat en die reg en plig van die SR 
om politie op te tree. Maar dan 
verwag die studente-unie dat ver 
antwoordelik en weldeurdag opge 
tree sal word. 

Kotz 
(vervolg van bl 11) 

volg van die ongelukke wat wei 
plaasgevind het. As mens egter die 
skaarste van fossielbrandstof in ag 
neem asook die beperktheid van 
moontlikhede rondom hidroelek 
triese krag in SA, Iyk kernkrag na 
die logiese oplossing vir die toene 
men de aanvraag na elektrisiteit. 
Daar word navorsing gedoen na die 
moontlikhcde rondom getykrag, as 
ook son- en windkrag, maar die eko 
nomiese implikasies is enorm. 

Die hidro-elektriese Palmiet 
kragstasie in die Skiereiland is eg 
ter so effektief dat dit byna die ge 
bruik van die steenkool steunstasie 
vervang het. 
'n Euwel van die twintigste eeu is 
plastiekbesoedeling. Hoe lewensvat 
baar is die konsep van hersirkulering 
in 'n ontwikkelende derdewereld 
land soos Suid-Afrika? 

Byna 25 persent van die plastiek 
in Suid-Afrika word reeds hersirku 
leer asook byna 'n derde van die pa 
pier. Die probleem in die verlede 
was dat verkillende plastiekverbin 
dings deur verskillende pro e se af 
gebreek moes word, en dit was uit 
die aard van die saak baie duur. 

'n Teken van die ontwikkeling op 
die gebied is die feit dat ek binne 
kort 'n nuwe plastiekverwerkings 
aanleg hier in Suid-Afrika open. Dit 
getuig van intensiewe navorsing wat 
gedoen word deur verpakkingsfir 
mas, wat sensiticf is oor die kwessie 
aangesicn hulle geetiketteer word 
as die sondebokke. 

Dit sal 'n groot deurbraak wees 
as vinnig verwerende plastiek op 
grootskaal in Suid-Afrika vervaar 
dig kan word. Die meeste plastiek 
soorte wat tans bestaan word by 
voorbeeld deur seewater gepreser 
veer. Dit skep 'n geweldige akku 
mulatiewe omgewingskrisis, 
Wat doen u departement 0 opvoe 
ding ell bewusmaking oor hierdie si 
tuasie onder verbrulkers te stimu 
leer? 

Ja, her irkulering begin by die 
sorteringsproses en dit kan nie op 
die stortingsterrein pJaasvind nie. 
Amerika was baie suksesvol in hulle 
pogin~s deurdat huisgesinne deur 
plaaslike owerhede gemobiJiseer is 
om afval by die verbruik. punt te 
sorteer. So word glas, phstiek en 
foelie apart gehou en dit fasiliteer 
die hersirkuleringsproses. 

Aan die Rand is daar nou '0 
groot projek aangepak by skole 
waar leerlinge koerante en bouels 
in houers by die skool kan plaas. S6 
begin die bewusmakingsproses. 
Is daar enige pia nne om dit verder 
uit te brei as bloot ek perimentering 
op hierdie minima le kaal? 

My departcment gaan vanuit die 
standpunt dat plaaslike owerhedc 
verantwoordelik is vir die higiene 
van hul betrokke gebiede. 'n Hele 
aantal projekte word reeds in same 
werking met die privaatsektor aan 
gepak. Aan die Rand het sekere 
maatskappye die vervoer en bestuur 
van afval tot 'n fyn wetenskap ont 
wikkel. Ek dink veral aan die reuse 
bydrae van 'n maatskappy SoO 
Wa tee. Die maat. kappy gebruik 
die stecngroewe aan die m~ngebicd 
om rommel te stort totdat n gelykc 
oppervlakte gemaak kan word, w, t 
hom weer uit tekend leen tot die 
ontwikkeling van tuine en park. 

I n die VSA het die rornmel 
bedryf 'n omset van 7 miljard dollar 
geword. Daar is sekerlik baie wat 
nog gedoen sal moet word. 
Wat is die feite agt rube hait 0111 
Walkerbaai vir treU rs oop te stel? 

Walkerbaai was nooit 'n reser 
vaal nie. Die vorige beperking was 
nie gebasseer op weten kaplike 
grande nie. My voorganger het 
1a T hierdie idee gehad, Daar wa 
nooit 'n amptelike voorstel dat Wal 
kerbaai ge.luit moes word nie. Die 
gedecltelike oopstelling van Wal 
kerbaai geld net vir plagiese trei· 
lers. Bodemtreilers kan weens die 
rot agtigc bodem nie daar opereef 
nie. Daar is duo geen bedreiging vir 
die Iynvi e in die baai nie. En wal 
die waivi se betrer; ek dink g en 
visser sal dit met sy nette naby '0 
wa Ivi. waa ni. 



oor 
Twee Matie-dosente, dr. Jo 
hann Kinghorn van die De 
partement Bybelkunde en 
dr. Philip Nel van die Insti 
tuut vir Sowjet-studie, het 
~edurende Februarie van 
Jaar op uitnodiging van die 
KUbaanse regering besoek 
aNan die land gebring. Dr. 
el gee sy indrukke. 

DI mees blywende indruk wat 
}(uba (bevolking 10,3 miljoen) 
op 'n mens laat is die van 'n be 
geesterde nasionalistiese staat 
war om erkenning in die inter 
nasionale gemeenskap stry. 
,\angesien die VSA borg staan vir 
die gebrek aan erkenning, beskou 
KUbane die Amerikancrs gevolglik 
n, hul grootste nasionale vyand. 
Jog sicn die Kubanc terselfdertyd 
aarna uit om ter gelegenertyd be 

~Sr ekonomiese betrekkinge met die 
A aan tc gaan. Die groot broer, 

W,at net 145 kilometer ver weg is, is 
d"IC logiesc handelsvennoot vir die 
CI andrepubliek. 
k' ()ie behoefte aan beter betrek- 
Jnge met die VSA, wat van wee 

Y rslegtende ekonomiese toestande 
in K.uba by die dag slegter word, 
lllph eer dat Kuba se buitelandse 
t~ICid meer voorspelbaar sal word. 

IC tekens van 'n meer sobere Ku 
baan e beleid kan reeds in Sentraal 
Amcrika en in Angola bespeur 
word. 

ECORD 
• 410p Tukkles onderhou 

~~s die Suld-Afrlkaanse 
w Ol'ldwet en nog meer." 
~T uks SR-voorsitter by 'n de- 
~~ oo Stellenbosch) 

~ Ek voel dat vrouwe s nl 
rlor moet gaan nle, 'n 

mon moet nog ste ds vir my 
~I deur oopmaak." (Karlen 
v~n Vuuren, ondervoorsitter 

