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E • r tejaar kampusjo yt met 
8val 

• VIr 

I ar 
Deur ANNCHEN NEL 

~ARN~ VAL is 'n jolige tyd. Dit is 
die sosiale hoogtepunt van die jaur 
~n betrek aile studente. Vir eerste 
J~ars is dit '0 uitlaatklep om van al 
die laaste skoolfrustr sies ontslae te 
~,a . k en die wegbreek van die huis te 
k vier". Die seniors vier hul terug- 
eer na Stellenbosch en 'n nuwe 

nkudemie e ja r. 
" Die karnavaltema vir 1988 i 
What Maties do from nine till 

t~o!" en beloof om weer heelwat pit 
hghede op te lewer. Dit sluit in niles 
wat Maties van nege-uur in die og 
send tot 2-uur die volgende oggend 

d
o n. En wat party mense Die niles 
oen nie! 

1 Karnavaljolighede begin reeds op 
k Februarie wanneer die laggende 
I arnaval T-hemde in die Neelsie 
d~opgang te koop sal wees. En vir 
ie eerste keer in die geskiedenis 

ban karnaval word unisex onder 
d~oeke ook verkoop. Die begin van 
~e klasse word die aand met 'n sok 

kie gevier en karnaval 1988 is goed 
op dreef. 
v Donderdagaand, die elfde, is die 
ensterversierings, wanneer al die 
~.roue-koshuise versier word en Ma 
lles die strate in besit neem. Stel 
i enb?sch is die enigste universiteit 
an dl.e land wat vensterversierings 
k anbled. Koshuise ding teen me 
kiar mee. Die V rydag is daar geen 
keass~ nie en die rniddag word 'n 
d rrnis gehou met wyntrap, down 
a owns, toutrek en baie meer. Die 
e and is dit tot dagbreek toe vlotbou 
n dans. 
t Moeg en voet eer breek die hoog 
epunt Saterdagoggend aan wan- 

net so 
'v r lkom' 

neer die koshuise se versierde vlot .. 
te, wat die tcma uitbeeld, Stellen 
bo ch se strate op horing ne m. 
Oopbek blikkics word in die publick 
se rigting geskud in 'n poging om al 
hul sente op te raap. Elke jaar is 
daar ook 'n aantal sosiale vlotte n 
pretmakers wat die toeskouers ver 
maak. Die aand is daar 'n kamaval 
dans en 'n sokkie in die Gat. 

Nog is dit het einde niet. Woens 
dagmiddag, 17 Februarie, is daar 'n 
pretdraf op kampus vir alle draf .. 
malles en pretsoekers. Vrydr gaand 
breek nog 'n hoogtepunt aan wan 
neer een van die tien mooi finaliste 
gekroon word as Mei. Matieland. 

Karnaval is egter nie net twee so 
siale weke aan die begin van die Ili;~+;'~j"jn' 
kwartaal nie. Karnaval is 'n deurlo 
pende projek en ander aktiwiteite 
wat gerecl word, sluit in: "Matie 
day at the races", wannecr alma1 
hul ki klere uithaal en afsit na die 
Milnerton wedrenbaan; 'n potjie 
kos- en Vollakompetisie; 'n "Wor. t 
Appliance"-kompetisie, a k'n 
gholfdag: kun - en wynveilin ; 'n 
motorkompetisie en 'n rekordgroot .. 
te Chocnut Sundae. 

Die karnavalkomitee, bestaande 
uit 'n SR-lid, voor luer, ses uitvo - 
rende- en 47 lede, is verantwoorde 
lik vir die reel van al die jolighede. 
Karnaval word egter nie net vir die 
pret daarvan gereSI nie. Dit is 'n 
volskaalse besigheidsonderneming 
waarby jaarliks dui ende rande be 
trokke is. Groot maatskappye borg 
karnaval jaarliks. Die vori e komi .. 
tee het 'n rekordwins van R267 000 
gemaak, met die motorkompeti ie 
alleen R 150 000. AI die geld w t 
karnavalinsam~gaanv~Usko~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Uskor verlig 'behoefte en nood' 
~n~ geleentheid om op Stellen 
,osch te studeer moenie as vanself 
~rekend aanvaar word nie. Op die 

n
rumpel Ie geweldige behoefte en 
ood 

s. ~it het die SR-lid vir die Univer .. 
01elt van Stellenbosch se Klinieke 
S rgani asie (Uskor), me. Marion 
· haer, in 'n onderhoud oor studente 
DC ~etrokkenheid by die organisasie 
oCsc. 
l'kUskor is 'n mediese en maatskap' d e organisasie wat hoofsaakhk 
ell~ st~dente bedryf word. Die or 

~f~lls~sle bestaan uit die Tygerberg 
k elmg, waar medics .. , tandhecl- 
I1lU~~e-, en veTpleegkundestudente 
k e lese dienste aan die gemeen 
d 1.P lewer. In die Stellenbosch-af 
~ I~& lew r studente maatskaplike 
ll) r icnste aan die omringende ge 
di~enskap. Regstudente skakel by 

vr~gshulpafdeling van Uskor in. 
ko ogens me. Shaer ontvang Us 
di; .twee derdes van sy fondse van 
tee l~~mste van die karnavalkomi 
ka~, e! al die opwinding van die 
Qat nd~alls ons geneig om te vergeet 
S\lks re fondse onontbeerlik vir die 
kOr ~. ~olle funksionering van Us- 

VI, het sy gese. 
olgens haar het cnige student 

"tyd, energie en inisiaticf om by 
karnaval en Uskor betrokk te 
raak". Die waarnemende admini. tratie .. 
we direkteur van uskor, me. Vlok 
kie du Toit het gese Uskor word as 
die toonaa~gewe?de. a:'aats~aplik. 
en rnedie e organtSaSle In Suid-Afri 
ka beskou. Die organisasie het van 
jaar 'n Salustoekenning vir diem te 
aan die gemeen kap ontvan~. 

Me. Du Toit hct gese die hoof- 
doel van Uskor is om die em en 
skap te leer om homsdf to help." 

volgen haar kan enige student 
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DIE tudentcraad (SR) is die 
"leerlingraad" v n die owat ve r 
tienduisend ingeskrewe tudente op 
Stellenbo ch. Hulle word jaarliks 
demokraties deur die tudente ver 
kie , hoewel die stemper enta i in 
die Sk-verkieslngs, weens apatie, 
side veerti per ent oor krei. 

Die twaalf studente wat tyden 
die SR-ver iesing die meeste stem 
me behaal het, tesame met twee 
ko huisverteenwoordi er en die 
voorsitter van die Tygerberg-Sk, 
vorm die SR. 

Die ko huh v rteenwoordigers i 
di voor itter van di primkomit e 
vir man ko hui e en die voor itter 
van di primkomitee vir vrou kos 
hui e. 

Di e vyftien tudente ki s dan 'n 
uitvoerende komitee uit hull e 
I d r wat b st an uit die S -voor 
ltter, 'n ondervoor itter, ekretari 

en twee ddi ionele I de. 
Ike SR-lid, in luitende die op 

die uitvo rend ornitee, beharti 
'n ker a pek van tud ntebelan- 
ge. 
• Die huidige SR-voor itter i 
Francoi Beukman. Hoewel die 
v or itter een ab clute rna of ve 
tor g op R-ver ad rin s het nie, 
h n di uk en kar kter van die 
SR nou saam met die leiding en ini 
siatief w t by neem. 

Vol en mnr. Beukm n wil die 
1988· studente "nader betre " 
by hull tiwiteite. "Dit i belan - 
ri dat die eer tejaars 1 in ka el 
n betrokk raak by Mati land e 

a tiwiteite. Die SR ep ulk e- 
leenthede," h t hy ge e. 

..J e portefeulje van di SR word 
b harti deur 'n komitee wat be- 

CA DELPHI 

betrokkenhe · 
taan uit die spesifieke R-lid en 
ander rudente. Die Sk-lid dien as 
voorsitter van die komitee. 
• Di ondervoorsitter van die SR, 
is Hein Brand. Buiten sy admini 
strati we verpligtinge, behartig hy 
die portefeulj Openbare Skake 
ling. 

