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Kenny Brown was one of the stars In the r cent Intervarslty match a 
t d Daryll Cullinan In his Innings of 116 runs. 

Cullinan assn es victo y 
off the b wling of I eyer for 
40 run, 

Cullinan and skipper Upton 
notched up the "core with 87 run 
in merely 29 minutes, 

Finally the bowling of Tertius 
Bosch proved to b too good for 
Cullinan after hi. innings that in 
cluded two ixe. and eleven fours. 

ties, in their alotted 45 overs, 
scored a total of 260/6 compared 
to the 209 of Tukkies. 

Cullinan entered in most pro 
ductive partnerships with Kenny 
Brown, skipper Paddy Upton and 
Carl Spilhaus. 

Together Cullinan and . Brown 
knocked up a magical century be 
fore Brown was caught by Botes 

I)ARYLL CULLINAN, middle 
o~der batsman for Western Pro 
VInce, again played true to form 
~a t week in the intervarsity match 
ctween Maties and the Tukkies. 

tie probably ensured the victory 
Or the Matie side with a fine 
COre of 116 runs, 
Maties last Friday beat their 

oPPOnents easily by 51 runs, Ma- 

I arnavalkomitee staan 
nOU onafhanklik van SR 
I)-- . proeftydperk tydens die vori~e SR- 
~ SIOV ANNA GERBI termyn waartydens daar nie n ~R- 
d
V,OORTAAN sal die voorsitter van lid op die Karnavalkomltee gedien 
Ie t/ ' h ' 
I r~arnavalkomitee direk aan die et me. ,. , 
d R Verslag doen, Sk-lede het verle- Mnr. De Vllliers het ge~e die SR- 
"nc week 'n mosie, dat die komoitee lid vir karnaval het In die ~.erlede 
a age.ndapunt op amptelike SR-ver- dubbele werk gcdoen ~angeslen hr. 
~.derlOgS verkry, eenparig aanvaar. en die voorsitter van die Karnava 
d,aarvolgens het die voorsitter van kornitce aan die SR vcr. lag gedoen 
~c kOf!litec 'n spreekbeurt, hetsy het. , 
~dehng of skriftelik Hy se die komitee !let oor d~e 

I(a 01 ens die voorsitter van die laaste aantal jare gevind ~at dl~ 
ViJI!lavalkomitce, mnr. Ettienne De SR.Jjd nie 'n aktiewe rol 10 dl.e akti 
rCCI!ers, is hierdie slegs 'n tydelike witeite van karnaval speel , me. By 
van I~ wat tot die inwerkingtreding het geen seggenskap oo~ die komi 
Dan IC ~u~e $fondwet sal geld. tee of in besluitneml.ng =. Daa,~om 
hOlt sal dit In die relilemente mge- was sx posisie op die komitee on 
nitie~~cs. Hy het ,gese dit sal "defi- nodig', 
Oit bdeci van dle,grond~et ~ee,s. V I ens die gewese voorsittcr yan 

I die to teken dat n SR-hd. me m . o~arnavalkomitee, Annie n 
(jj k ekoms as verteenwoordigcr op Sdle. h het daar in die vcrlede ver- 
D' arnavalkomitee . al dien nie. rnitn. e 

re mosie volg mi 'n sukscsvolle (no bl, 2) 

Fete: CORN lL PRETORIUS 

o 
Deur LI DA ERASMUS 

DIE rektor, prof. Mike de Vrie , 
het telefonies aan Di M ti b v - 
ti dat hy gecn kontak met die 
ANC tydens y onlang be oek 
aan London gehad h t nie. Hy het 
ook een kontak met die betrokke 
personc voor die ontmo tin gehad 
nie. 

Prof. d Vri . het verl de we k 
vir die SR-voorsitter. Tjar rt van d r 
Walt, geb I en y bctrokkenh id 
ontken. Hy het gevra dat die 'R 
voorsitter dit a n die studente-unie 
duidelik maak. 

Die Rektor hou vakan I rn t y 
g sin in die buiteland, Hy i in Lon 
don om met universiteitso v rhode 
te praat oor die rat ionali asie van 
univer it .ite. 

Volgens die Rektot e kakelbe 
ampte, mnr. Douglas Davis, h t 

e s UI 
ONSEKERHEID be taan oor die voorg nome oopstelling 
van ko hui. e op die kampus. Di po i i van die swart. stu 
dent volgende jaar i ni h elt mal duidelik nie. Da r is 
nog nie 'n verklaring oor di kw s ie d ur die Adrninistra 
sic uitgereik ni . 

Na die Mini ter van Onderwys 
en Kultuur, mnr. Piet CIa e, in Ju .. 
nie vanj r aangekondig het dat 
univer iteite aan oek kan do n vir 
die 0 p tiling v n koshuise het die 
Univer iteit aan e gedo n. Dit is 
g doen nr aanl idin~ van die Uni .. 
versiteit raad se b inselbe luit am 
ko huise oop t tel. 
'n Woordvo rder van di kantoor 

van die Mini t r het e e daar word 
op die Rektor teru keer uit di 
buiteJand ewa voor finale uitsluit 
sci geg e kan word. 'n Wo rdvoer .. 
der by die Admini trasie het dit be .. 
vestig. 

Enk le swart. tud nte het e t r 
reed aan oek gedo n vir toelating 
tot koshuise wat voorheen le vir 
wit tud nt gereserveer is. 

Ko hui n oe deur huidi 
t udente het re dan di cinde 
van Au u tus ge luit t rwyl min 
VOOfn m nd stud nte van die oop 
. t lling bewu is. 

Die voor iuer vall die prim omi .. 
tee, Herman Burger, h t e. hy i 
nie b WU, van m e aansockc deur 
swart tud nte ni . Di Adrnini tra 
. ie wou ni tall b kend nu ak 

Pr f. d Vri 
v, iii 3 m val met di b 0 k 
van die r p wat m t di AN 
prek vo r het. 
Mnr, Davi h t se "dle R ktor 

wa. nie gelukki cor y studente 
wat met die AN gesprek gev , r 
het nie, dus sal hy nie self met hulle 
pra t nie". 

Die groep wat met die AN' g • 
pra t het, luit tw dos nte v n dle 
Univer iteit in. Hulle i prof. Willi 
[ .... sterhuy. e, 'n do nt in die I ilo- 
ofie en prof. Sampi Terbl nche 
'n dosent in Fkonomie. ' 

Prof. Est rhuy e het ges hy en 
prof. Terrebl nche het in hul per. 
oonlike ho dnnigh id aan gespr ,k. 
k m~t die ANC de slg neem. Bulle 
het vir die Igelop twee n'n half 
jaar al met verskeie per one van di 
A NC, gcpr at en het 'n ioeie v r 
houding met person binne die or 
ganis 1 ie op ebou, 
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huidige politieke mandaat van die 
SR. Hy het gese dit is om die rede 
dat mnr. Bailes, wat tydens die SR 
verkiesing teen die politieke forum 
standpunt ingeneem het, ook 'n lid 
van die komitee is. 

Vol gens mnr. Bailes het hy die 
posisie aanvaar om seker temaak 
dat die idee van 'n politi eke forum 
nie per se aanvaar word nie. By is 
persoonlik nie ten gunste van die 
politieke forum nie, maar voel dat 
daar tog aandag gegee moet word 
aan die politieke mandaat van die 
SR en dat dit 'n baie meer relevan 
te rol behoort te speel. 

Subkomitees 
is populer 
'n ONGEWOON hoe aantal nan 
soeke vir poste in SR- ubkornitce 
is vanjaar ontvang. Dit volg nadat 
daar vroeer vanjaar ook 'n rekord 
getal kandidate aansoek gedoen het 
vir die SR. 

Daar is vanjaar 25 aansoekc vir 
die subkomitee Spog ontvang. Ole 
subkomitee vir bernarking het a - 
tien aansoeke ontvang. Dit is vol 
gens die SR-voorsitter, Tjaart van 
der Walt, baie hoeer as in vorige 
jare. . 

Hy het verder gesc dit is "balt; 
verblydend dat soveel aansoeke ont 
yang is en is 'n aanduiding dat stu 
dente po itief voel oor die komcnd 
jaar, en op 'n daadwerklike wy e '11 
inset wil lcwer". - . 

Hy skryf die hoe aantal aan oek~ 
daaraan toe dat studente hierdll. 
jaar meer bewus is van die SR : 
dat hulle besef wat die SR vir die 
Studente-Unie kan beteken. 

Die rekordgetal aansoeke vir d 
R is volgens mnr. Van der Walt 

toe te skryf aan die feit dat men 
met "sekere sienswyses, sekere po I' 
sics wil beklee". 