n primkomitee) 
OP'ft IIKan u die ANC vertrou 
'11 bo dl '16de br dte 

~~QQd' te bly?" (Vraag op 
ellenbosse Studente Ge 

~~~k-pamflet in reaksie tot 
, 411 -toer no Lusaka) 
sCh Th yare politically un 
(D ooled youngsters ... " 
Vr/e rektor, prof. Mike de 
CI as oor die Lusaka 18, 500S 
Ongehaal in die Citizen) 

, liE 
'W k Is dl nlg t p rsoon 
~ at nog ooit 'n d ur In P.W. 
h O:ha se geslg toegeklap ° I n dit terwyl hy no ge 
"Q~d was." (Dirk Mugde, leier 
Po DT A party in Namibi aan 

g- toergroep) 
h I 'G en besfult van dl SR 
~I t nl e Ie Itlmlt It op hi r 
v tadlum nie as gevolg ~?I'\ dl v rtrouen kri Is wat 
val) R tans ervoor.' (Tjaart 

(jer Walt, SR-lid) Q' 41Thl machine works like 
air bomb." (Police-offIcer at 
I) ~ort I referring to the scree 
x ~ lapparatus us d to detect 

ltv 1-01 osives, as quoted in 
klv Mall) 

~i' I'Ho h t dit kom dat 
b landsvla w 9 elaot Is w" di stlgtlng van 'n party 
w~t 0 bltter raag die indruk 
k 'W k dat hy 'n Suld-Afrl 
I~QQns Party Is?" (R adsione- 
Cjiet'nDening van Die Burger oor 

emokratiese Party) 

• • 00 

• 40le Kuban Is calypso 
mense, van nature 
vrlendellk en 
ond rnem nd ... " 

Die Kubane is calypso-men. e, 
van nature vriendelik en onderne 
mend, en die land kon reeds die toe 
risme reus van die Karibie. e ee 
gcwecs het, was dit nie vir die in 
vloed van 'n agterhaalde ideologiese 
ekonomiese program nie. 

Faktore wat elders tot die afwate 
ring van die kommunisme aanlei 
ding gee, i. egter ook in Kuba aan 
wesig. 'n Mens s( I duo nog in die 
jare wat kom heelwat hoor van as 
tro se hervormin s - tot nog toe 
eufemi .ties bcskryf a H 'n program 
om foute te herstel en negati we 
faktore uit te skakel". 

K 
Wat dink Jy van die onafhankllk 
heldswordlng van SWA/Naml. 
ble? 
Henry Whit 
Suid-Afrika moet heeltemal ont 
trek daor. Ons was lank genoeQ 
In Namibia gewees. Ons moet vir 
'n slag ons eie stories reg kry. 
Roman Schellegg r 
Swapo doesn't know what their 
priorities are - the fact that they 
moved below the line, shows 

. that they are not sincere about 
their intentions. They don't really 
want independence. 

Annalise Nlewoudt 
Dit is hoog tyd dat Suidwes-Afrika 
onafhanklik word. Baie mense 
praat sonder dat hulle regtig 
weet wat aangaan op die grens. 
Jacques Louw 
Dit Is 'n goeie ding. Olt haal 'n 
groot ekonomiese las van Suid~ 
Afrika se skouers of. 

Irma van Aardt. Ek weet nie van 
enige goeie implikasies nie. Suld 
Afrika sal miskien minder buite 
landse druk kry, maar Suidwes 
Afrika het ons nodig. Wanneer 
Swapo in die toekoms dalk stem 
reg kry I het Suidwes-Afrika nie 'n 
kans nie. 

Ivor Botha 
Ek haat politiek. Die men v n 
Suldwes-Afrika wi! nie onafhankhk 
word nie - veral dl mense wat 
ek ken. Ek was twee jaar daar 
g w s Op die ou end sal die 
blankes uitgestem word. 

Llzanne Erasmus Swopo Is besig 
om alles te belemmer. Indien die 
OTA aan bewind kern. sal door 
nie sulke ernstige implikasles vir 
Suid-Afriko wees nie. 

rtgang 
Omdat 'n groot dee I van die Ku 

baanse bevolking van Afrika-slawe 
afstam, het die land 'n cmosionele 
verbintenis met ons kontinent. Dit 
beteken dat die Kubane heel waar 
skynlik nog geruime tyd in Afrika 
doenig sal bly, ofskoon hulle doelbe 
wus poog om die betrokkcnheid weg 
stuur van militere avonture na die 
verskaffing van opvoedkundiges en 
dokters aan Afrikastate. Tans is 
reeds een uit clke vier dokters in 
Zarnbie 'n Kubaan. 

Afrika, inbegrepe Suid-Afrika, 
kan indcrdaad heclwat leer by die 
Kubane. In die dertig jaar sedert 
Castro die bewind in 1959 oorge 
neem het, het Kuba aansienlike vor 
dering gemaak in die verskaffing 
van gcsondheids- en opvoedkundige 
dienste aan die hele bevolking. Ti 
piese derde wereldsiektes soos tu 
berkulose en cholera kom net nie 
meer voor nie. Siekes uit Mexiko, 
Suid-Amerika en selfs Wes-Europa 
stroom na Kuba om gebruik te 
maak van die goedkoop en professi 
onele mediese dienste wat daar aan 
gebied word. 

Danksy radikale onderwyshervor 
ming het Kuba vandag 'n geletter 
heidsyfcr van 96 persent, heelwat 
hoer as die gemiddclde in Suid 
Afrika (sowat 98 persent vir wit 
mense en 60 persent vir swart men 
se). Die gemiddelde lewensverwag 
ting in Kuba is ook veel hoer as die 
in Said-Afrika. 

Nogtans voel ek Kuba kon nog 
meer ontwikkel gewees het; wa dit 
nie vir die vcrstikkende sentralistie 
se ekonomiese program wat Castro 
geloods het nie. 

Irma van Aorot 
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nsuur in rument 
parthe · sbestel? 

JOHAN HATTINGH, dosent 
aan die departement Fllo 
sofie bespreek die onder 
werp Kuns en Sensuur. Ole ar 
tikel is die eerste von twee 
cor die onderwerp. 
"Sen uur het twce funksie . Dit i 
om p Iiticke ppo isie te vernietig 
n om konformering af te dwing. 

Dit was w~ ar van die China van die 
derde eeu voor hri tus toe Shih 
Huang Ti die Groot Muur laat bou 
het om vreernde idees uit te hou en 
sy opposisie in bed wang te hou." 

6 word dikwels oor sensuur ge 
praat. Kan dit ook gese word van 
en uur in Suid-Afrika vandag, pe 
ifiek ten aan ien van letterkunde 

en kuns? 
Wanneer men e in Suid-Afrika 

praat van die probleem van kuns en 
ensuur, verwys hull gewoonlik na 
tatuere sen uur, dit wil se ower 
heid beheerde publika iebeheer 
00 omskryf in die Wet op Publika 
ies van 1974 en sy latere wysigings. 
Kragtens hierdie wet kan beper 

kings op die verspreiding en/.of ~ie 
be it van ongewenste publikasies, 
insluitende literere werke, verhoog- 
tukke, grafie e voor tellings, fo 
to' noem maar op, geplaas word. 

Maar dit verteenwoordig net een 
aspek van die probleem, want statu 
tere en uur kan ook langs ander 
wee op kunswerke toegepas word. 

lngevolge die regulasi s van die 
landswye noodtoestand kan 'n poli- 
le-offisier enige publikasie konfis 
keer wat na sy oordeel die veilig 
heid van die staat bedreia, 

Maar wat i dan die probleem 

met die toepassing van statutere 
scnSUUT op kunswerke: in die vorm 
van publikasiebeheer, sowel as in 
gevolge die noodtoestand? Het ons 
nie edert die Wysigingswet op Pu 
blikasies van 1978 in werking ge 
tree het 'n veel meer toeskietlike 
houding van die sensors nie? 

n die optrede teen kunswerke in 
gevolge die noodtoestand: is dit nie 
maar net proteskun , die kuns van 
verset en aanhitsing wat daardeur 
geraak word nie? Is dit nie maar net 
die propaganda met geen intrinsie 
ke artistieke gehalte wat so in die 