Die doel van die portefeulje is om 
die beeld van die Universiteit uit te 
dra na die gemeen kap, ander uni 
versiteite en die media. 

"Die komitee gaan probeer om 
bande met Stellenbosch e buur 
kampu e - UK en UWK, te her 
stel, en verbeterd skakeling met 
~laaslike gemeenskappe as deel van 
n groter gemeen kap betrokken 
heid t b wer t llig." 
• Fr ncoi Malan i die kretaris 
van die R. Die po i hoof aaklik 
admini tratief van aard. 

Hy b heer 00 die kennis ewin - 
borde op kampus. As 'n tudente n 
advert nsie op die kenni g win - 
borde wit plaa , moet hull dit tus 
s n 13hOO en 14hOO na die SR- an 
toor brin . A die sekretaris die ad 
vertensie goedkeur, word dit ge 
stemp I en die student verkry daar 
deur toestemming om dit op eni e 
enige kenni g wingbord op kampus 
aan te bring. 
• Nickie Smit i die te ou rier en 
'n ddi ionele lid van die uitvo r n 
de komitee en die voorsitter van di 
Stellenb s Politieke Onder 0 k en 
Gesprekskomitee (Spog). 

Vol en mnr. Smit is die doel van 
die Spog-komite om politieke on .. 
d rsoe en ge pre op k mpu te 
timuleer. 
"On gaan vanj r poo om deur 

I in wer roep w li tiewe po- 
litieke onder oek te lei. 'n Werk 

roep i 'n lein gro pie van twin- 
u tudent wat ond r I iding van 

• 
'n politieke kundi e 'n bepaalde on- 
derwerp behandel. , 
• Die SR-Iid belas met Leierskaps 
ontwikkeling en Verenigings, is 
J aco Broodryk. 

"Ek en my komitee is verant 
woordelik vir die beheer en admini 
strasie van al die verenigings. Dit 
behels registrasie van die vereni 
gings, die goedkeur van vergade 
rings en finansiele help." 

In sy hoedanigheid as voorsitter 
van die Lelerskapsontwikkelingsko 
mitee is hy verantwoordelik vir die 
reel van onder meer die eerstejaar 
seminaar en die prim-seminaar. 
• Carla van der Spuy behartig Be 
marking en dien a voor itter van 
die Studenteb langekomitee. 

Die doel van die portefeulje Be 
markin is om di tudente op hoog 
te te hou van die SR . e aktiwitelte 
en om die SR aan ander universitei 
te en organisasie te bemark. 

Die studentebelangekomitee han 
teer die griewe van studente en sicn 
om na hulle behoefte op karnpus, 

Ronel Nel is die Sk-lid belas met 
Publikasies, Kultuur en Radio Ma 
tie. 

"Ons reel onder meer twee rnu- 
iekwaarderin saande, 'n huldeblyk 

aan Koos du PIes is en 'n eerstejaar 
kabaretkompeti ie. Die prysgeld 
van die kab retkompeti ie beloop 
RSOO en die wenner van die kabaret 
word opgevo r met die hulp van die 
kultuurkomitee. 

"Ons org vir aile tip s kultuur 
behoeftes. In die Julie-vakansie 
word die Nasionale Redenaarskom 
peti ie op Stellenbosch ehou en ge 
durende die jaar wil ons 'n poe ie 
kompeti ie vir jong di ter hou. 

'n Din mie e asp k van die kul 
tuurkomitee i die reel van Stra tte 
ater. 

COE ZEI\IBU G 
A T EK 

VERWELKOM AllE 
EERSTEJAARS 

elangrike Aankondiging! 
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pusheh r j s nie 'polisie' ~~~!ei~a~!£en~~to~~S~:d~=I~~d~e 
I afd lin Karnpusbeheer is'n e uriteit op die kampu en mo thou van motors en parkeerproblerne s Militere Eenheid (Usme), bied 'n bied om hulle verpligtinge gedu- 

afdeling van die Ri ikob tuur-or- die p r oonli e v iii heid van die op kampu hanteer. militere tuiste vir studente van die rend die universiteitsvakansies na 
ani a i aan die Universiteit. In stud nte en per on I b k rrn, 0- Suid-Afrikaanse Weermag wat te kom, wat dan ook al tyd is wan- 

t en telling met wat die rneeste tu- we} a die bate v n di Univ rsiteit reeds hulle aanvanklike twee jaar neer die Usme-Iede diens doen. 
dent glo, het Kampusbeh er 'n n tudentc vrywaar t n di f tal of diensplig verrig het. Die aantal dae wat 'n gegradu- 
dien funk ie en nie 'n "pollsie unk- vandali me. Omdat die tydperk direk nadat 'n eerde die weermag skuld, het ook 'n 
si " ni . K mpu b h r i ook om bX tudent op umver iteit afgestudeer bero p diskwalifikasie geword. Hoe 
Hulle take k n 00 vol opge om tud nte u. fwyk nd edrag" het, gewoonlik vir die jong professi- minder die verpligtinge, hoe meer is 
word: betro ke. Dit an eni e iet van g - onele persoon van kritiese belang is so iemand as werknemer aanvaar- 

organi eerde k hui. tro pto t be- om homself in sy loopbaan te vestig, baar. Lede van U me kry dus die 
he1: tot tudent wat di reel van kan die ondcrbreking vir opleiding- geleentheid om hierdie verpligtinge 
o ie gedra oortr . kampe baie teurend wecs. drasties te verminder t rwyl hulle 

• ampu beh r rno t 0 Een van Usme se doelwitte i juis studeer. 

Dit word gewoonlik weekliks oor 
die eten uur in die amfiteater voor 
die biblioteek gehou. "Daar word 
esing, edans, poesie voor elees en 

dramas opgevoer. Die styl infor 
meel en die verhouding tussen die 
toe kouer en die kunstenaar groei 
klein en intiem. As jy wil deelneem 
hoef jy nie 'n pryswenner of 'n pu 
bliser nde poeet te wees nie. Enigie 
mand kan daaraan deelneern." 
• Stephan Malherbe behartig die 
portefeulje Akademiese Delange. 
Hy en sy komitee beplan om aan 

die begin van 1988 'n tweedehandse 
boekwinkel in die Neelsie in te rig. 

Mnr. Malherbe beplan 'n korn 
missie van ondersoek na die algerne 
ne beleid van die Universiteit, die 
Stellenbosch 2010 Kommissie. 
"Gewone studente oor 'n baie wye 
spektrum van denke sal betrek 
word," het hy gese. 

Volgens mnr. Malherbe gaan hy 
ook 'n ondersoek na die stelsel van 
klasverteenwoordigers, die toeken 
nin$ van rnerietebeurse en interdis 
siplinere onderrig loods. 

Oplossings vir aIle 
eerste jaarsprohleme SUPERMARK 

heet aIle EERSTEJAARS 
bai welkom binne 'n da of tw e nage ien word. 

Die re ultate kan met voorligters by 
die Eenheid vir Studentevoorli tin 
bespree word. Dit al jou kan help 
met die keu evan 'n. b roep en die 
kur us en v k e wat jou daarheen 
kan lei. 

As jy on elukki is met die kur 
su of die vakke w t jy gekies het, 
gaan gesels so ou moontlik met 'n 
studentevoorligter. Moenie sommer 
op die ingewing v n die oomblik 
van kursu of van vak verander nie, 
w nt jou tweed keu e lean d lk 00 
verkeerd wee . Jy lean gter veran 
der, elf nad t jy reed eregistreer 
het - jy an no tot 4 a rt elfs 
v n ku u ver nder, m r n be- 
preek ee die moontlike verande 
nn en onthou om dit da rna ook 
by die Administrasie te t nte 
ken. 