Altesaam 35 kandidate het van 
jaar vir die SR aansoek gedoen. 
(Chrisna O'Connell) 

Polititeke struktuur ondersoek 

Moles oor harde musiek Maties vies Onenigheid 
oor Krishna onder 

Spog- bestuur ONTEVREDENHEID heers on 
der studente oor die wyse waarop 
hulle na die vergadering van die Bhakti Joga Vcreniging gelok is. ONENIGHEID het gisteraand tus- 
Die vergadcring is deur 35 studente sen twee SR-Iede tydens die SR 
en werkers bygewoon. vergadering ontstaan met die be 

spreking van die mosie oor die aan- 
Vol gens studente wat die verga- stelling van die lede van die subko 

dering bygewoon het, het hullc mitee vir Spog. 
slegs gegaan omdat 'n pamflet, wat 'n gesprek oor Krishna en God be- Die onder-voorsitter van Spog, Wk· g 
loof het, op die kampus versprei is. Henk du Toit het beswaar gemaak aars U WIn dat drie nuwe persone sonder sy me- 

Die spreker by die geleentheid dewete by die mosie gevoeg is. Die 
was die direkteur van die Suid-Afri- SR-lid vir Spog, Dawie Wilkens, oor protes 
kaanse Hari Krishna Bewussyn, het mnr. Du Toit vroeer genader 
mnr. Girinaj Swami. om hom te help om die komitee so Deur MONTE MARITZ 

gedink en 'n skuilnaarn uitgedink. Studente was ook ongelukkig om- ewewigtig moontlik saam te stel. 
Deur MARI~TTE HANEKOM Nog 'n inwoner van die koshuis, dat die vergadering begin is met die Mnr. Du Toit was veral ongeluk- W AARSKUWINGSBRIEWE 
'n INWONER van Majuba het ver- mnr. Pierre Ie Roux, wat die vrou in sing van die gebedslied van die Hari kig oor die aanstelling van die prim is aan al die kampuswerkers wat ~ 
lede Saterdag 'n vaar benoude oom- die gang gesien het, het bevestig Krishna. Hulle wou nie deel he aan van Irene, me. Adri van der Wath. September aan protesaksie deel8 
blikke beleef toe n vrou gedreig het dat dit 'n .38 rewolwer was. Hulle die gebedslied nie. Volgens mnr. I-Jy het haar politieke kennis in twy- neem het, gestuur. Hulle word g~ 
om sy hoetrou tel uitmekaar te het spesifiek hierna opgelet, omdat Swami sou die vergadcring baie be- fel getrek. Volgens mnr. Wilkens waarsku dat hulle deur verde,· 
skiet. hulle gedink het hulle sou die inlig- ter en gemakliker verloop indien al- het hy in 'n onderhoud met haar tot soortgelyke optrede hulself aan oPI' 

Die tudent, mnr. Willie Fourie, ting nodig he indien daar wei 'n mal eers aan die gebedslied deel- die besluit gekom dat sy bekwaam lag kan blootstel. 
en 'n aantal van sy vriende het Sa- klag gele word. Hulle het later die neem. - (Eugene Kruger) is. - (Liezl van Zijl) Die brief is uit die kantoor vs~ 
terdagmiddag 'ina ~ d~ eksamen- r~i~egeskakcl, maar daar was n~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ d~arbcidsverhoudingsbeamp~v~ 
spanning" besluit om die tennisspe- n klag in edien nie. S k ' b LSS d d die Universiteit, mnr. Deon jot, 
lers op die tennisbane buite die ko _ Volgens Willie het hy "net nor- e retaresse y 00 daan, afkomstig. Die werkers h 
huis met musiek te vermaak. male sokkiemusiek" gespeel. Een dit saam met hulle lone ontvang· I 
Omstre ks 3 nm. het "'n onbe- van die tennisspelers het darem ME. JUANITA YOUNG (20) is die afgelo- Volgens die brief het 'n aanl 

kende vrou", by sy kamer ingekom. later dieselfde middag vir hom gcse pe naweek oorlede nadat die motor waarin werkers op verkiesingsdag aan p~ 
Hy h t eers net gedink sy sock ie- die mooi musiek het hom sy wed- y, haar ouers en suster gereis het, in 'n kop- tes- en wegbly-aksies sowel as st I 
mand, maar het gou tot ander in- stryd laat wen. aan-kop-botsing buite Laingsburg betrokke kings deelgeneem. Die brief i egl 
sigte gekom toe hy ien sy het 'n 'n Bekende operasangeres wat in was. net aan werkers wat by protesakSI 
vuurwapen by haar, die woonstelblok oorkant Majuba Me. Young was die sekretaresse van die betrokke was, gest uur. d 

Volgen Willie het sy eers vir woon, het, toe Die Matie haar ge- bestuurder van die Langenhoven studente- Daar was wei 'n georganiseer 
hom gevra of hy weet hoe laat dit is. kontak het om uit te vind of sy iets sentrum, mnr. Jan Treurnicht. Volgens mnr. wegblyaksie op 6 September ~'I 
Toe het sy vir hom gese sy woon in van die insident weet, gese dit is Treurnicht was me. Young "soos 'n eie kind wees. 'n Groot aantal werkers ~ 
'n woonstel oorkant die straat, en "onwaar" dat daar 'n vuurwapen _ 'n persoon op wie ons trots was." hieraan deelgeneem. Die wer~ej 
dat hy "haar rus verstoor". Sy het gebruik is, of dat die student ge- Die Young-gesin was na hul huis op Wor- het teen die algemen verkiesl~.' 
ook gekla oor die tipe musiek wat dreig is. cester onderweg nadat hulle 'n troue van 'n wat volgens hulle rassisties 'Ii . 
hy speel. Vclgens haar kan die studente nie neef van haar vader, mnr. Koos Young, by- protes aangeteken. 

Willie het ge e hy het nti die tyd bewys dat dit 'n rewolwer was nie, gewoon het. Volgens die polisie het die band Die brief wys die betrokke « ~ 
aan "b ie antwoorde wat hy kon ge- en kon dit "dalk net iets gewees het van hullc motor vcertien kilometer buite kers daarop dat s6 'n oortrediOg ~ 
gee het," edink, maar toe die vrou wat soos 'n rewolwer gelyk het." Laingsburg vermoedelik gebars. Die motor 'n baie ernstige lig gesien ..,0 ~, 
drei§ om y hoetrou: tel "uitrne- Sy het gese sy het wei Saterdag- het oor die pad geswaai en teen 'n aankomen- Deur voort te gaan met sulke optl 
kaar'te kiet het hy maar die mu- middag die "geraas wat men me de BMW gebots. Albei motors het aan die Juanita Young Is on- de kan hulle aan ontslag blootge 
sick afgesit. musiek kan noem nie" _gehoor, maar brand geslaan. longs In 'n motorong - word. 

Sy het blykbaar ook vir hom ge. edit is al wat sy weet. Sy het hierna Die enigste oorlewende van die gesin is die luk oorl de. Sy was 'n 1------------- 
y gaan 'n klag van rusverstoring by ontken dat sy by die voorval betrok- seun, JC Young (17), 'n standerd nege leer- s kretaresse by die REKTOR 
die poli ie le, daarom het hy vinnig ke wa . ling aan die Hoer Tegniese skool Dro tdy. LSS. -;~~~:- ~~;-~~~;;~~;;~~;;~~;;~~==;;~====~~========~~;;====~;;==;;==;;==~ (vonbl1) 

Maties verf Vrou se voorgevoel oor rl· ng reg :~tr~~!eJi~i~~i;;d~:;~ ~~!~1 Hy het nie as leier van 'n afv 11 

h 
' ging opgetree nie. • nOll cree e Deur UEZL VAN ZIJL rige aand daarmee geoefen het en Prof. Esterhuyse het ook geScJ 

dit vir Jessica rerfek gepas het. "on nie binne ses maande op t 
~ Jessica het n voorgevoel gehad trappe van die uniegebou in Pfe 

dat hulle die ring weer sou kry, ria met die ANC kan praat nie' • 
maar Nicholas was eker dat dit hul "'n skande is", 
straf was orndat hulle mekaar die Prof. Esterhuyse is op die oDe 
vorige aand gesien het. blik besig met 'n boek oor die At" 

Die paartjie is toe met die seel 
ring op hul wittebrood en menige 
ontvangsdame en kelncr hct die 
ring skeef aangekyk as hulle gehoor 
het dat dit 'n trouring was. 