gedrang kom nie? Werklike groot 
kuns het tog nike te vrees van die 
noodtoestand nie? 

So sou 'n mens kon redeneer as jy 
die aak oppervlakkig beoordeel, 
maar nie as jy dit na die wortel toe 
oopvlek nie. 

Die soort kuns waarvoor daar in 
die Wet voorsiening gemaak word is 
'n elitistiese kuns. Die arti tieke 
meriete wat deur die wet in ag ge 
neem word a faktor wat die ver 
draagsaamheid van di sensor ver 
hoog, is die meriet wat deur die ge- 
ofistikeerde minderheid, die letter 
kundiges, die elite aanvaar en waar 
deer kan word. Gewoonlik is dit ver 
bo die vuurmaakplek van die bree 
rna sas. 

Vir hierdie soort kuns is daar in 
die stelsel van publikasiebeheer 
voorsiening gemaak, en tereg ook, 
want geen regdenkende mens sal 
wil sien dat 'n kunswerk van hoog 
staande artistieke gehalte verbied 
word op grond van die wanindrukke 
wat die onwaarskynlike leser daar 
van vorm nie. 

arok-opera opgevoer 
Oeur WERNER SWART 

DfT i nie elke dag dat een van 
die grootste Engelse operas op Stel 
len bosch opgevoer word nie. 

Henry Purcell se Dido en Aeneas 
word v naand en moreaand in die 
Ou Kon ervatorium aangebied. 

Gerda Hartman behartig die re 
gie van die opera wat deur haar 
ngstudente opgevoer word. 
Purcell het die Barok-opera in 

1689 vir 'n mei ieskool in helsea 
geskryf. Byna 300 jaar het verloop 
voordat die ngelse opera weer 
hoogtepunte ou bereik met die 
werke van Benjamin Britten. 
Dido en Aeneas is 'n libretto deur 

Nahum Tate en i gebaseer op 'n 
aanpa ing van Bock IV van Virgili 
u se Aeneis. 

Dit kan met reg as die eerste n 
gelse op ra be kou word, want voor 
die 1680s het legs "mask" (ge 
rna k rde dan ) be. taan. Hierdie 
dan het b h n uit pel, danse n 
ang met terk ranse en Italiaan 
invloede. 

Volgens me. Hartman h t y op 
Dido en Aeneas besluit omd t dit 
sov el uitdagings bied. Die mee te 
ander produk ie is te groot, roter 
orke te word vereis en uitheem e 
tale bi d ook problem. ran of 
ltaliaan neem te lank om aan te 
leer. 

"Die groot te uitdaging wa: om 
di Barok- tyl aan te leer. t m 
kleur, artikula ie en orn menta ie i 
van kardinale belang" t het me. 
Hartm n g se. 
Daar i deurentyd twee invloed 

in die opera teenwoordig: die Klas 
sieke (Grieks-Romeinse) n Franse. 
In die re ie poog me. H rtman om 
hierdie tw w ride te ver nig. 

Di da· e i aa.gepa vanuit die 
ran e "ballet de cour" (h fdan e). 

Ilona rege, dosent in b wegings- 

leer aan die Departement Drama, 
het gehelp met die afronding van 
die bewegings. 

mile en laine Aucamp is ver 
antwoordelik vir die dekor en kos 
tuums en hrista Myburgh doen 
die beligting. 

Dido n Aeneas word opgevoer 
deur die agtien sangstudente v n 
me. Hartman n twee kupido's. 

Die begeleiding word verskaf 
deur twa If tryker en twee luit 
peters w t v naf die klave irnbel 
deur John Whitelaw gelei word. 

Daar i. twc rolverdeling en die 
v rdeling van die vier ho frolle is 
o volg: Dido, K ningin van ar 
tago: Ann .. Jeanette Benson (van 
aand) en Marianne Serfontein (mo 
reaand): Belinda, hofdarne: Lize 
van Jaarsveld (elke aand); Aeneas, 
Trojaan Prins: Reiner Schneider 
Waterberg (elke aand): Towenar s: 
Monika HoJleman (vanaand) en a 
roline 0 tzee (moreaand). 

Volgen Reiner chneid r-Wa 
terberg is dit 'n "wonderlike erva 
ring am in 'Dido' te speel". 

'Dis 'n groot uitdaging. Me, 
H rtm n laat alles a makJik klink 
en lyk, rna r daar is b i harde 
werk inge if" het hy ge e. 

Die h I produk ie duur minder 
a 'n uur. K anjies kan teen R5 vir 
studente by Computicket be preek 
word. 

Tcenoor die elite-kuns van die 
hoogkuItuur taan die gemeens 
kap kuns van die "townships", die 
"people's art" van 'n "people's cul 
ture' . Teenoor die belangeloosheid 
wat die kuns van die hoogkultuur 
meesal kenmerk, is die gcmeens 
kapskuns betrokke by die lotgevalle 
van die mense wat va nuu die 
"townships" die stryd daarteen aan- 
geknoop het. . . 

Dit vang hulle ervanngs vas: dit 
artikuleer hulle frustrasies en hulle 
aspirasies; dit dien as 'n medium 
van pr?tes, en 'as '~ mediun ~an ~f 
firmasie van menslike waardigheid; 
'n ontsnappingsro te uit die klous 
trofobiese toestande van die 'town 
ships"; 'n bron van inspirasie in die 
stryd; dit fokus emosies, en dit mo 
biliseer die massas. 

Kortom: dit is die kuns van die 
kunstenaars wat glo dat hulle werk 
'n belangrike rol te spee~ het in die 
beeindiging van apartheid. . 

Dit is die soort kuns waarmee die 
stelsel van publikasiebeheer nie 
mooi raad weet nie. Benewens die 
probleem van die p?liti~ke it:'.ho~d 
van die werke, pas dlt me netjies m 
die kategoriee en by die standaarde 
waarvolgens artistieke meriete in 
die hoogkultuur gemeet word nie. 

Die "townships" -kuns werk vol 
gens 'n ander estetik~: dit is di~w~ls 
'naief" en eenvoudig (deur tgtig; 
nie suggestief), dit spreek tot die 
massas in beelde wat sonder moeite 
begryp word, en vir ~ie w~arderi~g 
daarvan word ten mmste n begrip 
vereis vir die ideologie waarin dit 
ontstaan het. 

Die feit dat hierdie kuns so goed 

'n Voorbeeld van 'n Washington Street, lango, muursklldery. 
Fete: GAVIN YOUNGE 
kommunikeer, is dikwels ook die 
bron van die probleem wat die sen 
sors daarmee het. Alhoewel daar in 
die stelsel van publikasiebeheer 
ruimte gelaat word vir politieke kri 
tiek, word daar geen ruimte gelaat 
vir publikasies waarin bevolkingsde 
Ie belaglik of veragtelik gemaak 
word, verhoudinge tussen bevol 
kingsdele geskaad word, en die vei 
ligheid van die staat, die algemene 
welsyn of die goeie orde benadeel 
word nie. 

Waar die streep getrek moet 
word, is meestal 'n kwessie van in 
terpretasie, en daarin speel die 
grootte van die waarskynlike lesers 
kring dikwels die deurslaggewende 
rol. Die algemene reel wat geld, is 
dat werke met 'n klein, gespesiali 
seerde kring van waarskynhke le 
sers, veel sagter behandel word as 
werke wat goed kommunikeer met 
'n groot gehoor. 
'n Verdere ironie is dat die sen 

sors in die jonste tyd met hulle rui 
mer benadering al hoe meer werke 
uit die "townsllips" "deurlaat" om 
dat dit volgens hulle nie ongewens 
is nie, net om dan te vind dat die 

polisie in gevofge 
noodtoestandrnaatreels daarteen op- 
tree. . 

Dit is dus geen wonder nie dat 
die statutere sensurering van kuns 
werke, hetsy in die vorm van publi 
kasiebeheer, hetsy in gevolge nood 
toestandmaatreels, vanuit die oog 
punt van die gemeenskapskunste 
naar, ervaar word as deel van apart 