Kom na die Eenheid vir Studen 
tevoorli tin en be preek jOll pro 
bleme v n w tter ard ook I. Jy 

n 00 If n hulp k by die 
Studente ndheidsdiens die Een .. 
heid vir linie Sielkunde, by die 
Afdelin Beu en Lenin ,by die 
predi nte v n die Stua ntckerk 
w t 'n sp kkamer in die Eenheid 
vir Studentevoorli tin het. In die 
k hui en PSO-wyke n jy met 
jc . d e r of . u i nwo nde 
hoof of prin ipale n ae I, en 
moenie kroom om oor kademi 
problem m t jo d nte te n 
pr t nie - moenie totd t jy 
en; die eksamen edruip het nie. 
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PIe vr 
• Soak 
Die Stellenbosse AktueJe Aange 
leentheidskring (Saak) is 'n dina 
miese studentevereniging wat kri 
tiese denke by studente aanmoedig. 
H ulle bied dwarsdeur die jaar open 
bare vcrgaderings aan, waarop be 
kende sprekers oor aktuele aange 
leenthcdc praat. 

Saak is geaffilicer by die Ver 
enigde Stellcbo ch Front (VSF). 
prekers soo mnr. Wynand Malan, 

drr. Oscar Dhlomo, Dennis Wor 
rall, Allan Roc ak en Van Zyl Slab 
bert het in 1987 op opcnbare verga 
derings op etree. 

Saak het ook 'n pc iale reek" 
ver zaderin oor 'WA/Narnibc 
aan ebied, waar onder andere mnr 
Dirk Mud e van die D fA n adv. 
, nton I.ubowski van Swap . up re 
tree h 1. 

L cdc van Saak sal In 198X die e 
Iccntheid kry om na afloop van ver 
gaderings informecl met sprekers te 
esel . 
• Nusas-Stell nbosch 
Die Nasionale Unie van uid-Afri 
kaan e Studentc (Nusas) staan vir 
die gesamentlike betrokkenhcid van 
studcnte by die samelewing waar 
van hulle deel is. 

As politieke vereniging bied Nu 
sas: 

geleentheid om konstuktief deur 
die gcmeenskapsbetrokkenheid-ko 
mitee te werk; 
skakeling op formele e~ inforrnele 

vlak met Black Students Organisa 
tion of Stcllenbosch (BSOS); 

inligting dcur die "interne opvoe 
ding-program "; 

politicke blootstelling aan open 
bare sprekers; 
. mcdia-tegnicke deur middel van 
die Nusas-koerant en pamfJette; 

na weckscmi nare; 
- kontak met progressiewc studen 
te: 

skakeling met ander kampusse 
deur 'n seminaar in April, 'n fees in 

• alma 01 
Julie en 'n Nasionale Kongre . 

In 1987 was Nu as betrokke by 
die oprigting van 'n biblioteek in 
Kaya Mandi, onderwysklasse vir 
buitemuurse swart studente, hulp 
verlening aan die advieskantoor 10 
Idasvallei, 'n Living Wage-veldtog 
en 'n fonds vir die Natal-vloedramp. 

Nusas lig mede- tudente in deuv 
die koerant, "Dubbelpunt", wat in 
1988 kwartaalliks sal verskyn, pam 
flctte oar aktuele aan eleenthede 
en openbare vergaderin s met pro 
minente pr kef 

u as pr b r ovc I rl, m ontlik 
men e by pro rarnb .plannin te b 
trek. Die he tuur re p kte r di pi 
nie van Ike individu en b sluite 
word deur al die I de nc m \t r- 
ad nn vind elk Din da a. nd 

om 19hOO In dl r e ter V n Zijl- 
ani op die tweed vlak van die 
Ne lsie plaav, 
• NP-Stud nt takke 
Di Na ionale Party tudentetakke 
I die twccde root tc tudent or- 
ani a ie op Stell nbo ch. 
Koshuii tudente i., ing de J in 

die Eike tad-, Ilennie Smit- en Pap 
pegaaiberg- tudentetak, terwyl pri 
vaatstudente onder die s nior takke 
val. Die betrokkenh id van studente 
begin in die ko huis waar gewillige 
studente betrokke raak by die wyk - 
raad. 

In 1987 het die studentetakke 
waardcvolle werk verrig, vcral g - 
durende die Volksraadsverkiesing. 
Die NP het hom elf bcwys as die 
sterkste politieke groepering op 
Stellenbosch. 

'n Onlangse opnamc van die De 
partement Politieke Wetcnskap het 
getoon dat ongeveer 70 persent van 
die Matics die NP teun. 

Die plaaslike LP, mnr. Pi~t Ma 
rais is direk betrokkc by die tu 
dente en is altyd beskikbar r vir an 
der se probleme. 

Die NP nooi tudente uit om self 

• • a e 
by die aktiwiteite b trokk t r ak. 
• J ugkrag SA 
Jeugkrag (Youth for SA) i 'n dina 
mie e jong poJitieke organi ie wat 
landwyd or ani eer. 

Vanwee die aard van y ktiwitei 
t , I d Inemer e politiek k nni 
v rmeerder en I hull 'n grater 
b grip n nsitiwiteit vir di p li 
tieke en so. ial problerne v n Suid 
Afrik: kry. 

qu 1 ducati n for II. 
The upliftm nt of n rul health 

and tandard of livin . 
squ I opp rtunity in th workpl 

c. 
The removal of II di crimin tory 

I i I tion. 

Stud nte al di cl nth id kry 
m met ander jeu roepe te kakel 

dcur deel te n m aan die ktiwitei 
te wat Jeu kra op n ion I vlak 
aanbi d. 

Bulle bied ge prek r p en 
minare oor politi k relevr nte onder 
werp. 

Jeugkrag i by uit tek daarop 
rig om kontak t maak met men 
van ver kill nd ra e ro pe. 
Politically, Youth for SA b ll ve 
in: 

One democratic South Africr 
with univ rsr I franchi , 

Th in titu ion lization of ba ic 
human right and th rule of law. 

One education dcpartm nt and 

KYK SUID·A RIK KA 

I . b an die politieke realiteit van Suid-Afrika in 1988? Of i jy 
delX, va~die ~ningeljgte "stille meerderheid"? . . 
Wil jy betrokke raak, deel word van die Suid-~fnk~ ~an di . to I oms? 

. , . .. bel ik nie? Door i 'n tuiste vir IOU as IY: 
Of IS dit me vir 10~ . de angrl·lf k . oplossings vir Suid-Afrika 9 vind mo t 
• glo dat 9 matl9 po I I 

word , IS 'd Af'k se inwon rs 
• glo in gelyke regte Vir d UI - atr~de enersd nk nd stud nt op and r 
• 9raag.kontak met an er 9'lh" 
Suld-Afrikoonse kampusse WI e di Suid-Afrikaanse situasi 
• ing~lig ~il bly oor all fasektte van IS id .. Afrika en In v rantwoord Ii 
• 910 In di vreedsome to. oms van ul'll wer As' d I 
byarae tot die verw senlikln,g ddaardvan~'nde studentZst m 
wil word van In steeds groelen e, n ' 
is jou tuiste: 
DIE POPUL~RE STUDENTE ALLIANSIE. 

4502 
Novro : Kern r 205, Tru tB nk ntrum. T 1: 719 ,360. 
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kenheid op kampus gestimuleer e betro esteli G 
Provide", a feeding scheme, set up 
by SCF students, to give food to 
hungry children in Jamestown and 
Vlottenberg, near Stellenbosch. 
• Plnkstj rstud nte 
ver nlglng 

Die PSV is 'n geestelike hawe 
waar 'n Pinkster-student die ge 
leentheid sal kry om sy Christens 
kap ten volle uit te leer. Die hoof 
oogmerk is om mekaar geestelik te 
versterk en op te bou in die liefde 
van Jesus Christ us. 