Verlede Woensdag, toe die ge 
t roude paartjie terugkom, het hulle 
'n nota ontvang dat hulle die juwe- 

Hler taan Nicholas n J sica lier moes kontak. Jessica was te 
• bang om eers te dink wat dit kon 

R ck met elkeen se • trourln· beteken. Nicholas moes eers vir 'n 
g ". beursonderhoud ~aan. Daarna het 
chola se seelring, wat al die man- hulle die besigheld gcbel en uitge 
like lede van sy familie vir hul mon- vind dat die ring gevind is en dat dit 
digwording ontvang, te gebruik. Vir by die polL ie ingehandig is. 
Nicholas en Jessica was dit ook 'n Nicholas dra nou die "trouring" 
pesiale ring aange. ien hulle die vo.. cn Jessica die verloof en trouringe. 

gings se voorsitters gesprek voer in 
vcrband met die politieke mandaat 
van die SR. 

Volgens mnr Van der Walt is die 
politieke struktuur van die SR on 
derhandelbaar. Hy is bereid om aile 
alternatiewe voor telle se voor- en 
nadele te ondersoek. Onder die hui 
dige grondwet is daar nie 'n beskry 
wing van wat die SR se politieke 
mandaat moet behels nie en hy voel 
strukturcring is noodsaaklik sodat 
die studente se behoeftes "eerste 
prioriteit" sal geniet. Daar moet 
spcsiale reels binne die grondwet 
gestel word vir die rol van die poli- 

tieke mandaat en wat dit behels. 
Sy rol al wees om te poog om 

ordentlike gesprekvoering daar te 
tel en toe te sien dat aile groepe 
rings betrokke is by die onderhan 
delingsproses en op regverdige wyse 
insette kan lewer. 

Mnr. Gaum het gesf die poitieke 
forum soos dit nou gesicn word, 'n 
goeie idee is, maar dat daar daaroor 
onderhandel moet word, sod at daar 
selfs 'n struktuur saarngestel kan 
word wat nie noodwendig ooreen 
stem met die politieke forum wat 
aan die studente-unie voorgestel is 
nie, maar 'n verbetcring is op die 

Deur LlEZL VAN ZIJL 

'n ONDERSOEKKOMITEE na 
die politieke truktuur van die SR 
is gister deur 'n mosie op 'n SR-ver 
gadering geskep. Die komitee al 
die politieke strukture binne die SR 
ondersoek, sowel as die moontlik 
held van 'n politieke forum. 

Drie lede van die SR salop hier 
die komitee dien. Hierdie lede is die 
SR-voorsitter, Tjaart van der Walt, 
die SR-sekretari , Andre Gaum en 
die SR-t sourier, David Bailes. Die 
kornitee sal met politieke vereni- 

STU DENTE se betrokkenheid by 
'n projek om 'n muur kildery by 'n 
creche in Idasvallei te verf, lean 
moontlik die begin wees van Uskor 
e groter b trokkenheid in die ge 
meenskap. 
Die groep Matie. het vandees 

week op versoek van die gemeen 
kapcreche e bestuur met die skil 
dery begin. 

Die media beampte van die kar 
n v lkomitee, m . Ilze Her elman, 
be kou di projek a "baie po j 
tier', omdat dit een van die min 
kete is wat die gemeenskap uit bul 
eie vir U kor om bulp gekontak het. 

Die groep tudente het verlede 
Dinsdag begin om die muurskildery 
te vert. Die kildery, wat 'n kinder 
wereld voorstel, is deur 'n kunsstu 
dent, me, Jeannie Keyser, ontwerp. • 

'n STUDENTEPAARTJI ~ van di 
Univer it it het onlangs gevind dat 
om die strop om die nek te kry mak .. 
liker i as om die ring aan die vinger 
tc kry. I 

Die drama wat hul huweliksdag 
ingelei het, was egter meer as wat 
enigiemand kon verwag. 

Nicholas en Jessica Reck is op 
Saterdag, 23 September, getroud. 

Volgens Nicholas het hulle be- 
luit om die trou- en verloofrin e 
deur 'n pIc aslike juwelier aan me 
kaar te laat heg. Hy moes daardie 
S, terda oggend die ringe gaan 
baal, maar tu en die winkel en sy 
motor het dit toe spoorloos ver 
dwyn. By kon die ring nerens lang. 
die pad vind nie en het die verlies 
by die poli ie aangemeld. 

Bulle hel eindelik be luit om Ni- 

KARNAVAL 
(von bt. 1) 

skeie probleme ontstaan omdl1t 
Karnavalkomitee geglo het dat ~ 
SR-verteenwoordiger "nie altY!i 
kwaam genoeg vir hierdie P 
was nie". _ 0 
Die SR-voorsitter, Tjaart Vllfl it 

Walt, voel dat die KarnavalkOI~! 
outonoom, maar oop vir gCSF 
met die SR moet wees. Die .. ~ 
die studenteliggam met die hoO~ 
gesag op die knmpus en da!lo~ 
moel dit insig in aIle studente- 
witeite he, het hy gese . 
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Komitee hersien grondwet 

Karnaval 'oortree' wet Saak-he tuur 
d d· h ... die wet oortree, word tans cur rc 

Deur CHRISNA O'CONNELL Departement van Nasionale Ge- OU reun e 
sondheid en Bevolkingsontwikke 
ling ingestel. 

Die uitvoerende komiteelid van 
die karnavalkomitee wat by die 
kompetisie betrokke is, mnr. Ma 
rius Botha, het gese die komi tee 
was nie bewus daarvan dat hulle net 
in die Kaapprovinsie mag geJd in 
same) nie. 

Vol gens die huidige Karnaval 
voorsiuer, mnr. Etienne de Villiers, 
is die fei t da t hu lIe nie meer 
landswyd kan adverteer nie, nie 
eintlik 'n probleem me. Ole provm 
siegrense maak die hele stone "be 
laglik". "Daar is maniere om buite 
die Kaspprovinsre te adverteer. 
Oud.Maties is regoor die land ver- 
sprei." 

Deur MARIA HUMAN 

JACQUES DU PLESSIS. 'n kan 
didaat van die Lciersalliansie in die 
afgelope SR-verkiesing, is verlede 
kwartaal deur die SR-voorsitter, 
Tjaart van der Walt, aangewys as 
voorsitter van die komitee wat die 
grondwet en reglemente van die SR 
hersien. 

Volgens mnr, Van der Walt is 
mnr. Du Plessis deur die Uitvoercn 
de Komitee onder sy voorsitterskap 
aanbeveel. By hct mnr. Du Plessis 
aanbeveel omdat hy baie respek en 
vertroue in sy vermoens as regsman 
het. Mnr. Van der Walt -het ook 
gesc mnr. Du Plessis is 'n "logiesc" 
keuse vir die taak. 

Mnr. Du Plessis het gese hy is vir 
rnoontlike voorsitterskap genader 
omdat hy hom sterk teen die grond 
wet uitgesprcck het op die SR-sir 
kusse. 

Die komi tee bestaan grotendeels 
uit regstudente het mnr. Van der 
Walt gese. Die SR-sekretaris, An 
dre Gaum, is ook die sekretaris van 
die komitee. 

DIE Karnavalkomitce se kontant 
kompetisie met 'n eerste prys van 
~25 000 is weens 'n oortreding van 
die Wet op Fondsinsameling inge 
perk. Hulle kan nie meer landswyd 
adverteer nie. 
. Die wet bepaal dat geldinsame 
hng net in die betrokke provinsie 
mag plaasvind. 

Die uitvoerende direkteur van 

8
Uskor, mnr. Pieter Cloete, het gese 

1 persent van die Maties en 67 
persent van die oud-Maties woon in 
die Kaapprovinsie. Daarom sal die 
komitee se kompetisies nie "ingry-, 
pend" geaffekteer word nie. 

'n Dringende ondersoek na 
landwye kompetisies wat moontlik 

Die ander Icdc van die komi tee i 
mnre. Van der Walt, Hcnk du Toil 
(SR-lid vir Akadcmie e Bclangc), 
Pierre Rodriques (vorige voorsittcr 
van die studentehof), Phillip Su 
therland (huidigc voorsittcr van die 
studentehof) en Dalton Odendaal 
(derdejaar regstudent). 

Volgens mnr. Du Plessis IS die 
grondwet wat in ) 985 onder lciding 
van Phillip Verster herskryf is, be 
sender vinnig dcurgevocr cn het 
daar probleme by die rcglemente 
ontstaan. Die hoofdoel van die ko 
mitce is om die rcgle mente te her 
sien. "Die hele grondwet gaan nie 
noodwcndig vcrandcr word nic," 
het hy gese, 

Mnr. Du PIc. sis het gc c elkc 
SR-lid het opdrag gekry om 'n ko 
mitee aan te stel om die reglemente 
van sy portefeuljc te hersien. Di 
komitee het ook die grondwette van 
ander universiteite aangevra om 
meer konstruktiewe moontlikhede 
tc ondersoek. 