heid, as deel van die wye spektrum 
van magsmiddele waaarmee opposi 
sie vernietig en konformering afge 
dwing word. 

So gesien is die antwoord op die 
vraag in die eerste paragraaf hierbo 
gestel, 'n pertinente ja. Dus moet 
die statutere sensurering van alle 
kuns geheel en al afgewys word. 
Maar beteken dit dat statutere sen 
suur in sy geheel beveg moet word, 
of is dit bloot 'n kwessie van die 
wyse waarop dit binne die politieke 
raamwerk van 'n apartheidsbestel 
toegepas word? 

In 'n opvolgartikel skryf ek oor 
die noodsaaklikheid van statutere 
sensuur, en die vraag of kuns en sta 
tutere sensuur hoegenaamd met 
mekaar versoen kan word. 

Hope and peace 
R.E.M.: Green 
PROD: Scott Litt 
DISTR: Warner Brothers 
NIEL HUMAN 
MUSIC tends to be a Jungian re 
flection of situations found in and 
around us. Green is not only a bril 
liant reflection, but also a hopeful 
projection of how things could be. 

Following their fifth record, Do 
cument, which made a loud and 
slightly caustic statement, Green 
describes an inner landscape. 

Green also continues the process 
of broadening the band's musical 
base. The use of mandolins and ac 
cordions on tracks like "You Are 
The very thing" and "Hairshirt" 
add a folky feel to the record. 

Vocalist Michael Stipe explains 

African pop 
YOUSSOU N'DOUR: Immi 
gres 
PROD: Youssou N'dour 
DISTR: RPM Record CO. 
FERDINAND PIENAAR 
NORTH of OUf border, pop mu- 
ic exi t in a bewildering variety 
of forms - soukous from Zaire, 
Afro-beat and juju from Nigeria, 
highlife from Ghana, rai from AI 
g ria ... 
The latest African pop star to 

receive international attention is 
Youssou N'dour from 'enegal. 

N'dour' music is called "Mba 
lax". He was born into a singing 
tradition th t ha its origin in the 
ancient African empires, when 
royal praise singers served as th 
custodians of tradition and cultu 
re. In Senegal, he is a revered su 
perstar. 

Reportedly, admiring strangers 
ometime. call out, "Youssou, ~ou 
are more than a human being!' as 

the title as that of a political party; 
the colour of money and innocence. 
The music covers aspects of hope, 
peace and zen. 

he walks in the streets of Dakar. 
His distinctive vocals were fea 

tured on Peter Gabriel's record 
So, and he also appeared in the 
Amnesty International human 
rights concerts. 
~Each of the four long songs on 

Immlgres has, at its core. a power 
ful drum rhythm which change 
throughout the piece, ometimes so 
slowly a to be almost impercepti- 

Stipe's poetical lyrics consist of 
insights and visions that become a 
spiritual guru. which is just what he 
seems to be aiming at "Run a car" 
bon black test of my jaw and you'll 
find it's all been said befo e." 

The music is true R. E. M. TrackS 
such as "Orange Cru sh" are a 
subtle commentary, rat er than the 
Stingingly blatant ideas of other en" 
lightened songwriters. 

"Pop Song '89" is a cheap and 
silly song, made with that exact 
purpose. It is a comment on Pop 
Music. "Orange Crush", on the 
other hand, is a guilt-ridden ac 
count of Agent Orange and the 
Vietnam War. 

Stipe sings: "I could turn you in" 
side-out ... what I choose not to 
do ... ". As one sits and shudders 
from withdrawal symptom after 
the last note dies down, one can 
only feel very grateful ... 

ble, sometimes with dramatic sud~ 
denness. . 

Thrilling rhythmic embroidery IS 
provided by a rhythm section co~" 
sisting of guitar, bass and two addl· 
tional percussioni ts. 

Their easy polyrhythmic facili~Y 
makes mo t western pop mUSIC 
ound thin and simplistic by compa- 
rison. d 

Melody is carried by a fleet lea 
guitar, joyfully riffing saxes, keY- 
boards and vorces. . 
N'dour's singing, at times rernr 

niscent of a muezzin calling the 
faithful to prayer, evinces the Isla 
mic influence on Senegalese cultu 
re. 
N'dour sings in a Senegalese dia' 

lect called Wolof, but the optimis.Jll 
of his outlook can be felt by any Its· 
tener. 

The song "Immigres" is a messa' 
ge of hope and encouragement to 
Youssou s compatriots living e: 
broad. 
lmmigres is the best introductiofl 

to the fascinating w rid of Africal1 
pop that I have heard, and it is for' 
tunately available on a local preS' 
sing. 



orrupsie' • osh • Studen er In tse 

Aanklag of 
aandagsoeker 
Rene Mouton, Huls De Vllilers, 
St lIenbosch, skryf: 
VRA net asseblief vir Mnr. Lau 

ri Ackermann of ,y twee dae in 
\yilgenhof van hom 'n ekspert op 
dhl gebicd van orientcring gemaak 
ct en dus sodoende 'n 'celebrity'? 
Dan dink ek, ek weet mecr as h~; 

Want ek het twee weke lank n 
~l~ienterings program deu rloop. 
YVaarom kry ek geen aandag of bla 
druimte in die koerant nie? 

Blbl van Bast n, Stellenbosch, stappc wat geneem is teen me. van ledc ondersteun teen sulke blatante 
Skryf: der Linde buite verhouding tot die magsvergrype nie (en dan nog wil 
DIE onlangse kontroversie rondom beweerde misdryf. 'n Mens kry die voorgee dat diskrimin sie teen 
die tugstappe teen 'n HK-lid was gevoel dat daar 'n versteekte agen- vroue hul 'ontstel')? sn waar was Thys Swart, KP Voorsltt r, skryf: 
myns insiens die tippie van die ys- da was agter die onregverdige stap- on ondervoorsitter van die Primko MET groot onst Itenis het ek ken- 
berg van grootskaalsc korrupsie in pc. mitee? ni. geneem van die verskillende 
die koshuis gesagstelsel. Verstaan Nou vra ek: het die feit dat ons Deur ons vas te staar te n die kampu leiers se menings oor die 
my mooi: met korrupsie bedoel ek met'n HK-lid te doen het, wat be- reels is misleidend, ons moet eerder oopstelling van ko. huise. 
dubbele standaarde. Eintlik is dit reid is om te praat oor die dubbele kyk na die onregverdi~e inhoud van 
nie dubbele standaarde nie, maar standaarde, dalk iets te doen met die reels. Dir is al bale ges e, maar h Mbnr. D'bnie dKrielDY n di~ P A 
trippelc standaarde. haar buitensporige straf? ek se dit weer en dit is in die gev I 1 et Myvoorl9c8e9' in ... d1 ~ahfe van 
Ecrstcns geld daar radikale ver- van me. van der Linde net bewys; a. rt gese at n re eren- 

killende reels tussen koshuise bloot Wat nog meer ontstellend is, is dat die Stellenbo se idee onafwend- dum trydig is met die gee w t nou 
dat mense wat veronderstel is om heers en du 0 rbodi ou w e .. op grond van die geslag van die in- vir hul studente e belange te be- baar ook grootskaalse formele ek- Mnr. Pierre van der ~uy ( R voor- w.oners. Tweedens blyk dit nou dat d' h lik I h . , sisme behels met die gretige onder- . 