Naas die geestelike aspekte, 
word daar ook baie moeite gedoen 
om studente sosiaal te laat aanpas. 
Verskeie aktiwiteite word in die 
loop van die jaar aangebied, onder 
meer kampe, uitstappies, mara 
thons en "strand-braaie". 
PSV-studente vergader elke 

Dinsdagaand om 18h30 op die hoek 
van Andringa- en Crozierstraat in 
die AGS-kerk. 

different backgrounds and denomi 
nations who come together in 
Christ to love, worship and erve 
Him. Teaching at the Sunday eve 
ning meeting, held at the Van der 
Stel Sports Club, is based on the 
Bible. 

The SCF participates in Carna 
val, and "street theatre", where 
they stage gospel music or plays 
conveying the Christian message. 
The organisation holds workshops 
for those with acting talents. 

Every year they have an Easter 
camp, somewhere near the sea. 
Other social events include picnics, 
bicycle rides and hikes. 

Because part of being a Christain 
is caring for the poor and needy, 
SFC student. put this into practice 
in different areas. One area is visi 
ting Kaya Mandl, the township out 
side Stellenbosch, every Sunday af 
ternoon. Another project is "Maties 

die amelewing, veral die wart ge 
meenskap, asook studente wat on 
verskillig teenoor so iale ongereg 
tigheid staan, te bereik. 
.KJA 
Die NG Gemeente Studentekerk 

is die grootste in die land. Die kerk 
raad en byna 600 kringleiers wit 
eerstejaars per oonlik van diens 
wees en daar is vyf predikante wat 
voltyds tot studente se beskikking 
is. Hulle het 'n spreekkamer by Stu 
dentevoorligting vir verdere 
gesprekke. 

Die hele gemeente bestaan uit 
studente en dus is die KJA die ge 
meente. Elke NG-eerstejaar is met 
y aankoms op Stellenbo ch 'n lid 
van die KJA. 

Die KJA-kantoor i by Erfurthuis 
langs die kerk in Andringastraat. 
.SCF 

The Stell en bosch Chri tian Fel 
low hip i a group of people frorn 

land wye inter erklike or ani a. ie 
wat tot stand gekom het nadat al 
hoe meer stem me die afgelope paar 
jaar opgegaan en gepleit het dat die 
Kerk van Christus sy verantwoorde 
likheid in die Suid-Afrikaanse sa 
m lewing moet nakom, vera I met 
betr kking tot ongeregtigh id en 
ver oenin . 

Di leuse van Koinonia Suider 
Afrika i Rom. 15:7. "Aanvaar me 
kaar soos hristus julIe ook aanvaar 
het, tot eer van God." Dit impliseer 
die volgende: 
- om die eenheid van die liggaam 
van Chri tus oor aile kleurgrense 
heen igbaar te maak. 
- om die b d kap van versoening 
in die wereld uit te leef en uit te 
dra. 
- om God se eregtigheid ~estalte 
te gee deur te treef na 'n nie-ra si 
ge Suid-Afrika. Die org nisa ie be 
oog om men in di armer dele van 

Baptl t Stud nt Un on 
Although church-ba ed, the group 
i not restricted to Bapti t and Me 
th di t student . 

Regular me tings include a . tu 
dent upper before Church, a Bible 
tudy and a t aching meetin on 
hursday . 
Member u ually love the out 

door live, and ther is plenty of hi 
king, biking or camping. 

The ociety h. as regular weekly 
meetin s on Monday. 7.30 pm for 
Bible tudy in th B pti t Church 
in Merriman Avenue, On Thurs 
days at 6.30 pm th r is a teaching 
e ion followed by a di cussion in 
t h Bapti t Church. 
• St II~ nbo en Kolno la 

uid-Afrika is 'n gemeen kap 
waarin daar diepgewoteld vooroor 
dele, vervreemding, verdeeldheid 
en polari asi tu sen groepe be 
taan. Koinoni Suider-Afrika i 'n 
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aak 
• Ales c 
Aiesec is die handels- en ekonomie 
vereniging en word deur handelstu 
dente bestuur. Aile handelstudente 
is outomaties lid. 

Aiesec sal in die nuwe jaar 'n uit 
stalling in die Neelsie-Ioopgang hou 
waar bestuurslede aan dien sa] 
wees. Hier sal bestuurslede studen 
te ontmoet. 

Aiesec is: 
internasionaal, met 61 lidlande. 

- die wereld en Suid-Afrika se 
grootste nie-politieke organisasie 
sonder winsbejag. 

Aiesec wil: 
internasionale begrip en vriend 

skap tussen aIle lande, ongeag ras 
of taal, bevorder. 
interaksie tussen studente, akade- 

rnici en sakelui bevorder. " 
. die gaping tussen teoretiese stu 

die en die praktiese sakewereld 
oorbrug. 

Die vereniging bied opleidings 
werk in die buiteland, 'n jaarlikse 
winterskool en vakansiewerk . 
• Afrlka-studle Stud ntever - 
nlglng 

Die Afrika-studie Studentevere 
niging is aangewys as die beste Fa 
kulteitsvereniging vir 1987. 

Die belangrikste doelwit van die 
vereniging is om studente se kennis 
van Afrika buite die klaskamer uit 
te brei. Dit vermag hulle onder 
meer deur: 
internasionale toere. 
video- en filmvertonings oor Afri 

ka se probleme en suksesse. 
kenners van Afrika spreek die ver 

entgmg so veel as moontlik toe. 
uitstallings op kampus soos die 

k.optiese kunsuitstalling in die Ge 
ncke-biblioteek. 

korrespondensie met mede-stu 
dente in Afrika. 

Navrae oor die vereniging en die 
d partement van Afrika-studie kan 
Van dr. Gerrit de Kock in die BJ. 
o ter ebou, kamer 653 gerig 

w70rd. Sy telefoonnommer is 
72003. 
• Maatskapllk W rk- V er nl 
Qlng 
. I?i~ vereniging reel besoeke aan 
Inngtmgs soo die Victor Verster 
Geyangenis en die Lentegeur Psigi 
atnese Hospitaal, besprekin s oor 
selfmoord onder tudente, sterwing- 

, 
SO o 

Saamrypo I in die loopg n van die 
Neel ie is voor elke yak n ie in w roo 
king. 
• Staatma r 
Die taatmaker, 'n ond rafd lin 
van die V oortrekker , i in di I we 
g ro p vir tudente en jon werken 
de . 

sbegeleiding en die hantering van 
hofverrigtinge dien as voorbeelde 
van aktiwiteite wat hulle gedurende 
1987 aangebied h 1. 

AIle eerstejaarstudente word 
jaarliks uitgenooi na 'n eersteJaars 
braai waar hulle die geleentheid e 
bi d word om op informele wys 
met hul klasmaats en personeel van 
die departement te verke r en hulle 
beter te leer ken. 

Die vereniging beplan ook gedu- 

rende 1988 'n .0 ialc I ntheid 
vir die he le Departement Maat 
skaplike Werk waartydens studente 
uit al die jaargroepe en die perso 
neel informeel sal kan verkeer. 

Nadere besonderhede omtrent 
die werksaamhede v n die Vereni 
ging kan by die voor itter, mnr. A. 
Geldenhuys verkry word. y tele 
foonnommer is 3776. 
• Suldw sv r nlglng 

Die Suidwesvereniging dien di 
belange van Suidw ster-Maties. 
Hulle bied eleenthede vir die 
maak van nuwe en die ge elli e 
saamwees met au vriende. G ellig 
hede sluit in: kaa - en wrnby en 
komste, "bring-en-braai", en 'n 
forrnele dan. 