Om aan die grondwet self te ver 
ander is die goedkcuring van die 
Studente-Unie nodig. Dit kan deur 
'n monstervergadering of 'n refcrcn- 

Rekordgetal aansoeke vir beurs 
'n REKORD aantal aan ockc vir antamv rsek rin -kurn beur e j, van 
jaar ontvang. leg vi r Mati - tudente het om die beun a n 0 k ge 
do n. 

Vol gens mnr. Mickey Anthony van Santarnvcr kering is die do J van 
die projek om kuns tudente te motiveer 

Va~jaar is 154 inskrywin ontvan. Die kurd rs was van m run 
dat die tandaard van dl vo rgele de kun w rke an i nlik hoer wr as 
m die verlcde. 

Van. die 30 b· kikbare beurse i die mecst t eken aan tudente van 
Pretoria en Johann burg. Nie e n van die vi r Matie het 'n beurs 
ontvan nie. (hri t lie Steyn) 

GBB tot volgende jaar uiteen 

dum verkry word. Moontlike v r n 
dering aan die reglem nte m et 
aan die SR vo rgelc word. 

Mnr. Van d r Walt h t ge e 'n 
voorlopige ontwerpwet b ho rt ie n 
Augustu aan taand j ar volta i te 
wees. 

b swaarde 
in die r is 

Studente na SAP opgeroep 
Deur ERICA VENTER 
VERSKEIE StelJenbosse stu dente, 
waaronder 'n aantal LL.B.-studen 
te, is onlangs na die polisie, in plaas 
van die weermag, op~eroep vir hul 
tWee jaar nasionale diensplig. 
, I n die verlede kon dicnsphgtes as 
~ alternatief tot militere diensplig 
ylr 'n minimum tydperk van vier 
Jaar by die polisie aansluit. 

Die bevelvoerder van die Univer- 
iteit Stellebosch Militcre Eenheid 
(':Jsme), ko!. I van Bester, het gese 
~J~ feit dat dienspligtiges na die po 
IDI .Ie opgeroep word, is nie nuut nie. 
II is egter op 'n stadium uitgefa- 
eer weens die behoefte aan milite 
reo mannekrag. Hy het gcse dien - 
phg per se hoef nie net militer van 
!lurd te wees nie, maar behoort ook 
n vorm van dienslewering aan die 

gemeenskap te wees. TOl .du vcr .i 
daar nie n wye verskcidenhcid 
diensplig in Suid-Afrika nie, Da r 
is slegs 'n keuse tussen di weer 
mag, handelsvloot of vier jaar diens 
in die poli ie. 

By het gese "die uitbreiding van 
die polisie is reeds verskeic kere 
aangespreck':. "D~e vorm en tyd 
perk van dien plig word b.epa~1 
deur die staat se behoeftes en an die 
huidige situasie word 'n groter hoe 
veelheid persone s~ ~ienste t?t an~· 
vullin van die poh re bcnodi . Die 
fcit dat LL.B.- tudente opgeroep ~ _ 
word is bloot omdat die polisie 
mens~ met reg kennis bcnodig." 

Kol. Bester het beklemtoon dat 
geen pers?~n gedwing s~l word 0!l1 
In die polisie sy diensplig te verr~g 
indien hy sou V rkie om by di 
weerrnag aan tc sluit nic. 

Akademici steun protes 
VOORAANSTAANDE Wes 
l<aap e akademici, waaronder prof. 
Lourens du Plessis wat aan die Uni 
~cr iteit se Regsfakulteit betrokke 
I , het onlangs die "ondcmokratle~e 
e,n. rassistiese" regeringstelsel l.n 
~Uld-Afrika as die oorsaak van die 
uidige onrus bestempel. 
Die groep akademici, wat 'n ver 

adering oor die reg tot vrcedsame 
Protes bygewoon het, het hul sterk 
teen die onderdrukking van vreed 
arne protesoptogte uitgespreek. 
. Yolgens 'n resolusie wat tydens 

~~e vergadcring aangeneem is, word 
Ie "onvervreembare regte van 

vre~dsame protes en vryheid van as 
'iC)8!asie" deur die regcring gekrimi 
nahsccr. 

Die akademici dring aan op die 
opheffing van inperkings bevclc, die 

onttreklng van ve!hgheids~a te 
aan onderwysinstclhngs en die p 
heffing van die no?dtoestan~. Tesa 
me met die opheffing van dl nood 
toestand word die reg op vreedt am 
protes en vryheid van assosiasi cr 
ken. Daar word ook daarop aange 
dring dat die soewcreniteit van die 
reg erken word en dat demokrasie 
in Suid-Afrika inge tel word. 

Die byeenkoms i voorverlede 
maand deur die Wes-Kaapsc tak 
van die Unie vir demokraticse Un_I 
versiteitspersoneel (Udusa) an die 
Bur cr~entrum in Kaapstud gehou, 
Van die ander sprekers by die ver 
gadering was die vise-rektor van die 
Universitcit van Kaapstad, dr. 
Stuart aunders, en die rekior van 
die Universiteit van Kaapstad, prof. 
Jake. Gcrwcl. 

'er • P r j r) 
menv rlof 
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NUUS 

Pryse Op Tygerberg "te hoog" ~:!V:~: dat st~~~~i~~de~~:~ 
gaans swak. vergelyk met die pryse Die maatskappy wat die kafete- 45 mense by&e~oon. 

Deur IAN VOGES van kafeterias op ander kampusse. ria van voedsel voorsien, Fedics, DIE DTA se veldtogbestuurder op' Hy het gese dl~ DTA het hornself 
Die bcvindings van die kommi sic is was nie in staat om by navraag Stellenbosch, mnr. Gerhard de Vos, die laaste twaalf jaar as 'n veelrassi- 
reeds vroeg in die semester aan die kommentaar te lewer nie. het aile studente wat in Narnibie ge organisasie gevestig wat die 
Administrasie oorhandig, maar tot geregistreer is, versoek om deel te steun van elf etniese groepe geniet. 
op hede was daar nog geen verdere T'berg - sen trum neem aan die verkiesing. Die DT A, onder voorsitterskap 
verwikkelinge nie. I k b "Almal wat hoegenaamd 'n lojali- van mnr. Dirk Mudge, is beslis 

Die assistent-registrateur van die einde i ge ou teit teenoor Namibie voel, behoort Swapo se sterkste opponent en die 
Tygerberg-kampus, mnr. Gert Cloe- deel te neem," het hy gese. enigste organisasie ,":at 'n kans 
te, wou nie die finansiele state van 'n STUDENTESENTRUM op die staan om Swapo In die komende 
die kafeteria aan die kommissie be- Tygerbergkampus salop lange laas 'n Busdiens na Narnibie word vir verkiesing van 6 tot 11 November 
skikbaar te stel nie, omdat "die stu- teen die begin van aanstaande die verkiesingsweek in November te klop. 
dente sy integriteit in twyfel trek". maand begin bou word. Die hoop deur die Demokratiese Turnhalle Volgens mnr. De Vos het Swapo 

Hy het gese sy finansiele advi- bestaan dat die projek teen aan- Alliansie (DTA) gereel. se steun, nie net nasionaal nie, maar 
seurs het aanbeveel dat hy met in- staande jaar in April of Mei voltooi Mnr. De Vos het 'n vergadering ook internasionaal, sterk afgeneem 
gang 1989 die pryse in die kafeteria sal wees, het die insamelaar vir van belangstellendes en Namibiese sedert die misdade in Swapo-straf 
met twintig persent verhoog, met 'n fondse vir die projek, mnr. Jack de stemgeregtigdes toegespreek by 'n kampe aan die lig gekom het. 
verdere verhoging later in die jaar. Klerk, gese. kaas-en-wyn wat die DTA verlede Die moord op adv. Anton Lu 
By het die pryse net met vyftien Die koste aan die oprig van die week by hul kantoor in Pleinstraat bowski het hul beeld ook skade gc- 
persent verhoog, en gevolglik doen sentrum sal ongeveer R 7,~ miljoen aangebied het. doen, het hy gese, 
hy nou besigheid teen 'n verlies. bedra. 