~Ie toepassing van die reeds seksis- 109 eer 1 saamgespee et m n steuning van ons koshuisleier en sitter) het weer gese at 'n referen 
hese reels in vrouekoshuise geensins bykans histeriese reaksie oor 'n re- Administrasie. AI wat ek vra is dat dum g en do I sou di n nie omdat, 
konsekwent toegepas word nie. delike algemene 'oortreding'. ons almal nou moet grootword. Dit volgen hom, die blank tudent 
Volgens enige beskaafde stan- Hoe kan ons Prims respek wil af- is die twintigste eeu vir die wat nie g reed is om ander ra. se t a nvaar. 

daarde wat universieel, geld was die dwing indien hulle nie hul eie HK- opgelet het nie. My vraag aan die versk ie 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_I vereni~n ~ d~ Ringe luit, i: 

Waarheen is di demokra. i nou? 
Die SR, P A en ander gro p i die 
men, e wat t en alle kost probe r 
om uid-Afrika t demokratis r, 
mat r a dit op die man afkom word 
dit syge tap! Daar word pra t 

mee 

Enig persoon kan briew 
can Oi Mati rig. Di adres 
is: Die Redakteur, Di Mctie, 
LSS, Victoriastr at, Stell n 
bosch, 7600. Oi red kteur 
behou homself di r voor 
om die plesin van stot te 
wei r t of dit vir pub ikasi 
can t pas. 

Vuil ta I 

edaksie Orl nfafion 
i do trln tion 
Ferdinand PI naar, St II n 
bosch, writes: 

CARL Watermeyer state that 
orientation wa 'to no on's detri 
ment'. As a reader of his ( rticle in 
Die Matie of J 6 M rt 1989, it 
seems clear to me that the '. trict 
approach'wwhkhhehubeensu~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
j cted has been to the detriment of a -I ·0 b k! 
his own cognitive proces cs, ,J U • 

I find his statement that the pri- W. N. N " Goldfl Ids, Sf II 
mary aim of Simonsb rg's 'sweet- bosch, kryf: 
se sies' is to cony y information to 
the fir. t year astounding, to . ay 
the least. I hope for his ak he d 
not seriously beJiev this nor exp ct 
anyone else to do . o. 
Thi. must be aneth r fac t of the 

finally n w 'pop' psychology to 
which Laurie Ackerm nn r ferred 
to in his article. 
The fact that this kind of pr eli 

ce continues at tellenb ch with 
the tacit approval of the uthoriti s 
is ind d scandalous. Mr Wat r 
meyer errs adly in blaming the ou 
trag on a sens tion . e king rep r 
ter from Die Matie. 
I hope that, a f w years from now 

Mr Watermeyer has '. haken of the 
binding group pirit' which Cur 
rently has him under its spell nd 
his article won't b an ernbarras 
ment to him. 
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a I 
OlE eer. te man hokkiespan van die 
Maties het Saterdag onbevredigen 
de pel in hut wedstryd teen Paarl 
gelewer. Die wedstryd, wat eken 
merk is deur vuilspel, het gelykop 
geeindig. Die telling was 2-2. 

Paarl het Maties van m et af 
aanhoud nd onder druk geplaas. 
Die span het hierdic gcleenthede 
gebruik om punte aan te teken. 
Sleg goeie verdedigende . pel van 
die kant van laus Wiese (U ) kon 
Paarl op 'n tadium stuit. 
M ties het ers laat in die eerste 

h lfte tot aanval oorgegaan. Na 'n 
p ar go ie houe het Claus Wie. e 
di eerste doel van die wedstryd vir 
die M ties vanuit 'n kort hoekie 
a ngeteken. 

Hierna wa Paarl weer onmidde 
lik op die aanval. Die Springbok, 
Piet van Blerk, het 'n goeie bal na 'n 

v 
v 

. panmaat in die sirkel afge tuur 
wat y kans gebruik het om die tel 
lin t -1 te maak. Halftyd het wel 
kome verligting vir Mattes gebring. 

Paarl het in die tweede helfte 
voortg gaan om Maties onder druk 
te pI as. cott Matthews, vleuel, 
het 'n baie goeie doelpoging vir Ma 
tic aangewend. Hy was egter onge 
lukkig om 'n defleksie te mis, 

Eers nadat Rudolf Liebenberg 
Paarl e tweede punt aangeteken 
'het met 'n goeie doel na 'n kort hoe 
kie, het Maties gewys wat in hom 
te k. 
Hierna het Maries b ter v rtoon. 

Op hull beurt het hulle Paarl on 
der druk geplaas, wat tot 'n kort 
hoekie gelei het. Peter Cohen het 
die hou goed opgevolg en 'n doel ge 
skiet nadat die bal deur die doel 
wagter wegge kop is. 

Chuck Stark, die do lwagter, het 

i art of poli ics ~ 
By BONGANI KESWA 

MOR than anything, the Gold 
field. vi it by the vice-rector, prof 
Jan De Bruyn, to persuade black 
tudent there to take part in cam 
pu port, served to highlight th 

min ly unbri deable differences 
in p rception betw en th univer 
ity dministration and black . tu 
d nts. 

In a brief sp ech la t Monday at 
the residenc ' Nageno Hall, prof 
de Bruyn told th student that, a 
part of the University of Stellen 
bo ch tudent body, they wer ex 
pect d to t k part in campus ort. 
Althou h the tudent had the 

freed m to belong to a sp rt orga 
ni ation 0 th ir choice, they should 
und r no circum ranee use the 
n me of th univer ity when 
playing out id tet ms because they 
w r not ffiliat. of th univer- 

sity's sport. association. 
He added, however, that the 

doors of his office would be open to 
black tudents hould they change 
their minds about the policy of non 
participation in what they term 
multi-racial sport. Politics, he said, 
should not b drawn into port. 

Politic, the . tud nts retorted 
during que tion time, permeated all 
aspect of life - especially in South 
Africa - and could thus not be sepe 
rated from sport. 

Among other, the tudent. poin 
ted to the di crepancy of being allo 
wed to to the same lecture halls and 
yet forbidden to live in the same 
ho tis. 

Durin que tion time, the discus- 
ion gravitated more toward is ues 
outsid sport, underlining the stu 
d nts' refusal to e sport as an en 
tity r moved from the wider socio 
politic 1 t-up in th country. 

Benny Loggenberg hler In aksle tydens die w dstryd teen 
Paarl. Matles h t 'n terl urstellende vertonlng gelewer. Ole 
wedstryd het gelykop geelndlg. Foto: GERT NOTHNAGEL 
'n goeie vertonmg gelewer. Hy het aan die feit dat die wedstryd nie in 
Maties verskeie kere van Paarl se die regte gees gespeel is nie. Hy is 
vasberade aanvalle gered. ook van mening dat die vuilspel ver- 

Paul Botha het standvastig ver- hoed kon word as die skeidsregter 
toon as agterspeler. Beide Scott sy gesag gouer laat geld het. 
Matthews en Claus Wiese het ook Maties se tweede span het nie 
deurgaans goeie spel gelewer. veel beter gevaar nie. Hulle het 1-0 

Graig Bass, lid van die eerste teen die eerste span van Groenpunt 
span, skryf hulle swak vertoning toe verloor. 

Maties we 
in driekam 

MA TI S het ondanks strawwe 