Hulle neem ook aan di karnaval .. 
vlotoptog deel, brin kwartaallik. 'n 
nuusblad uit en beoog om in 1988 'n 
verenigin shemp uit t gee. 'n 

NASIONALE UNIE VAN SUID-AFRIKAANSE STUD 

EERSTEJAA S EN "DOOP" 
Op Stellenbosch is sg. "doop" lank reeds v rbod · NUSAS .. St II n- 
bosch steun die univ rsiteitsadministrasi 5 pogings om wanpraktyk 
t en te werk. Ons beskou 'n rst [oor tud nt as 'n volwa n I n 
respekt er sy reg om as vol a n sy gang t gaa~. T 6 .. word 
univ rsiteitsre "Is t tk ns oortre, n m nse poog om nuw lin fisi 5 n 
geestelik of te takel. 
DIT IS ONTOELAATBAAR EN VERBODEI 
Voel vry om b swar aan t t k n by die Dir kt ur: Stud nt ak, of 
di R ktor, of kontak NUSAS vir hulp. 
JY KAN 'N ROL SPEEL IN NUSAS! 
Nu a ... d Inam: Nusas se sukses as leid nd politiek n fud nt .. 
vereniging is toe te skryf aan deelname d ur ALLE 1 d . 
Nu a ... pre] kte: Nusas beskou apart~ id a di . on~ rdru kin ~an 
me ste Suid-Afrikaners, en loods prolekte om hierdie onr gv rdlg 
toestand te prob r verand r. 

Vir meer inli9ting, kontak: 
MARK BEHR of DANIEL MALAN (t I. 73795) 
of JACQUES VAN ZUYDAM (T I. 70763). 

VIR JOUII 

URE -HOUR 
MAANDAE = G£ LUIT 

'E VAN a lM K 
MIDDAE 12 HOD - 14H 30 

N. 1 HOD TOT LAAT 

-CABARET OP SONDAE 

AGTER WP KELDER 
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Jy ka 

'n paal bo wat r. Dit i nie 'n re om op 
nder hoer onderwy inrigting te studeer 

• tee 

ie. 

s v yh 

Aka 
Deur CORNIS VAN DER LUGT 
GROOT ontevredenheid heers 
rondom die De Klerk-maatreels be 
treffende voorwaardes vir die toe 
ken van univer iteitssubsidies. Kri 
tiek van dosente en studente is on 
der meer dat die maatreels die outo 
nomie van Suid-Afrikaanse univer 
siteite ontneem, dat strafregtelike 
jurisdiksie aan die universiteitsrade 
toegeken word en sodoende by die 
regering ingetrek word om 'n po li- 
iefunksie te verrig. 
Protes-optogte en vergaderings, 

gehou deur dosente, studente en 
univer iteitspersoneel, het aan die 
einde van Oktober op veral Engelse 
kampusse plaasgevind. Aan die 
Universiteit van Stellenbo ch is 'n 
protesvergadering, gereel deur Nu 
sas en die Black Students' Organi 
zation of Stellenbosch (Bsos), byge 
woon deur owat vierhonderd stu 
dente en do ente. 'n Mo ie waarin 
die maatreel verwerp is as " 'n po- 
ing van die regering om universi 

teite te probeer verander in rege 
rin sinstrumente vir die handha 
wing van die NP se idee van 'wet en 
orde' ", is met 'n oorweldigende 
meerderheid aanvaar. 

Tot dusver het relatief min protes 
te n die voorstelle vanaf studente 
aan Afrikaanse universiteite opge 
gaan. SR-voorsitters van die univer- 
iteite van Stellenbo ch, Vry taat, 
RAU, Potchefstroom en Port Eliza 
beth steun die maatreels in 'n pers 
verklaring wat vandeesmaand in 
hulle persoonlike hoedanighede uit 
gereik is. Volgens die verklaring 
neem hulle met kommer kennis van 

Razors pain you; rivers are damp,' 
acids stain you; and drugs cause 
cramp 
Guns aren't lawful; nooses give; gas 
smells awful; you might as well 
live - Dorothy Parker. 
DOROTHY PARKER w s nooit 'n 
eerstejaar op Stellenbo ch nie en sy 
het du nie haar siniese gediggie g - 
kryf ween haar aaklige ondervin 
ding tydens haar (vuur)doop op die 
Bo nie. Doop op Stellenbo ch i 
buitendien reeds donkiejare gelede 
afgeskaf. 

Maar men weet nooit of sy nie 
wei, a y di voorreg kon he om as 
'n ver krikte eerstejaar voor een of 
ander ko hui afgelaai te word, iets 
soortgelyk ou kryf nie. Want Do 
rothy Parker was sinies soos nie 
mand voor haar was, of na haar sal 
wees nie. 

y ou ekerlik ook dadelik die 
elena rdighed in die inval van cer- 
tejaar vroeg in bruarie kon 
raak ien. I die nuwe gesigte vol 
hoop n naiwiteit, al die bygelofie 
n h Ifwaarhede, a1 die on ekerheid 
dit ou sy alles ook kon waar 

ne m. • n ho bekend i daardie ge 
voelen nie vir die res van ons nie. 

Want hoe vergeet men nou jou 
eer te dag op Stellenbosch. Netjies 

orle 

• emiese 
"toestande op ander kampusse", 
waar akaderniese vryheid deur boi 
kotte, geweld, intimidasie en ont 
wrigting van akademiese program 
me ontneem word. Hulle beskou die 
maatreels vanwee die "huidige toe 
stand" as "onafwendbaar". 

Regskenners wys daarop dat die 
voorstelle teen die wese van die uni 
versiteit ingaan. "Wanneer die uni 
versiteit gedwing word om uitvoe 
ring te gee aan 'n pro es wat nor 
maalweg tuishoort by strafregple 
ging en hy moet dit boonop doen op 
'n manier wat sy subsidie in ge 
drang bring, is dit nie 'n funksie wat 
by die universiteit tuishoort nie," se 
prof. Gerhard Erasmus, r gsdosent 
aan die US. Hy se die vryheid van 
'n universiteit om werklik univer i 
teit te wees hang daarmee saam dat 
hy hom onbevreesd kan besi hou 
met die probleme en aktualiteite 
van die gemeenskap. 

Maties e SR-voorsitter, Francois 
Beukman, se dit is kommerwekkend 
as die toestande op kampusse so 
Ikeys die situasie in die gemeen 
skap weerspieel, Hy steun die do 1- 
wit van die maatreels, maar soos die 
universiteitsraad van die US vo I 
hy dat daar weI probleme Ie by die 
praktiese implementering en uit 
voerbaarheid van die reels op ig 
self. 

Die universiteitsrade van al die 
Engelse kampusse het die maatreels 
vcrwerp. Die univer iteitsraad van 
die US het op sewe November ty 
dens 'n vergadering bedenkinge uit 
gespreek oor die "prinsipiele aan 
vaarbaarheid en praktiese uitvo r 
baarheid van die metode wat toege 
pas word om die verwesenlikina van 

Verwel oming in Stellenbosch 
- te netji ,uitgevat in jou nuwe 
langbroek waarvan die etiket nog 
agter op die sak vergeet is, het jy 
daar voor die boekwinkel estaan 
en wag vir die wonderlike nuwe on 
dervinding om te begin. AI h t die 
nuwe sko ne 'n bietjie gedruk, al 
het al die mense jou skeef aang kyk 
(so a of hulle nog nooit 'n Hawaaise 
hemp in Stellenbosch gesien het 
nie), al het jy ook hoe ongemaklik 
gevoel, het jy geweet: 'n wonderlike 
nuwe lewe wag om jou van die pu 
berteitspyne te genee . 

Skaars het jou pa se nuwe Merce 
des dan ook die grootpad terug 
plaas to gevat, of jy het besef dat 
doop nou wei lank reeds afgeskaf i , 
maar dat verwelkoming sy plekkie 
moet vol taan. 

Die doop van die ou dae kan nie 
met vandag se verwelkoming ver e 
Iyk word nie. Dcstyd wa dit nog 'n 
lcwe-en-dood torie. Dit het blo d 
swe t gekos om die ding te deur- 
taan onder enig permanente let 
sels. Vandag kry men op Stellen 
bosch nie meer daardi fisieke as- 

vry 

D r ktor van die Univer it it 
v n Stellenbo ch, prof. Mike d 
Vrie , het die volgende "bree ri - 
Iyne" neergele waarvolgen ake 
op 'n universiteitskampu gereel 
behoort te word. 
"1. Die US stel 'n baie h .. pry 

op oorwoe mening vorming en me 
ningsuiting OOS dit tui hoort in en 
verwag kan word van die akade 
mie. e am ewin van 'n universi 
teit wat die opvoedingstaak a 'n 
primere doelstel1ing het. 