Mnr. Cloete het verder gese hy Volgens die voorsitter van die Ty- 
sal aan die hand doen dat die kafe- gerberg studenteraad (TSR), Hen 
teria geprivatiseer word indien on- nie Botha, is studente nog steeds 
gesubstansieerde klagtes voortgaan. "verveeld" met die gedagte aan~e- 'n DOSENT aan die departement 
Volgens hom neem die studente nie sien daar reeds vir die afgelope tien Chemiese Ingenieurswese, prof. 
die dinamika agter die bestuur van jaar lank oor die projek gepraat Henk Viljoen, het verlede week die 
'n kafeteria in ag nie. word. presidentstoekenning van die We __________________ ------------------------1 tenskaplike- en Nywerheidsnavor- 

N I kk t b BJ b d singsraad (WNNR) ontvang. usas-p a a e y ver ran Die toekenning is een van die hoogste toekennings van die 
WNNR en behels al die nodige 
fondse om vir vier jaar lank in die 
ontvanger daarvan se navorsingsbe- 

DIE hoe pryse by Tygerberg se ka 
feteria is al vir 'n geruime tyd die 
oorsaak van groot ontevredenheid 
onder studente. 

H u lie moet tot R 1 , 1 5 opdok vir 
'n klein Liqui-fruit, wat in 'n kafee 
slegs 90 sent kos en vir 71 sent in 
die Neelsie verkoop word. 'n Ge 
roosterde toebroodjie kos daar 
R 1.36 terwyl dit in die Neelsie net 
95 sent koso 

Volgen die voorsitter van die Ty 
gerberg tudenteraad (TSR), Hen 
nie Borha, is die aak al telke male 
by die Universitcitsowerhede opge 
haal, maar die verskoning is altyd 
dat 'n nuwe studentesentrum in die 
pyplyn is. Dit lyk vir hom of daar 
nie "werklik begrip" vir die studen 
te se probleem is nie. 

'n Kommi ie van ondersoek na 
die probleem is onder leiding van 
me. Janine Borchart van die TSR 
geloods. Daar is gevind dat die pry 
se by die Tygerberg-karnpus deur- 

Deur EUGENE KRUGER 
NUSAS-PLAKKATE is verlede 
week deur onbekende persone ver 
brand nadat dit op die deure van 
die B.J. Vortser-gebou geplak is. 

Dit is die tw ede maal binne twee 
weke dat daar van Nusas se plakka 
te verbrr nd is. 

Die vorige keer is een van sy 
groot baniere na bewering op die 
aand van 21 September uit die 
Saak-kantoor ge teet. Dit is die vol 
g nde dag gevind waar dit onder 
die motor van die hoof van die de 
partement Engel e aan die Univcr 
siteit, prof. John Thompson, ver 
brand is. 

Die motor het voor die huis ge 
staan waar mnr. Daniel Malan, 'n 
Nusas-lid, woon. 

Volgens 'n tegniese assistent van 
die B. J. Vorster-gebou, mnr. Nevil 
le Pieterse, het een van die werkers 
in die gebou opgemerk dat die half 
verbrande plakkate teen die deure 
vassit. Die plakkate is dadelik ver 
wyder. 

Die hoof van Risikobestuur, kol. 
I van Bester, het ge e daar is geen 
amptelike klag deur Nusas of deur 
die Universiteit oor die voorval in 
gedien nie. 
Die Nusas-voorsitter, Leslee Durr, 
het in 'n verklaring gese pogings oor 
die afgelope jaar om Nu as te in- 

Ingenieur Op US vereer 
hoeftes te voorsien. Die onderskci 
ding word aan persone onder die ou 
derdom van 35 jaar toegeken op 
grond van hul navorsingsrekord. 

Prof. Viljoen werk tans aan ge 
vorderde materiale soos kcramiek 

Volgens hom sal die ondcrskei 
ding hom in staat stel "om meet 
vrylik te beweeg" en ook om mense 
aan te stel om hom met sy navor 
sing te help. 

Brief aan SAP na optrede 
saamgestcl deur geestelikes en an 
der Stellenbosse inwoners. 

I n die brief word 'n ondersoek na 
polisie-aktiwitcite gedurendc ver 
kiesingstyd gevra. Die brief eis 'n 
verduideliking vir polisie-optrede. 

Die samestellers se doel met die 
brief is om voorvalle wat gedurende 
5 en 6 September veral in Kaya 
Mandi en Cloetesville plaasgevind 
het, en volgens hulk met onnodige 
geweld gepaard gegaan het, te voor 
kom. - (Erica Venter) 

'n BRIEF oor polisie-optrede rond 
om die algemene verkiesing op 6 
September vanjaar, is verlede week 
aan die bcvelvoerder van die Stel 
lenbosse polisiestasie, maj. E. Nau 
de, oorhandig. 

Die opstellers daarvan beweer 
dat polisie-optrede 'n breuk tussen 

LESLEE DURR die polisie en die gemeenskap ver- 
oorsaak het. timideer, soos die onlangse ver- 

brand van plakkate, word in 'n ern 
stige Jig beskou. 

Die brief is deur 135 inwoners 
van Stellenbosch onderteken. Dit is 
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Maties not in USA plan 
BV LALA CAMERER 
THE United States Government 
last week asked Congress to amend 
sanctions legislation to allow finan 
cial aid to intergrated South Afri 
can universities. 

Director of the United States In 
formation Service, Mr Mike Scant 
lin, told Die Matie that Stellen 
bosch University would probably 
not be considered as an intergrated 
university. 

"Since the proposal is so new we 
are as yet unsure as to what the 
term "intergrated" will entail, how 
ever universities which are seen as 
independent of government policy, 
such as the University of Cape 
Town and the University of the 
Western Cape, arc more likely to be 

considered:' Mr Scantlin said. 
The proposal concerning South 

African universities was revealed 
last week by US Assistant Secre 
tary of State for Africa, Mr Her 
man Cohen, who told the Senate 
Foreign Relations Committee that 
the Bush Administration was com 
mitted to expanding its programme 
of positive measures. 

The programme of positive mea 
sures adopted by the Bush adminis 
tration is designed to: 
• strengthen multi-racial resistance 
to apartheid, 
• build black bargaining power and 
• help blacks prepare themselves 
for leadership positions in a post- 
apartheid SA. . 

Chairman of the Senate African 
sub-committee, Mr Paul Simon, 

told Mr ohen he would find con 
gress "amicable" on the question of 
amending sanction laws to allow 
funds for integrated universitie . 

Current law in the USA prohibit 
assistance to any in. titution of the 
South African government. Accord 
ing to Mr Scantlin it will have to be 
"modified" to include the i ue of 
intergrated univer itie . 

The Bush Administration intends 
to increase the R96 million made 
available in their budget for univer 
sity scholarship, human rights and 
community leader hip. 

It will try to provide a •. istance to 
non-racial universities in SA and 
stimulate private sector aid for bur 
saries and training, should Congress 
accept the proposals. 

Pukkies-vrou wen beurs Kosher os op U 
Qeur LA LA CAMERER 
'n VROULIKE student het vir die 
eerste keer in die geskiedenis van 
die Universiteit van Potchefstroom 
(PU vir CHO) die gesogte Abe Bai 
leY-beurs ontvang. 

Die beurs word jaarliks aan een 
student van elke Suid-Afrikaanse 
universiteit grond van akademiese 
meriete en buitemuurse aktiwiteite 
toegeken. 'n Regstudent in haar fi 
nale jaar, me. Elmarie Smit, is as 
vanjaar se wenner van die beurs op 
PU vir CHO aangewys. 
Me. Smit is die vorige prim van 

~aar koshuis en was twee jaar lank 
lid van die Potchefstroomse studen 
teraad. 

Die beurs stel wenners in staat 
om 'n maand lank in Groot-Brittan 
ie te toer. Aile vervoer-, kos- en ver 
blyfsonkostes word gedek en sak 
geld word verskaf. Die totale waar 
de van die beurs is tussen RIO 000 
en R15 000. 

Volgens mnr. A. Ha nekom, 
beurs- en leningbearnpte aan die 
Universiteit van Stellenbosch, "het 
geen vroulike student aan die US, 

Pierre van der souv ... van 
jaar se Abe Balley .. beursw n .. 
ner op die US. 
sover ek weet, ooit die beurs gewen 
nie". . 

Kompctisie tussen aansockers vir 
die beurs is gewoonlik straf, Va~ 
jaar se 33 aansoeke word deur die 
keurders as "van baie hoe stan- 
daard" beskryf. . 

Mnr. Pierre van der S~uy, vonge 
SR-voorsitter van die US, het ook 
vanjaar die beurs ontvang. Hy het 
egter reeds twee weke gelede op ~y 
oorsese reis vertrek e,n was d~s me 
vir kommentaar besklkbaar me. 

• OVSle-VrOUe 

speel nou rugby 
Q__eur ANN ERIKA NIEMANN 

.. 

Deur LIBBY PEACOCK 
DIE Universiteit van Kaapstad het 
onlangs 'n klein kosher reo taurant 
geopen in die nuwe Kaplansentrum 
op die kampus. 

Volgens die UK se distriksbes 
tuurder vir eetsale, mnr. David 
Reever, is hierdie unieke kl in kafe 
teria oopgemaak op aanvraag van 
ortodokse Joodse tudente. 