teen tand goed vertoon tydens die 
I nterna ionale Driekamp kampioen 
skappe wat aterdag 10 Gordens 
baai plaasgevind het. 

Die kompetisie het bestaan uit 
1,5 km swem, 40 km fietsry en 
10 km hardloop. Vier Amerikaanse 
atlete het ook aan die kompetisi 
deelgeneem. 

Elf van Maties se top driekamr. 
atlete het aan die kompetisie dee' 
geneem. Barry van Jaarsveld het a 
lid van die Suid-Afrikaanse uitnodi' 
gingspan vir Maties uitgeblink. By 
was die eerste Matie wat oor die 
wen treep gejaag het. Hy het 'n al 
gehele sewende plek in die kompeti 
sie behaal met n tyd van 1 :54:55. 
Nog 'n Matie, Richard de Villiers 
het in die sewentiende plek geein' 
dig. 

Vyf Matie-atlete gaan op 22 
April aan die Ultra-Driekamp ka01' 
pioenskappe in Durban deelneem 
Hulle is Mark van der Merwe, Ivan 
Sinclair, Theo Ferreira, Jean van 
Schalkwyk en Brand van der Mer 
we. - 

r 
Deur SANDRA VISAGIE 
MA TI' se korfbalspan het Sater 
dag twee oortuigende oorwinnings 
oor y opponente, Strand en Stellen 
b rg B, op sy tuisbaan behaal. 

Maties het in die eerste wedstryd 
teen Strand te sts an gekom. Hulle 
het in die eerste helfte gesukkel om 
op dreef te kom. J n die tweede helf 
te het die speler herstel en spel van 
'n hoe gehalte gelewer. 

Strand se afgooi, Jackie Single 
ton, het ver uim om op die lyn te 
speel. Dit het lot gevolg gehad dat 
die Matie afgooi, Ellie Bekker, 
waardevolle balle afgeneem het. 
Bekker het deurgaan goeie spel ge 
lewer en haar opponent onder groot 
druk geplaas. 

In die tweede helfte het vera I die 
twee vlerk , Deirdre Bothma en Je 
anine Killian, goeie samespel vir 
Maties gel wer. Strand se sterk ver 
dediging kon nie opweeg teen die 

• p J 
• In 

hoogte 'n baie go ie rugbyseisoen 
ervaar. Die e rste span het verlede 
jaar net-net in die indo tryd teen 
Hui Vi. ser verloor. Vanje ar het die 

ruger, 
Horn, 

puik • n 
unieke verstandhouding tussen die 
Matiedoele nie. Suzette de Klerk 
(US) het met akkurate skietwerk 
waardevolle punte vir haar span 
aangeteken. In die verdedigerblok 
het Elmien Erasmus (US) goed ver 
dedig. 
Joey van der Merwe (Strand) het 

met haar uitstekende doelwerk die 
meeste van haar span se punte aan 
geteken. Sandy Hartman (Strand) 
het ook goed gespeel. 

Maties het uiteindelik met 38-17 
oor hul opponente geseevier, 

StelJenberg B was 'n sterker span 
as Strand en het die Maties goed 
opgekeil. Maries kon tog daarin 
slaag om die wedstryd te wen met 
die eindtelling 33-17 in hulle guns. 

Maties se sterk verdediging het 
Stellenberg se doele byna nooit die 
geleentheid gegee om naby die lyn 
te kom nie. Stellenberg is op hierdie 
manier van doelc weerhou. Stellen- 

• fietsry e In 
Johan Rademan, Werner Horn en 
Johan Duvenhage specl almal rug 
by vir die kiub. 

Helshoogte se tennisspan het die 
seisoen nog net een wedstryd ver 
loor. Die pan het in sy onderskeie 
wedstryde teen Pieke en Oude Mo 
len met die louere weggeloop. a 
terdag het hy egter lelik pak gekry 
by Medies. Die eindtelling was 16-3 
in Mediesse guns. Volg ns Andre 
wart, tennisverteenw ordiger, kan 

die swak pr . tasie toegeskryf word 
aan die feit dat Hclshoogte se span 
nie volledig was nie. 

rancois Esterhuizen, Andre 
Swart, Lukas Louw, Louw Burger, 
Andre Burger en Jannie O'Kenncdy 
i. almal lede van die tenni klub. 

Die muurballiga vir koshui e be 
gin volgende w ek. Hel hoogte sal 
vanja r twee spanne inskryf. We. 
sel Wessels speel vir Maries se cer 
ste muurbalspan. 

Helshoogte se sokkerspan het 
vcrlede jaar baie goed gevaar in die 
tweed liga, Hulle het twecde ge 
cindig in die liga en wa ook finali - 
te in die uitklopkr mptisie tu. en die 
eer te en t wcede Iiga. 

Helshoogte spec) vanjaar in die 
ecrste liga. Sy eerste wed. tryd a 
terdag het egter nie 0 goed verlo p 
nie. Helshoogte het teen Medics te 
taan gekom. Die eer te helfte het 
baie gelykop verloop. 1 n die tweede 
hclfte kon Medics met hulle georga 
niscerde samespel di oorhand kry. 
Medics pclers wa ook fik er. 
Die eindtelling was 4-0 in Medic se 
guns. 

korfbal 
berg se verdediging self was nie op 
standaard nie. Dit het veroorsaak 
dat Maties geen probleem onder· 
vind het om die bal by sy doeIge: 
bied te kry nie. Veral Hannema'' 
Viviers, lyndoel, het met haar gOClt 
verdediging verskeie balle van Stel· 
lenberg afgeneem. 
Bide spanne het 'n hele aanWI 

strafdoele teen hulle gckry. 
In die middelblok let 'n twe~' 

stryd tussen Antoinne B rg en Ellie 
Bekker geheers. Die Matievlerke, 
Deirdre Bothma en Jeanine Killiafl, 
het 'n he le paar gapings geskep. 0- 
doende is die bal vinnig en akkurallt 
na die doele gevoer. 
Maties se doele het goeie same' 

spel gehad. Veral uzette de KIcr~ 
het met haar akkurat kietwc' 
uitgestaan. 

Hester Brand, do " het die mecs 
te van Stellenberg ~ punte aange 
teken. 

HERMAN KOTZE 

Kotze verras 
in kanovaar 
H RMAN K 1 z':. het 'aterd g 
vir 'n groot vera sing ge or t e hY 
die pnngbokkanovaarder, (ier 
hard Beuke , in 'n wedv rt tu se~ 
tanford en Herrnanu klop hci. 
Kotze i 'n mcdiesc student in ) 

derde jaar. Hy het reeds a juniO~ 
uitgeblink, In 1986 hct hy die Berje 
rivier-marathon in die dertieJl.p 
plek voltooi. In 1986 het Kotze 
silwer medalje tyden die ~ uid-Aff1r 
ka nse s nelroei kampioenskappe 1/1 
. Y vertoning in di 500 m ontvaog 

By h t verlede jaar daarin 8. 
sir. ag om 'n goeie veertiende piek I~ 
die Bergrivier-marathon te beh 9 
nadat sy stuur die een te dag ge 
bre k het. dl 

Gerhard Bcukes n Mynhaf ~ 
Marais is ook lede van StellenbO de 
sc kanoklub. Marui het veri e 
jaar die Bergrivier-murathon ~te 
wen. Met rocicr: van sulk geM 
het die klub 'n goeie kan om v~~ 
j~ ar die bestc klub in die Westchk 
Provin i te word. 



elshoogte sl 0 
Deur JOHANNES GROBBELAAR 
HEL HOOGTE is vanjaar die 
Drosdy scwestoernooi kampioen na 
?at hy verlede Saterdag Dagbreek 
In die finaal met 19-16 geklop het. 
Vir die koshuispannc was dit 'n 

ulde geleentheid om te sien wie 
vanjaar in die wed loop om die 
Sauer-trofee dopgehou moet word. 
~lhoewel nog te vroeg in die seisoen 
1 om te praat, Iyk dit to~ of Hels 
hoogte vanjaar die span IS wat ge 
klop moet word. 
Scsticn spanne het op 'n uitklop 

basis in vier afdelings teen mekaar 
ge peel. Wilgenhof, Dagbreek, Een 
drag en Helshoogte het na die hal 
feindrondtes deurgedring. 
Onfiksheid het sy tol geeis en die 

w.ed tryde het nie vir soveel opwin 
ding soos die vroeere wedstryde ge 