"2. Di US stel 'n baie hoe prys 
op y in titu ionele outonomie, dit 
wil se op sy besluitnemin sreg ten 
op. igt van aile ake wat binne di 
bey gdheid gren evan 'n univer- L--- - ........ --- .... ....:J 
iteit val, en die akadernic vry 
h id van 'n universiteitsgerne n 
skap, dit wil A op die vryh id om 
on ehinderd en onond rbroke die 
kademie e strewe oa kennis te 

verw cnll . 

• gedran n 

Die dekaan van di fakulteit 
aan die US, prof. Hen r mus, 
se die maatreels i Vir m an 
vaarbaar nie. Volgens ~ i daar 
op regsgronde twyfel of mini ter 
ingevolge die Wet op l ~e iteite 
die bevoegdheid het 0 VOor 
waardes aan univer ite. p te Ie. 
"Die maatreels rna k rlik in 
breuk op die outonomlC n uni 
versiteite en dit maak di d ur oop 
vir aantuigings dat on er iteite 
regeringsinstellings i . J)i d' kep die 
gevaar dat ons grade I Ie buite 
land bevraagteken al I~h n dat 
studente se beursmoon.. de in 
die gedrang kom." 

"Ek dink een politi , 
van die maatreel i d.. Ie rege 
ring die beeld wil behOfu :n t h.Y wet 
en orde kan handhaa, I '. d.lt lyk 
ook a of druk vanuit dl t kie er - 
korp bygedra het tot d tel van 
die maatrcels." e pf Hennie 
Kotze, hoof v~n die f) rtement 
Politieke Weten kap. ~ .verder 
dat indien die minister lUll of 'n 
student of personeelli~ r e het, 
dit waarskynlik 'n poh en dus 
subjektiewe besluit sal 

Volgens prof. Willi 
hoof van die Departenl , 

i die "erosie van vryh n. n land 
gewoonlik op drie pie c I~b ar: 
beperkings op die pel'5. I UnlV rsi 
teit en die kerk". H) d~n trek 
nou al by nommer t~e ~e twec- 
de pilaar van vryhCld Id-Afri_ 
ka is besig om te k nt 

sta~p dat jy dalk ook soos Dorothy 
Parker gaan begin uitkyk vir goed 
koop begrafnispolisse. 

Soos enige profeet wat y out 
werd i behoort men seker nou, 
nadat jy die s~artgallig~ prentjie 
geskilder het, die alternatJef te tel 
wat aile redelike mense a1 volg. 
Maar wie wil nou 'n redelike mens 
wees Of pro feet speel terwyl d~e 
keu es in werklikheid s6 on JOdi 
mo i1ik is. 
Maar mens hoef nie in 'n wandelende 
Iyk te verander nie as die metafoor 
nou weer gebruik m6et word - ~a 
dar die koshuis se skoktroepe JOu 
laat wens het dat jy eerder vir vrien 
de in Angola gaan kuier h 1. D~ar 
is 'n makliker manier. (Dis 110U Iller 
waar lesers versigtig moet lees en 
moet waak dat die skrywer se pa 
ging tot satire nie met dfe lewen 
slessie wat daar agter skull, verwar 
word nie.) 

Want op Stellenbo ch ida, r 0 
baie dinge om te doen. Jy kan by 
voorbe Id begin om etnie e klere te 
dra en die Weekly Mail te lee 
(deel van die alternatiewc per). 

e nee' 
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t wo 
UNIVERSITEITE, hoewel hulle 
primer akademie e in tellings is, 
word al hoe m r volgen die poll 
tieke rol wat hulle in Suid-Afrika 
peel, gekla ifi e r. . . 
Die indelin word tus en tradi 10- 

neel liberale ngels prekende, Afri 
kaanse en die ogenaamde "Bush 
kolleges" (universiteite vir swart 
tudent ), gerna k. 'n Oar ig van 
vanjaar e gebeure op univer iteite 
wy hi rdie verskille duidelik uit. 

Kenmerkend van die Afrikaanse 
kampu e i die politieke apatie wat 
onder tudente heer en daarnaa 
die onder teunin vnn die Na iona 
Ie Party en regenng tandpunte. Die 
·tudenterad van die Univ r iteite 
van Pretoria, RAU en Oranjc Vry- 
taat beskou hul elf alma I as "ge 
matlg" en ' behoudend". 

Dit blyk dat RAU 'n bietjie uit 
die "Afrikan r-verwysin sraam 
wcrk" ebreek het deurdat hulle 'n 
wart R-kandidaat voorgc tel het, 
en 'n swart hui komiteelid vir 'n pri- 
vaatwyk het. . 

Die Univer it it van Pretoria 
( ukkie) het 'n mo ie wat sprck 
met die ANC goedk ur, met 'n 
paar temme aanvaar, maar die 
ni te red daarv or wa dat hulle 

'n me r reg e tandpunt wou neu 
trali cer. 

Die Univer iteit van Potchef- 
troom e groo!ste gebeurteni d~e 

jaar wa dat die administrasie die 
eer te " kkie" in estig jaar toege 
laat het, 

Dit i ook in iggewend dat die 
Afrikaan e Studentebond (ASB), 
wat vir 39 J'aaT die groot ~e Afri 
kaanse tu ente-organi a ie wa , 
deur se kongre. ganger vroeer van 
jaar ontbind is. 

Die ondergang van die ASB i te 
wyte aan mening verskille in die or- 

I INTER 

o usse 
ganisasie rondom die rOl. ~n taak pus i die Univer iteit van Wes- 
van die ASB, veral oor politieke be- Kaapland (UWK), wat onder sy 
trokkenheid. tudente as "Bush" bekend staan. 

Terselfdertyd het al vyf Suid- Die ander swart kampusse is die 
Afrika se Engel sprekende kampus- Universiteit van die Noorde (Tur- 
e vir die eerste keer sedert 1969 by floop), Durban/Westville en Fort 
die Na ionale Unie van Suid-Afri- Hare. 
kaanse Studente (Nusas) geaffi- Hierdie "Bushkolleges" was die 
lieer. Nusas word gekenmerk deur hele jaar deur klas- en eksamenboi- 
hulle "progressiewe" politi eke kotte, massa-protesvergaderings en 
standpunte en hulle skakeling met die teenwoordigheid van veilig- 
swart studente-organisasies. heidsmagte op die kampus get is- 

Nusa het hulle ook die gram- ter. 
skap van die regering op die hats Turfloop het aan die begin van 
gehaal, vera} nadat vergaderings op die jaar volgens 'n ooggetuie "meer 
die Universiteit van Kaap tad deur polisie as tudente" op die kampu 
studente ontwrig is. Die De Klerk gehad, en Fort Hare se studentege- 
voorstelle is onder andere uitge- talle het met meer as die helfte af- 
vaardig om Nu as se aktiwiteite in geneem. Na bewering was die stu- 
t kort. dente bang dat bulle weens hulle 

Die Polisie en studente was vir 'n politieke standpunte deur die Suid- 
week lank in April slaags toe die Afrikaanse- en Ciskeise veiligheids- 
tudente betogings gereel het, n magte vervolg sou word. 
die poli ie bulle met traanga en Durban/We tville e bele tuden- 
donshael uitmekaar gejaag het. teraad is in hegtenis geneem, en 

Die Universiteit van die Wi twa- UWK sc SR-voorsitter, Lesley 
tersrand het so rtgelyke evalle e- Maa dorp, was die bele jaar aange- 
had waar die polisie ook streng teen hou sonder verhoor. 
die tudente opgetree bet. . Uit die jaar se gcbeure op ander 

Hierdie voorvalle weer pieel die kampussc IS dit duidelik dat univer- 
dilemma waarin die Engelse univer- iteitc nic net 'n plek vir stu die is 
siteite hulself bevind. Hulle is tradi- nie. 1- _ 

sioneclaslibcr~einde"ingsge~en, ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
wat die regte van vryhcid van 
praak, a osiasie en denke gehand 
haaf bet. 