Die klein restaurantjie met y 
ontspanne atmosfeer kan tussen 25 
en 30 mense akkomodeer. Net erg 
tradisioncle disse oos baigels, 
choumous en falafel word aange 
bied. 

Aangesien aile Joodse kombuise 
vleis- en suiwelprodukte van me 
kaar skei, het die be tuurders be- 
luit om net vlei produkte te v r .. 
koop. Die ko is streng ko her, maar 
enige student is in die kafeteria wel 
kom. 

Die restaurant is onder die be 
heer van me. Helen Segal wat 'n 
groot kennis van tradisionele Jo dse 
dis e i . Dit i oop tussen 10hOO en 
14hOO elke dag. 

uw 
Deur LIBBY PEACOCK 
DIE veteraan AN -aktivi Govan 
Mbeki gaan 'n ere-doktors graad in 
Filo ofi van die Univer iteit v n 
Wes-Kaapland (UWK) ontvang. 
Mnr. Mbeki, wat in 1964 in die 

bekende Rivonia-saak tot lewen 
lange tronkstraf gevonni. is, i in 
1987 vrygelaat, 

Vol gens 'n motiverin van die 
vise-kan. elier, prof. Jake Gerwel, 
word mnr. Mbeki d ur miljoene 
Suid-Afrikaners vere r. U y volw s 
se lewe was 'n voorbeeld v n intel 
lek gekoppel a, n a sie en die prak 
tyk in elig deur teorie," het by 
gese, 

"Die UWK is voortgebring deur 
I apartheid, h t ~rootg word 111 v r 

et teen apartheid en bet y volwa • 
senheid aan!?etoon deur 'n v rw r 
ping van die politi -ideolo~ies 
ronde waarop dit g bou is,' het 

die motivcring lui. 
Deur aan mnr. Mb ki 'n er -do - 

torsgraad te oorhandi ,kan die uni 
versit it "'n buiten ewon Suid 
Afrikaner vereer en ter elfdertyd 
bydra lewer tot . y eie ideale en vi· 
sic". 

HUIS KOOS 'n vrouekoshuis van 
die Universiteit van die Oranje Vry 
~taat (UOVS), hou die afgelope vyf 
Jaar elke jaar 'n vrouerugbydag. 

. Die gebeurtenis is vorige j~re v!r 
die pret aangepak, maar van)aar IS 
barge verkry om geld vir die kos- 
hUis in te sarnel, 

Huis Koos se HK-Iid vir sport 
recl die rugbydag. Elke vrouekos 
hUis op kampus word uitgenooi om 
decl te neem en elke koshuis meet 
vir 'n afrigter aanskaf. Spelers oe 
f~n voor die tyd hard aan aan teg- dl' 
nick en fiksheid. Die wenners word So tdorlng sa vrou. het a 
op uitskakelbasis aangewvs. joor se vroue.ruQbydag op 

Potch g w n. Ole rugbyda 
Die wenners van 1989' se Vroue- Is 'n vyfjaarou tradlsl van 

rugbydag was Soetdoring, wat k shuls Huls Koos 
R 100 as prys gekry het. Die vroue die vroue- 0 . 
het ook elkeen 'n klein rugbybal as beste spelers sa.arngestel~ Hulle ver 
aandenking gekry. teenwoordig die UOVS as hulle 

b ne van ander Aan die einde van die dag word teen vrouerug yspan 
'n span, die Shimlassies, uit die kampusse peel. 

lim universiteit toe na bot ings 
in di lddest d kampus binne een dag met al hul 

ZIMBABWE se enigste univer- die karnpus tot.," ie ~d~t hUlle bcstuings verlaat. Die poli ic het 
siteil is verlede week vir 'n onbe- van Harar~kgeJhaatg Snt'udcnte het bcve ·tig dut ticntal1e studente in 

• d klasse ccboi ot e. . 1 . ce 1 is P~lalde tyd gesluit na geweld a- . dfe Vise-kansclier, prot. iegteru gen n.). . " 
dlge botsings tussen studente en ook b motor ver- Mnr. Mutamb l~a • e arr~. ta ie 
POlisie. . Walter ~ume:~i:~ hct om met volg op 'n verkl .nng vro.ecr ver- 

Studente het teen die arresta- woes toe y g ledc week waann hy die Zim- 
sic van twee kampusleiers, on- hulle te ~~~~'a bet aangekondig babwies e ~~gering van .. taat- 
dcrmeer die SR-voorsitter Prof"'t it onmiddelik sterronsrne beskuldi h t 
I ' dat die llmverSI en . I· die klari g het 11 d re l1nr. Arthur Mutambara, gepro- . d' samesprektng. ~ ie vcr nn . y I ,- 
tcsteer geslUlt w~r na bert Mugabe gering d. arvan bcskuldi d. t di 

Volgens berigte het gewa- met Pr~sl.dent Ro onlustepoli ic .gcbruik is om 'n 
PC~dc onlustepolisic traangas ge- en sy ~O~~~e~~tudente rnoes die studcnte-scmina r op te .breck, 
,kICt, Hulle het die studente oor AI 

INTERKAMPlJ 

KAMPUSFlI 
\ Rothschildl flees university 
MARIE ORTEZ JR., alias Maurice de Rothschild, has left Duk 
University owing $ 14000 to a friend and a flori t bill of $400. Posing 
as Maurice de Roth child, wayfaring scion of the rich and illustrious 
French banker, Baron Guy de Rothschild, Marie managed to carry off 
his act for over two years. 

His explanation for not . peaking French was that Americans had 
such atrocious accent. lie drove a Honda _ RX because he did not 
want to risk denting his M serati, 

Eventually, however, stories of ailing with th Kennedy and bein 
buddies with celebratie such a. Kevin Costner and Burt R ynold intri 
gued his friend ,0 much that they decided to check his background. 
Things just didn't m et up. Their demand that "Maurice" prov hi. 
identity resulted in th impo tcr leaving town with a lc acy of dcbt and 
deceit behind him. 

SA akademici no Rusland 
TWEE Suid-Afrikaan e akademici het verlede wee 'n tie. ndaagt e be 
oek aan die Sowjet .. Uni af ele. Prof. Andre Od ndaal van die Univer 
siteit van We -Kaapland en prof. John Barrat, dir kteur van die Suid- 
Afrikaan e Instituut vir Intcrnasionale Aan eleenthede, was di ast 
van die Sowj t-Afro-A i~ tie e olidarit it komit . 

Vol en Barr t kan uid-Afrika 'n d mokrati I nd vord as daar 
binne die volgende paar jaar 'n kikkin b reik word. lndi n nie, " 81 
chaos hers". Volgens die twee akadernici h t President I·.W. de Klerk 
en sy regering net ses maande tyd om hul hervormin§ plan uit te werk. 
"Die plan moet die afskaffin van apartheid insluit, h t hulle gese. 

Rugby turns riot at Wits 
JOHANNESBURG. A rugby match b tween Wits Ist 'v nd the 
South African Polic turned into a riot a placard-carrying Wits stu 
dent tried to prevent the match from takin place. Students linin the 
touchline with placard, one of them r ading HWe want sportspersons 
not murderer" had to be removed by about 30 riot polic men befor 
play could begin. A number of spectators were injured durin the inci 
dent. 

Kovsies kry nuwe leerstoel 
I " Koringrat d gaan oor die volgende ryf jaar R500 000 vir 'n nuwc 

Ie f. toel}n planteteelt aaJ.l die Un.iver~ iteh van di~ Orunj .Vry. ta~t 
kenk. DIe umv rsitett 1S die e r te In die land met so 'n leersto l. DIe 
Kerin raad het re ds die ccrs te R 100000 aan die Rektor, p of, Fran 
cois Retief', oorhandig, Di I er toel t I nuw uitd in an dl vin 
din rykheid n vernuf van die navor. ers wat dit an b man, het mnr, 
W.E. Pienaar, voorsitter van die Koringraad, ge , 

SRC members in hiding 

Tukkies pamfl t prys Wit Wolf 
PR TORIA. 'n Pamflet w t die optr de vr n die "Wi: Wolf" Barcnd 
Strydom prys, i ' onlan ts op die kampu van die Univer iteit van Prete 
ria vers prei, Di p mflet het ok 1 d van di Stud nt vir '0 D mokra 
tie. e arnel win (Sf) ) ) waar ku dat hul "liggame . al rondlf en v r 
r t". Die pamflet was om 'n klip gedraai wat deur 'n v n ter van die 
hui waarin twe DS-Iede woon, ge ooi is. Hul motor is ook vol p trot 
e ooi en aan die brand ge teek. 