.org nie. Dagbreek het Wilgenhof 
14-6 geklop, terwyl Helshoogte 
~cndrag met 26-0 oorrompel hct. 
In die finaal was die spclers egter 

gemotiveerd en het hulle spcl van 
hoe gehalte gel ewer. 
Albei spanne het deurgaans die 

b I goed oor die hele veld versprei, 
maar hantecrfoutc en onkantspel 
he! die vloei van die wedstryd on no 
dig gedernp: 
Helshoogte het eerste punte aan 

gcteken toe Gerhard van der Vyver 
na 'n volle agterlynbeweging oorge 
gaan het vir 'n drie. Eduard Loub 
ser het met die doelskop geslaag. 

Dagbreek het in die begin van die 
w.edstryd nie na 'n wenspan gelyk 
nhle. By het eers laat in die eerste 
clfde met goeie bewegings voren- -- 

Foto: JEAN PIERRE PELlISSIER 
~onel van d r Merw (N rlna) 

t met hoar ultmuntende 
~Ioelwerk waardvoll punt 
r hoar span aang t k n ty .. 

gens die drl -ocn .. 'n-kont 
Osk tbalkomp tlsle. ---.-....,....------~ 
UIT L I 

VaOUEHOKKIE:' us I I rs] Constantia (6-0), US I 
vs WP (0-6), US III vs 

~~rgvliet (3-1), US IV vs 
vv P (2-2), US V vs On 
derwy kollege (I-I), US 
~Ul vs Constantia (2-0) l GOY: US I vs Tuine 
e~h (44-7), U II vs 

1 Ulne 1 ech (25-7), long 
OP)an vs llamiltons (53- 

, US 0/20 Al v s 
oOdwood (72-3), US 

0/20 A2 vs Hamiltons 
(4) -7), Drostdyhof Se ties: Helshoogte klop 
a brcek (19·16) 

MANSMUURBAL: US L vs Durbanville (8-10), 
II vs WP (14-3), U 

III vs UK (4-14), US TV 
vlJs Durbanville (10-6), 

V vs Eversdal (6·11) 
DI MA TIE word uitgegee 
~ ur die elenoor. die stu 
enteroad von di Unlver 

~Ait van St II nbosch. DIE 
10 TIE word geset deur Na- 
r. no Ie Media Beperk. Hee- 
ngracht 40. Kaapstad. 

p n gedruk deur The Argus 
ltlntlng and Publishing Co. 
K o., St. Georgesstraal 122, 
Oapstad. 

dag gckom. Veral William Steen 
kamp het met sy stcrk lopic gc 
unpcncer. 

Dagbreek het twee minute voor 
rustyd sy eerste puntc aangetcken. 
William Steenkamp het na 'n stafs 
kop die bal naby die Hclshoogte 
doellyn ontvang en oorgedraf vir 'n 
maklike drie. By het sy cie drie ver 
doe!. 

Kort voor rustyd het die kaptein 
van Helshoogte, PhiJlip de Wet, 
deur die Dagbreek verdediging ge 
breek en onder die pale gaan druk. 
Loubser kon hierdie keer egter nie 
met die doelskop slaag nie. 

Na rustyd het Dagbreek sy goeie 
spel voortgesit en het deurgaans ge 
biedsvoordeel geniet. 'n Fout aan 
hulle kant het egter op 'n drie vir 
Helshoogte uitgeloop. 

Pietcr Germishuys het 'n oshal 
vorentoe geskop, opgetel en self 
gaan druk. Eduard Loubser het die 
nodige twee punte bygevoeg om 
Hclshoogte met 16·6 te laat voor 
loop. 

Dagbreek het egter nie ~aan Ie 
nie. Na volgehoue druk op die Hels 
hoogte doellyn het Jaco Buys en 
Abrie Minnie binne 'n bestek van 
vier minute elk 'n drie vir Daghreek 
aangeteken. Dit het die telling op 
sestien elk te staan gebring. 

Tot kort voor die einde van die 
wedstryd kon enige span nog met 
die louere wegloop. Die keerpunt 
het gekom toe Dagbrcek 'n minuut 
voor die eindfluitjie gestraf is vir 
onkantspel. Eduard Loubser het 
geen fout met die strafskop gemaak 

Deur SANDRA VISAGIE 
ARISTEA se A-span het Saterdag 
'n uitstekende prestasie in die drie 
aan-tn-kant-basketbalkompetisie ge 
lewer deur geen wedstryd in die 
toernooi te verloor nie. Nerina A en 
Personeel was onderskeidelik in die 
tweede en derde plek, 

Die toernooi het in die Daparte 
ment vir Menslike Bewegingskunde 
plaasgevind. Vyf vrouespanne en 
vier mansspanne het teen mekaar 
meegeding. Die spanne wat teen 
Personeel te staan gekom het, het 
met 'n tien punte voorsprong begin. 
Die mans het met 'n 20 punte voor 
sprong begin in hul wedstryd teen 
die Matiespan. 

Nerina A het hulle wedstryd teen 
Personeel met 20·14 gewen. Vin 
nige spel was deurgaans 'n kenmerk 

SATERDAG IS APRIL 
• ATLETlEK: S.A. 0.21 Kam 
pioenskappe 
• RUGBY: W.P. vs Natal, US I 
vs Valsbaai, US II vs Valsbaai, 
US 0.20 Al v Weerma~, US 
0/20 A2 vs Polisie, U O/19Al 
vs (lottie. U 0.) 9 A2 vs U.K. 

DI .. MATI .. DON P lL 198( - I 

goed a ud 0 
p ohlem 

Sokker luh 

Deur CARL·ANN LOUW 

ALLE dui da rop dat die US Sok 
kerklub vanj tar vir hull 'TO t 
naam op t II nbo ch , n m • k. 

Volgen Trevor Gray, en v n di 
pel rs, kan die. pan s uk: es toe .. 
e kryf word a n die g motive rd 

heid vr n die spelers, 

Foto: JEAN PIERRE PElLiSSIER 
Eduard Loubser van Helshoogte soek hi r ond rst unlng In Sa 
terdag S9 Drosdy s westo rnoot op Coetzenburg. Helshoogt 
het Dagbr ek In die flnaal met 19 .. 16 geklop. 
nie en so verseker dat Heishoogte as 
vanjaar se kampioene hekroon is. 

Louis Kriel, kaptein van Dag 
breek, het na die wedstryd ge. e hy 
is tevrede met sy span se vertoning. 
"Dit was slegs 'n strafskop wat ons 
op die einde Iaat verloor het,' was 
sy kommentaar. 

Phillip de Wet het sy span se suk 
ses toegeskryf aan "die krag van Bo 

en die goei spangees wat onder ons 
pelers geheers het". 
M nr. Johan du PIes. i , produksie 

bestuurder van Oro. dy Wynkelder . 
het ook sy tevredenheid met di 
toernooi uitue: preek. ' 'k sal net 
graag meer toe, kouers wou e i n 
het,' was sy kommentaar mel ver 
wysing na die swak toe kouergetall 
by die wed t ryde. 

van die wedstryd. andra du Pies. is 
en Ranclle Venter, beide van Perso 
neel, het hulle goed van hul taak ge 
kwyt. 

Nerina moes in hulle wedstryd 
teen Aristea A die knie buig. Die 
telling was 2·12 in Aristea A c 
guns. Desiree Strydom (Aristea A) 
het met haar uitmuntende pel'n 
groot a ndeel in Nerina se neder 
laag gehad. 

Nerina B het hulle wcdstryd teen 
Aristea B met 10·2 gewcn. In hier 
die wedstryd h t veral Annemari 
Zaaym: n (Nerina) met goeie sp I 
gcunponecr. 
Aristea A het hullc s getog voort 

gesit en ook met Per oneel afgerc 
ken. Die telling was 18·10. Die 
spanne h t mekaar behoorlik opge 
dreun. Joleen Ie Grange was 'n 
steunpilaar vir Personeel. Desiree 

• FIETSRY: Red Hill wcdvaart 
BOKKIE: Vroue: US I vs 

Vishoek, US II v Pinel: nds, U 
III vs V Id tel, U IV vs Vis 
hoek, US V vs Oud-studcnte, U." 
VI vs U.K. 
M. ns.U II v 
III vs U.K .. U 

BUITE LEWE - OUTDOOR 

Dit was vir die speIer b i mo i 
lik om week aande weg van Stell n 
bosch t speel, A edernies druk 
het sulke w gwedstryde nit: ree 
verdig nie, Nog 'n probleem vir di 
klub is dat nder klubs van di 

-------. M tie-speler "k op" d ur hulle p r Aristea ski tter in bask tb I wedstryd te betaal. 

:::::~*~ 

o. 
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ti 
Deur MAGGIE VISSER 