Die tudcnte 0 fen egter druk op 
die administra ie uit am die "sosio 
politiese ongelykheid" in die land te 
veroordeel, en die konflik op die ~:::.,~""!~:. 
kampusse as 'n "ref'leksie van 
landswye konflik" te sien. 

Die meerderheid do ente steun 
hierdie siening, en bet onder andere 
vanjaar aan die Univer iteit van 
Kaapstad 'n optog gehou ter onder 
steuning van die univer iteit wer 
ker , wat om boer lone wou staak. 

Stellenbosch e ander buurkam- 

tno 
rm 

kJoU 
Nou ho f jy ni m erbontt 

ta, nom di dinge t kry w t jy wil h'; 
nie. it net 'n billike b draggi 
mac ndelik op,;y en gou-gou gro 'i jou 
'ipa rg ld tot 'n stewig · nesei r. En ho 
lang ir jy jou g -ld 10C) in jou Bloub k ho 
m r r -nt v rdi m jy. 

En n u i dit n t di Perm w t j )U 
to ,1, , t om jou maan t liks inb t ling t 
v rgroot. [aarliks, In en bo k. 
Bel stingvry. 

1021 11 

5t, P in en ontdek di talle 
m ni re waarop di Onb perkte 
bouvereniging jou k, n help. 

A~ jou gcsin sa, mspan met ons 
f mili I W) t jy - jy is die Perm. 

~ 

II Jy i die Perm" 

Foto's: THE ARGUS 

80: Dosente aan die Unlversl. 
telt van Kaapstad betoog ter 
onderst unlng van die w r, 
kersunle wat om ho" r lone 
wou staak. 
Links: Studente aan die Unl 
verslt It van Kaapstad tydens 
'n Itstaklng vroeer vanlaar. 

INTEKENAARS 
Stel u doorln belong om IngeliO te w s oor 
waf ee die Matle-kompus gebeur? Is u 'n 
oud-Motle of tud r 'n tam'" lid op St IIen 
bo ch? 

Olt Is envoudlg. Ole Motle bled elk twee 
weke 'n voll dlge prentjle von kompu oktl 
wltelt . 

Olt kos R6 om In te teken tot Junl 1988. U 
kon ook tot Junle 1989 Inteken, waorvoor 
Intekengeld R17 b dro. Stuur u Intekengeld 
oon: Ole Bestuurshoof, Ole Motle, LSS, Vlcto 
rlastr., Stellenbosch, 7600. 

Matie-redaksie 
Die Matie is die selfstandige mondstuk van 
Stellenbosse studente. Studente wat daar werk, 
is toegewyd en weet dat betrokkenheid 'n stu 
dent se hoogste prioriteit moet wees, Vir 'n nu 
weling wat nie weet waar om iy studente-loop 
baan werklik te begin nie: Die Matie-kantore is 
in die kelder van die AI Perold-gebou. 
Die redakteur van Die Matie is Daan Mos 

tert, 'n LLB-student in 1988. Die assistent-re 
dakteur is Pierre de Vos, ook 'n LLB-student. 

SPECIALITIES 
For ta ty and healthy fast-foods 

Try our PIZZA'S 
NEVADA R2,30 
CAROLINA .•...................... R2,30 
HAWAIN R2,70 
SNOEPIE SPECIAL •.•.•..•••.•.. R2,50 

AND MANY MORE 
Also try our 

1000/0 PURE BEEF BURGERS 
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Dit g h r Op di 

SANLAMGEBOU, PLEINSTRAAT, 
STELLENBOSCH 7600 

(02231) 
70820 
71965 

-Cycle 
ircuit 

Nuwe en tweedehandse tietse, 
onderdele en herstelwerk. 

Vir vriendelike diens kontak: 

BRIAN en ELZA HUDSON 

TT 7601 

, 

* ewlett Pack rd, har 
sakrekena r 

n Ca io- 

* ewlett Packard n Multit ch .. r kena r 

H.P. n Epson-drukker 

Groo er am lin pro r mm 

Ver ei h 
Drukker lin , 
ek naarbo k 

n 01 , 01 khoue 
p rp nn , Batt rye, 

. . . 
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Fees 
van die 
kunste 

Konserva tori urn- kaskenades 
DIE Konservatorium vir Musick 
is 'n unieke plek. Nie net is dit een 
van die mees moderne geboue van 
sy soort in die wereld nie, maar dit 
bou ook op 'n jarelange musiektra 
disie in Stcllenbosch voort. 

Maar jy hoef nie 'n musiekstu 
dent te wee om die legio moont 
likhede wat die kon evatorium jou 
bied, te benut nie. Jou liefde vir 
musiek is voldoende. Vir die kon 
sertganger is daar elke week iets 
vir elke smaak - van jazz-konserte 
tot Bach-uitvoerings van hoe ge 
halte. 

Bespeel jy dalk 'n musiekin. tru 
ment as stokperdjie, is daar ver 
skeie orkeste om jou entoesia me 
uit te leef. Die US Blaa orke hou 
jaarIiks vele luisterryke uitvoe 
rings, en hct 'n repertorium v n 
w rke wat 'n wye pektrurn dek. 
Vir tryker (viole, altviole, tjello' 
en kontraba e) i di is irnf 
nie-orke n die lJ tryken em 
ble daar om JOU talente te ontwik 
k I. 

Musicultus - die vereniging van 
musiekstudente by die Conserve - 
is 'n moet as jy aktief betrokke wil 
raak by die musieklewe in Stellen 
bosch. Teen 'n minimale bed rag 
kan jy lid word, en aan praak 
maak op verlaagde konsertariewe, 
deel he aan uitstappies na die 
Nico Malan of Baxterteater, en 
voorkeur geniet by gesellighede en 
praatjies oor vele mu iekonder 
werpe. 

As jy tot hier gelees het, moet 
dit nou vir jou duidelik wees dat 
daardie wit gebou op die hock van 
Victoria- en Neethling taat nie vir 
jou 'n mi terieuse objek hoef tc 
bly ni . r k daag iou uit om nader 
kenni tc rna k, en uit te vind dat 
rnu iek, n die ktiwiteite wat 
Iaarme aam gaan, n t ove I 
de I van die kampu lcwe i a ru - 

peel en koffie drink In die 
eel i 

MA TI S het tyden die SR-ver 
kie ing gehoor dat nuwe dinge be 
plan word om hulle kuJtureJe be 
hoeft op'n meer dinamie e en 
timul rende wy e te bevredig. 
Die Marie het met die R-Iid 

vir ultuur, Ronel Nel, gaan g .. 
el om te hoor hey haar b lof 

n die v rkie ing veldtog 

ERIKA JACOBS 

Drama Drama Drama 
DIE Universiteit Stellenbo ch 
Amateur-teater(Usat) voorsien in 
die behocftes van studente wat in 
die teater belangstel. Daar is baie 
mcnse op kampus wat 'n liefde vir 
drama en tonecl het, alhoewel hul 
Ie nie drama studeer nie, en dit 
graag op 'n kreatiewe wyse wil uit 
leef. Usat is daar om hierdie liefde 
te stimuleer en lewend te hou. Dit 
kep die geleentheid vir amateur 
kunstenaars om self in toneelstuk 
ke op te tree. Usat se aktiwiteite 
luit in teaterbesoeke, toneelwerk 

winkels, dramaproduksies, kaba 
ret, en natuurlik partytjies! 