Fedics quit Turfloop 
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SOSIAAL 

K-pret • • of gevaar? 

Estelle Greeff en Ashton 
Bosch het ook die aand ga· 
nlet. 

V roue speel raakrugby 
VROUE kan hulle solank begin 
regmaak vir 'n rugby-toernooi waar 
mans toeskouers is. Die jaarlikse 
"Eendrag dames-touch-toernooi' 
vind op 20 Oktober plaas. 

Eendrag se tweedejaars is in be 
heer van die afrigting. 'n Spanbes 
tuurder en afrigter word oar elke 
deelnemende vroue-koshuis aange 
stcl. Hulle moet sorg dat die vroue 
liggaamlik en geestelik reg is vir die 
wedstryd wat. op die gras by Een 
drag plaasvind, 

AS daar nou een gebeurtenis is 
waaroor mondc op Stellcnbo sch ge 
sneer is, is dit die HK-inlywing. Die 
Matieland-tradisie i 6f aan die uit 
sterf of dit is die besbewaarde ge 
heirn ooit. 

Volgens woordvoerders van kos 
huise sao Wilgenhof en Simons 
berg bestaan daar nie by hulle so 
iet soo HK-inlywing nie. 

1nformante meen HK-inlywing is 
"heelternal onnodig", en hulle kos 
hui e neem nie aan "sulke beuselag 
tigh de" deel nie. 

Die Matie se bronne en Fotofast 
bewyse ing egter 'n ander deuntjie. 
So word vertel dat Simonsberg se 
nuwe HK al jare lank in 'n bad ge 
doop word waarvan die geur deur 
geen parfuum van Arabic verdoof 
kan word nie. 

Serruria e prim, lise Herselrnan, 
hou vol dat hulle nuwe HK nooit 
ingelyf word nie. Sy meen dit is om- 
dat dr ar 'n "ander tipe vrou" in HK-Inlywlng ... hou hlerdle tradlsie dalk meer evaar as pret 
Serruria tuisgaan, Sy se daar i nie I ? HI I' HK lid lewe op die spel tydens die . U soveel tradi ie in die nuwe koshuise n er p aas n nuwe - sy Foto: CORNELL PRHORI 
00 in di ou r koshuise nie. Inly- Inlywing. Ole kneket-lntervorsltv tussen Matles en Tukkles ... sommig6 
wing Pi s nie by hierdie "negentiger- meen hierdie koshuis lyf nie net die as beskutting saamdra . . . studente het verkles dot hul mats hul nle moet herken nle. 
groepsgeesH in nie. IlK in omdat dit tradi~e is nie. Hy Die groot gevaar van liK~nlr-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Anders a by die manskoshuise, sc die aandjie van swaarkry bind wing is dat die eerstejaars nou die BTTT hi ed avontuur 
word die nuwe HK-lede in vroue- die HK sowel as die ko huisinwo- kans het om a1 hulle moordlustige j_~ 
koshuise eerder verhoog as verneder ners "hegter saam". gedagtes vanaf dooptyd in die prak- 
(of eerder bederf as be meer!). Hierdie samebinding vind eers tyk toe te pas. So byvoorbeeld het Deur MANETTE LAMBRECHTS 

In Huis de Villiers word HK-1ede plaas nadat nuwe HK-lede aan stoe- Dagbreek se eerstejaars sommer 
gewoonlik bederf met 'n aromatiese Ie va gebind word en daarna be- gou ontslae geraak van al hul INDlEN jy daarvan hou om op 
bad, blomme, kerse en musiek. Dit smeer word met 'n mengsel van wraakgierighede. asemrowende uitstappies te gaan.js 
gebeur natuurlik eers nadat die HK hoender- en varkmis (spesiaal inge- Dit maak darem nie noodwendig die BTK die verenigmg vir JOU. As 
die beproewing van die tyd deur- voer van Elsenburg). van die tradisie 'n taboe nie. Baie jy 'n fiksheidsmaniak is, natuurlik. 
staan het: om 'n hele paar ure in die Hierna word die bevoorregte van die nuwe HK-Iede meen dat as Daar bly nog drie dagstappies 
toilet opgesluit te word. Enige po- IIK-Iede toegelaat om poedelna- dit reg hanteer word, dit as 'n groot vanjaar oor. Saterdag 14 Oktober 
tensiele ontsnapper word met tama- kend vanaf Hombre na die sirkel by geesbou kan dien, en is dit die "reg- word Tafelberg geklim. Duiwels- 
tiesous gespuit. die Poskantoor te nael! Anton self te" manier om die nuwe termyn kloof kom op 21 Oktober aan die 

Anton Ellis, prim van Hombre, kon darern verlede jaar 'n hoender geurig af te skop! beurt en 28 Oktober word Helder- -----~--~--~----------~------__=::__---__.::;;.._--___1 berg geklim. 

Tyd apsule · 2089 b an Dagstappers word metbussies na VIr ep hul bestemming vervoer, Tussen 
vyftien en twintig mcnse neern gc- 
woonlik aan dagstappies deel. Die 
BTK is dus die ideale plek om nuwe 
vriendskappe te sluit. Na 'n lang 
dag se stap word hulle met koffie en 
koeldrank gelaaf. 

Gedurende die September vakan 
sic het die BTK die Keisie-Koo 
gaan stap. Dit is 'n wandel pad wat .__- ........ ..-~--·8·-T-K-w-II-0--a". 
strek vanaf Montagu tot by De Ie 
Doorns. Volgens me. Jacobie Stals slult, moet jy ers 'n goa 
is hulle "getrakteer op M uskadcl en (groot?) poor stewels 00" 
vrugte nadat 'n boer ons op 'n trek- skaf. 
kerrit geneem het". af die Gouritzrivierrnond na Wi~ 

Vanaf die eerste tot die agste De- sand stap. Hierdie staptog WO~I 
sember word 'n groot stapgala ge- sonder rugsakke aangepak en S 
hou. Sowat 120 studente gaan van- die seeroete volg. 

Deur LORETTE GROBLER 

Deur MANETTE LAMBRECHTS 

DIE Sci nee ietion and Fantasy 
Soci ty (SFS) beoog am 'n tydkap 
sule te bou vir die nageslag van 
2089. 

Die houer sal 'n aantal artikels 
van 1989 bewaar am eers oor 100 
jaar deur Maties oopgemaak te 
word. 

Die kapsule gaan "A day in the 
life of the Maries" genoem word. 'n 
Boodskap van die Rektor aan die 
Maties van 2089 aan bewaar word. 
Die best doktorale proefskrif en 

• 

politieke verslae gaan ook vir die 
nageslag bewaar word. 

Ons kleinkinders sal ook in staat 
wees om ons huidige geldstelsel te 
beskou. Vanlaar se intervarsity 
sweater sal spesiale waarde he, aan 
ge ien dit presie 100 jaar oud sal 
wees. 'n Bottel Tassies sal ook vir 
die nageslag behoue bly. 

'n Breedvoerige video gaan oor 
die Maries van 1989 gemaak word. 
Die SFS beoog om 'n trust te skep 
wat wettiglik sal verhoed dat die 
kapsule voor die jaar 2089 oopge 
maak word. Die kapsule sal naby 

die Ou Hoofgebou begrawe word, 
met 'n granietsteen bo-op, Op die 
steen sal staan dat die kapsule opge 
dra is aan die studente van 2089. 

Die SFS is aan die begin van die 
semester deur Chris van der Merwe 
en 'n paar vriende gestig. Na 'n 
proeftydperk van ses maande is 
daar reeds 100 lede. Wetenskap-fik 
sie, videos, pret en fantasie hou die 
vereniging besig. 

Lede ruil tydskrifte en boeke uit, 
of speel fantasie speletjies. Die geld 
wat ingesamel word, gaan gebruik 
word om goeie oorsese wetenskaps 
fiksie-tydskrifte te koop. 

DEODA T'S HANDCRAFTED 
.LEATHERWARE 
egt leer kan jy sien, voel, ruik 

skoene wat In leefwyse weerspieel - en waardes 
besoek 

Spanne bestaan uit vyf vrouc, 
Friedel Hattingh in Minerva rneen 
dat hierdie die ideale manier is oJ!1 
"iets anders" te doen as jy lief is V!f 
sport. Volgens haar is raakrugby ole 
vir "rowwe vroue" bedoel nie. 

Hulle oefen gemiddeld drie rn{lll~ 
per week. Die afrigting is nic bal 
streng nie. Die spanne moet sle8: 
leer am basiese tegnieke te berneet 
tcr, soos om die bal na agter aan ~ 
gee. 

TWEEDE VIOOL 
vir handg maakte sko ne, sandale, handsokke, boeksokke, 

bybehore van die hoogste gehalte 

tud, nteet. lag 

S/Bosch Hot I 
, 20% 

Andringasl,. 
2 d Viool r Dorp tr. 