NA hul swak vertoning by die Toy 
ott klubkampioen kappe in Dur 
ban, het Maties e eerste pan ater 
d g teen Tuine- echnikon die kriti 
ci monde toegep el. Bulle het 'n 

holoorwinning van 44-7 behaal, 
Hoewel die sp n van Tuinc-Tech 

oor b ie meer ervaring b skik met 
peler 00 Niel Burg r, Niel Hu~o 

en Schalk Burger, was hy nooit n 
bepalende Iaktor t en die begees 
terde Matiespan ni . 

tellenbo ch . e eer t punte het 
vro g in die wedstryd gekom van 'n 
dri deur rancoi Dercksen. Hy 
h 1 not goeie ond rn mend dryfspcl 
oor eduik vir die eer te van Maries 
e . ew dri c. Du Toit Malan h l 
di drie verde I. 

Kort hi rna het Tuine .. T ch die 
id ale g leentheid om punte aan te 
teken deur die vingcr laat glip to , 
dl 10 akel, Hcndrik Kotze, 'n 
maklik trafskop verbrou het, 

Maries het deurentyd aanvallen 
d rugby ge: pe I met goeie dryfspel 
onder die voor peler . 

Na 'n brcek I, g deur die vleuel 
harl nyman i daar mooi onder- 

• 

00 
steun deur die voorspelers en Ro s 
Ker hoff het oorgegaan vir Matie 
se tweede drie. Du Toit Malan was 
weer in die kol met die doel kop om 
die telling op 12-0 te taan te bring. 

Hierna was daar geen kcer aan 
die M, ti pan nie ... nyman het met 
'n praglopic in die twintigste mi 
nuut van die cerste helfte Tuine 
Tech se agters peler. dronkgehard 
loop en op eie houtjie oorgegaan vir 
Maries derde dri . Malan kon nie 
'n fout maak met die doelskop nie 
en die telling was 18-0. 

Hoewel hy nooit die bal v n 'n 
volle agterlynbeweging g kry het 
nie, het hy anvallcnde kort lopies 
met die handjievol lo balle wat hy 
ekry het loods. 
Kort voor halftyd het Tuine-T ch 

sy er te punte aangeteken met 'n 
suk. e volle traf kop. Die rustydtel 
ling w s 18-3. 

Tot op hierdie t, dium het Ma 
ti . alle Iasette van die pel oor 
heers behalwe ie lynst ne. Bier 
het hulle swaar geleef onder Niel 
Hugo en chalk Burger. 

Maries h t nt ru tyd y segetog 
voortge it. Ben Li benb rg (agste- 

g toe 000 

Paarl vat 
us vas 
in mans 
hokkie BI. 19 

ume 
man) hct vroeg in die twecde helfte 
oorgeduik vir Maties se vierde drie. 
Malan was weer suksesvol met die 
doelskop. 

Maties het hul opponente reg 
voor di pale in be it betrap en 'n 
los~emaal het ontstaan. Fanie du 
Toit ( krum kakel) het 'n goeie 
tweedefa e bal opgeraap en oorge 
duik vir Matie se vyfde drie. 

'n Uitstekende agterlynbeweging 
aan die k, nt van Stellenbosch het 
byna op 'n drie uitgeloop, maar Jac 
ques van Rooycn (. enter) het die 
bal in die doelgebied van Tuine 
Tc h laat val en die bal is doodge 
druk. 

Oornblikke hierna het • rnst Scri 
ba met groot vaart oorgegaan vir sy 
pan se esde drie. 
Jacques van Rooyen het vergoed 

en Maties . e sewende dric na 'n 
m oi lopie gedruk. 

Laat in di tw de helfte het An 
dre Human (flank) ml slim spel 
twee driee kort na mekaar gedruk. 

Tuine-Tech se enigste drie het 
kort v or die eind van die wed 
stryd na goeie dryfspel gekom. 
rancois Bonthuys (skrumskakel) 

het gaan druk . 

• 

club n 

Fanle du Tolt, skrumskokel van Mattes, maak hi r gereed om 
die bal ult te gena 'n 10 gemaal. Hy het 'n belangrlk rolln 
Matle s kllnkende oorwlnnlng teen Tulne-Tech gespe I. Ole 
onder Matles op die foto IBn LI b nberg (8) n Guy Kebble. 

Maties trap Wanderers 
Maties se eerste rugby pan het gi teraand in die Windhoekstadi n vcr 
ras toe hulle die ervare . pan van Wanderers met 54-9 op hul neuse laat 
kyk het. 

Die klinkende oorwinnin& is 'n aanduiding dat Maties ml swak v rto 
nings vroeer die seisoen en n w gholoorwinning oor Tuine-Tech Sater- 
dag, nou goed op dreef is. ' 

Maties het paaie gehardloop om hulle teenstander en nie minder nie 
as tien driee gedruk. Die driee is gedruk deur Ross Kerkhoff (3) Ben 
Liebenberg (2), Ernst Scriba (2), Andre Human, Wium Albertyn en 
Balie wart. 

D.u Toit Malan .~et J!'et . ewe doelskoppe ge laag. 
Liebenberg I die s eisoen goed op dreef en het 0 k teen 1 uine-Tech 

uitgeblink. 
Shaun McCully het al nege punte van W nderers met die skopvoct 

aangcteken. 

Maties in WP atletiekspan 
DI E Wcstelike Provinsie se atletiekspan i verlede Donderdag na an op 
v.an die ~p .se. sen.ior kampioens~app by oetzenburg aangewy . Ag 
uen Maries IS In die pan ingesluit, 

Marins-Hugo Schlechter het vir die grootstc veras ing van die byeen 
karns gesorg. Hy het die 1 500 m in 'n pragtyd van 3:40, I gewen. Hier 
di tyd voldoen aan die kwalifikasies vir junior Springbokkleure. 
chlechter het ook 'n . ilwerr iedalje in di 5 000 m ebuit, 
Die belowende Jantjie Marthinus wat onlangs n vir acos deelge- 

neem het, het die 800 m vir mans gewen. y tyd was 1 :48,46. 
William tecnkamp het 5 563 punte in die tienkamp 
Tom Hintnaus het in die paalspring sy eie Afrika-rekord geewenaar 

m t sy hoogte van 5,34 m. 
Tanya Peckham, wat hierdie i en be onder goed evaar het, het 

emaklik met Elana van Zyl afgereken . 
.. Die WP:, panlede is: Ben Momberg (100), Leon van iljon( 400), Jan 

tJI,e Marthinu (800), Johan Bekker (800), Naude Jordaan ( 00, 1 500), 
o Nlel Imp n (I 500), Marius-Hu 0 Sl chtcr (l 500, 50 0), orrie 
Mull r (3 OOOm hinderni ), Bradley Worrall () 10 h). Tom Hintn us 
(paalspring), Pietie Roux (paal prin~), Jacque W Ifaardt (paal pring), 
William Rabie (tienkamp), Jo 01 ksen (tien amp), Tanya Peck .. 
h~m (I 500, 3 000), lana van ZyJ (] 500, 3 000) en aren Bote (ge 
WI tot). 

Die WP-span neem op 22 April aan di Suid-Afrik anse kampio n 
skappe in Durban de I. 

held at r ietermaritzburg thi 
month. Thi was due t th fact 
that the club has not gained officiLlI 
r co nit i n f r 111 t h U' s p rl 
Administration. In this r gatta th 
cr w of the Univ r ity of Witwa: 
ter rand won the overall event with 
the U - rew in th second place. 

After examining the result of 
the recent SAU's and takin the: 
club's recent achi vemcnt into con 
ideration, tellcnbo ch, along withd 
th crews of U T, Witwatcrsran 
nd Pi termaritzbur , arc heading 

for a titanic cl h at the A h m 
pi n hip this week nd. 

w·W champs 
of the coaching received by pring 
buck each, mr. Wynand Drey r. 
I urth rm re, the tim sacrificed 
and d dicati n ot the I irst crew is 
t lso to be commended. 
It is pleasing to notice the growth 

of the club over the past two years. 
'I hi. fact i evident by the lub tak 
ing four women to the SA-Cham 
pion hip this weekend. 

A gr at disappointment to th 
club i that it wa. unable to partici 
pate in the A Univer itie R gatta 