Die hoogtepunt van Usat se ak 
tiwiteite is die jaarlikse drama 
fees. Inskrywings word gewoonlik 

van al die ko huise ontvang Cn 
mans-en damcsko huis pan 
saam), en dan word die wenner ge 
kie nadat al die toneel tukke ty 
dens dramafeesweek opgevoer is. 
Studente is natuurlik ook welkom 
om 'elf toneel tukke te skryf. 

Die formaat sal vanjaar 'n bie 
tjie anders Iyk. Daar word beplan 
om dwarsdeur die jaar elke twee 
of drie weke In inskrywing op die 
planke te bring. Die agt bestes sal 
dan tydens dramafeesweek opge 
voer word. 

Usat is 'n dinamiese vereniging 
op sock na nuwe talent en gees 
driftige nuwe lede. Die voorsitter 
vir) 988 is Theo Erasmus. 
MADELEINE BARNARD 

" I t ~, 

Hougaard WlnterbCIch Is 'n vlerdejaar juwellersontwerp stu 
denf In die Beeldende Kunste-deportement, In hlerdle gra. 
flese werk gebrulk hy 'n tegnlek wat hy as "collage super. 
Imposition" beskryf. Ole werk vorm deel van 'n reeks Viking 
A4. 

neem we ,en ander items 00 'n 
filmfees van sogenaamde "cult" 
films, met films soos Marilyn 
Monroe e "Some like it hot" aJ 
ook vertoon word. 'n Uitstalling 
van beeldende en grafie. e kun en 
juweliersontwerpe; 'n vertoning 
deur deelnem r aan In kabaret 
kompeti ie: 'n uitstalling van huis 
houdkunde-artikel en jazz-pie 
knieks word ook vir die fees be- 

plan. Usat wil ook hulle drama 
fees hiermee koordineer, 

Die voorlopige datum vir die 
fees, wat spesifiek vir die na-so 
mer beplan is sodat buitelugverto 
ning moontlik kan wees, is 20 tot 
22 April) 988. Hierdie is 'n uitste 
kende geleentheid vir enige nuwe 
ling op StelJenbosch om met sy 
kunslewe en kun tenaars kennis te 
maak. 

BERGZICHT MEUBELS (EDMS) BPK 
CROZIERSTRAA T 7 

STELLENBOSCH 7600 
Tel. (02231)3296 

na ure 70934 
Groot verskeidenheid 
Dennehoutmeubels en 

sponsmatrasse teen die beste 
pryse op afbetaling of 

kontantbasis. 



I SPORT I 

f High • mouritams 
climbing rocks are reducible to one. 

An observant philosopher once 
noted the reasons for taking whisky 
at a bar: "Double whisky for me 
please; must do something to keep 
out the cold"; "Ditto for me; nasty 
cough I've got"; and so on, until at 
last some one was frank enough to 
say, "Double whisky for me, be- 

By ROBERT BRAND 
HA VE you ever taken the cable car 
to the top of Table Mountain? If so, 
you would have become aware that 
there is a different way up: on the 
steep, grey rock face directly below 
the upper cableway station, you 
would have seen groups of rock 
climbers slowly edging their way 
upwards, with over a hundred 
metres of nothing below their heels. 

Perhaps, rassing above them in 
the safety 0 the cable car, you felt 
a tinge of admiration; perhaps you 
only thought they were stupid or 
not quite in their right mind. 

But you probably wondered, if 
only for a moment, why they do it. 

Many pages of writing have been 
devoted to this question, and an 
equal number of answers arrived at. 
But ultimately our motives for 

are a 

". .. countle s men and worn n have xperi nc d th 
warm glow of satisfaction after an rduou day of u - 
ce ful climbing." 

cause I likes it". 
And so some of us climb for exer 

cise, another for science, another 
for the solitude it affords, but all of 
us "becaus we likes it". 

Petrarch, the Italian sonnet er, is 
said to have been the first man to 
climb a mountain for the sheer joy 
and elation of doing it. That was 

"Arrow Final" were op n d lat in 
the nineteenth century by Victori n 
gentlemen armed with hobnail d 
boots and stout hemp rop , old 
Mountain Club Journ I bri tle 
with proud account of climb up 
Fountain, Sk 1 ton and Platteklip 
Gorge. 

Cap Town h 

STUDENT 
HANDICRAFTS 

DI 

Fo. originllllDCDI 
L 11th rwork, Pon r, DnJ 
gilts ftll II Jill. 'Ii 'lie 
OSTDY aNTRE, s. STEWART 358 

St ..... IVII"Il-4tAntrum, 

M laan, 
5 56 1 

H ET ALlE EERSTEJAARS WELIO 
Crozi r Str t ST LL. NBOSCH 
70882 

nita 

cf9ritt 

wens die 
EERSTEJAARS 
alJ ukses toe! 

g • • 

11 

ordon 
when h 

I live not in myself, but J b com 
Portion of that around me,' and 10 
m 
Ht h mountains are a fi ling, but 
tlz hum 
Of human clti torture. 

ince mined th M cc of outh Afri 
c n rock climbin , lar ely bee u e 
of the clo e proximity of Table 
Mountain. Today Tabl Mountain 
i probably th most-climbed moun 
t in in th world: ov r 600 rock 
r<?u~e, om ea y, 0!llc incredibly 
difficult, ar embroider d on it 
r y and tone era 
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Elana s • rtter • Maties VIr 
met 2,25s verbcter. Elana se 
tyd wa 5:42,15. Sy het van 
die weg pring af die rekord in 
edagte gehad. Hierdie 21-ja 

ri B.Comm.-student het ook 
haar oog op die SA-titel en 
Zola s rekord in di 3000m. 
Elana hou die WP-r kord vir 
die nom mer op 8:52,39s en i 
die nommer een vroue-landlo 
p r van Maties. O'Niel Simp- 
on w t tydens die Phillip 
Droommyl-byeenkom twee 
de eeindig het in di rnyl- 

wed loop vir mans is ook 'n top 
veldloper. Hy het by di ge 
Ie nth id di my I in 3:59,38s 
afgele, 2,38 stadiger as Ben 
nie Greyling. 

Ander toppresteerders in 
Matie-atletiek is: Pietie Roux 
(paalspring), Kobu Burger 
(400m), Elmien Venter (ge 
wig toot), Robert du Preez 

!ver prin~), Bennie Snyman 
spiesgooi) en Annie Ie Roux 
100m en verspring). 

tell nbo ch e tennisklub, 

die beste van die S.A. Univer 
siteite, het ook hulle eerste 
posisie in die WP Groot Uit 
daagliga behou. 

In die klubkampioenskappe 
vroeer vanjaar het Deon Jou 
bert Schalk van der Merwe 6- 
3 6-4 eklop. Schalk van der 
Merwe i die S.A.-geslot 
kampioen en het vier WP 
Grand Prix toernooie veriede 
jaar gewen. Die top dame. 
Rene Uys het Julie Burger 7- 
5 6-3 uitge kakel. 

RORY MacFARLANE, Matles se losskakel in 1987 se inter 
vorsltv teen Ikeys, druk hier 'n pragdrie n6 twee topsker 
beweglngs met sy senters. Jacques van Rooyen is agter 
hom. Stenenbosch het dle wedstryd met 33-21 gewen. 
Maties het die afgelope dertl jaar, sedert 1957, nog net 
een intervarslty verloor. Dlt was in 1976 toe die Ikey met 

10-3 gewen het. 

Deur DRIES LlEBENBERG 
MATIE h t in 1987 w er 
bewys waarto hulle in st at 
is. Gedurende die jaar was 
di portv Ide propvol opwin 
din . M t puik pr ta i s het 
di jaar op 'n ho tcpunt af 
ge luit. 

lana van Zyl het op 7 No 
v mb r 1987 tydens die Phil 
lip Droommyl-byeenkoms op 
oetzenbur Zola Budd s re 

kord in die 2000m vir vroue 

fas eli 

HO 
OW IN STO < 

WHITE BLACK TACKlES 
TOMMY TACKlE 3-8 

R12, 
CAMEO PANTIHOSE 
FOR All OCCASIONS 

NBO CH 