- - ---~-<-~ ...... ~ - ~ ~- 

Dinamiese vrou sal well 
DIE Foshini mej. Matieland·1990 
kompetisie is in volle gan~. Die oer 
oue tradisie van 'n moot gesiggie 
kompetisie is verby, 

Volgens die huidige Mej. Matie 
land, MarJiza Viljoen, het die beeld 
van die kompetisie aansienlik veran 
der. 

Die persoon wat vroeg aanstaan 
de jaar die kroon gaan dra, sal be 
reid moet wees om hard te werk en 
baie tyd op te offer vir liefdadig 
heidswerk. 

Marliza se opvolger moet aan 
verskeie vereistes voldoen. Haar 
persoonlikheid Sill die deurslagge 
wende faktor wees of sy verkies 
gaan word al dan nie. Skoonheid is 
'n bysaak. 

Die beoordelaars sock 'n dio.l; 
miese vrou wat uitstaan op kaJ1'lP~,. 
weens haar betrokkenheid oor ~_ 
bree spektrum van die studentcl 
we. 

Die finaliste word op 14 OktO~~~ 
by Oude Libertas aangewys- 'C' 
semi-finaliste is: Louise van 1'\ 
kerk, Marinda Kellerman, CO!l-lll' 
Roux, Elsabe Fourie, Gianna IV~e(' 
ni, Michelle Meyer, Ode AC c( 
mann, Talita Leeuw, Esther vaRn doe 
Merwe, Sanet Claassen, e·c 
Swart, Julaun Burger, Tanya Sad~J1' 
Carol Smit, Birgit WestertTla e: 
Marenka Viljoen, Tania Els, M~~:1 
lize Smit, Deidre Samuels en ¢ 
Janse van Rensburg. 
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rama ook agter die sker s 

D] E snaaksighede wat aktcurs ty 
dcm, produksics ondervind, is ge 
voonlik op daardie stadium 'n groot 
bron van vcrleentheid, maar die ko 
Illiese sy van die situasie red ge 
woonlik die situasie. 

Volgens Cristine Polsen, hou baie 
Van die insidente met die tegniese 
a pekte van hul vertonings verband. 
II ul hoor soms eers tydens die 
klcedrepetisie hoe die klankbaan 
Van hul vertonings klink. 
Tydens 'n produksie van VIOl fer 

f:)ee, was een van die akteurs se 
~OOrde byvoorbeeld: "Kyk, daar's 
n scemeeu". Sy woorde is toe ge 
Volg deur die klank van 'n verbys 
nellcnde vliegtuig. 

Eet tydens 'n produksie lewer ge 
\Voonlik ook spanningsvolle momen 
te op, Tydens die toneelstyk, Ama 
~eus, voer Sallieri vir Konstans lek- 
er . Vir hierdie doel is malvalek 

kcrs gebruik. Die lekkers het die ak 
t urs se kele geaffekteer en moes 
toe met skuimpies vervang word. 
Op 'n betrokke aand was die skuim 
PIC s6 droog dat 'n poeierwolk die 
aktrise se woorde vergesel het! 

In dieselfde stuk, het Konstans se 
~O.k hulle ook 'n paar benoude oom 
hkke besorg. Sy moes binne 'n 

kart tydjie 'n klerewisseling in die 

donker doen, maar die ritssluiter 
wou nie toegaan nie. Sy het braaf 
voortgespeel, maar nie sonder om 
Sallicri, wat saarn met haar 01' die 
verhoog was, se aandag af te trek 
nie. 

Tydens die afgeJopc Kunsfees, 
het die dramastudente ook Liewe 
Heksie opgcvoer. Dit het soms baic 
improvisasie van die akteurs geverg 
aangesien die jonger gchore baic 
meelewend kan raak. Betsie de 
Vries het die bose "Geel Hcks' ver 
tolk. Sy rnoes letterlik agteruit be 
weeg toe sy op die toneel vcrskyn 
het aangcsien die kinders geskrcc 
het: "Ons gaan jou toor, ons gaan 
jou toor". 

Rael Mecuir het bekendheid ver 
werf vir sy vertolking van die "Geel 
Heks" tydens 'n produksie in die 
N ico Malan. Delar het 'n (jong) ont 
stoke lid van die gehoor opgespring 
en vir hom geskree, "Geclheks, jou 

I" m .... 
Poppekasvertonings lok. ook gc .. 

woonlik baie reaksie van die gchoor 
uit. By geleentheid het 'n towenaar 
aan die gehoor gevra wat. hulle 
graag eet. Nadat die m~este kinders 
geantwoord het, het die vertonmg 
voortgcgaan, maar .ter~y] hu}l~ t~e 
nog besig was, sprmg n melsletJ!~ 
op en skree " .. , ek hou van koek . 
Toe niemand aan haar opmerking 
aandag gegee het nie, het sy na die 
vcrtoning uit die bloute geskree: 
"Ek het mos gese ek hou van koek", 

By 'n ander geleentheid het die 
departement tydens 'n toer Perian: 
dros van Korinthe op Mo selbaai 
opgevoer. Tydens die fcestoncel 
moes hulle Iemoen- en nartjte: k~ 
Iies eet, maar iemand het yoor die 
tyd peri-peri daaroor geg~OI. Onbe 
wus hicrvan het een van die akteurs 
dit begin eet. Volgens sy medespe- 

lers het \y oe 0 etraan d t hy 
skaar voor h m kon icn, maar hy 
het braaf voortgcgaan. 

Ook in Periandros het 'n tcol • 
gic-stud nt per gclecntheid a sol 
daat inge taan. Op 'n stadium het 
hy sy inval gcmis en mo s Neels 
( oetzce, tan by 'ruik, tevergeef 
vir hom wag. fly het toe maar begin 
improviseer. 

Toe die oldaat uiteindelik y op 
wagting gernaak het en rno s praat, 
kon hy rue 'n cnkelc woord onthou 
nie. Pcriandro rnoes lettcrlik y 
woorde vir hom voor e. Waar die 
soldaat byvoorb cld moes e, "Die 
manne rnoet verban word", het Pc 
riandros aan die soldaat gcvra, 
"Dink jy nie on moet di manne 
verban nie?" 

Andre van der Merwe het ook 'n 
noue ontkoming gedurende die 
stuk, Die Spinner. gehad. y lyf is 
met olie gesmeer vir die vertoning. 

By het later tot sy kok ontdek 
dat daar van die li erien onder sy 
voete gckorn hct, Hy kon nie y pa - 
sies oor die vloer en teen die muur 
uitvoer nie. Hul word oak om let 
terlik en figuurlik in die duist r g - 
laat wanneer die beligtin sbord 
"staak" en hul in 'n senut rgende 
stilte meet wag. 

Voor teaterproduksie word die 
spelers gewoonlik (heel ironies) 'n 
"Break-a-leg" toegewens, maar heel 
dikwel i dit tog die onverwagte of 
korniese gebeurteni e tydens pro 
duksies wat, benewen ukses, dit 
vir' die pelers 0 edenkwaardig 
maak. 

Miskien is dit tyd dat tellen 
bosch y eie " andid Cam ra" kry. 
Die dramastudente sal dan uitcin 
delik die geleentheid kry om hulself 
op te voer. 

at 120 jaar oud 
Deur CARO KRIEL v n spre er 

DIE debat verenigin vier vanjaar 
hul 120 te bestaan jaar, T r vier 
ing van hierdie eleentheid wa ver 
lede kwartaal e progra rn baie vol. 

'n Menin sforum is in die G, atjie 
aangebied waar Maties hul rnenin 
kon lug. Die d batsv renigin i be 
kend vir sy dinamika op kampu •. 
Dit i onlang weer cen bewy ty 
den die eindrondte van die J.C. 
Smut -d bat. kompetis i by die 
lair-lr nd d. 

Hierdie pr stige komp ti. ie i ge 
wen deur twee Simon b rger , An 
ton von Metzin r en Anth ny lu 
v r. Die onderw rp h t h and 1 
oor mcnsli geneti c In nipul 

Dosente: neem kennis! 
~r LORETTE GROBLER 
~IE is die misterieuse entiteit wat v.ir jou 
las gee? Die kanse is goed dat hierdie 

~ersoon veel evolusie ondergaan het s~- 
Crt jou sub A-dae. In die tyd was die 

PerSOon voor die swartbord miskien As 
Poestertjie. Vandag is sy Ihy Of 'n skim 
\Vat pUnte opslurp Of 'n boosaardige on- 
verstaanbare Einstein. . 
d' Met die evalueringstelsel vir dosente IS 
It dUidelik dat studente definitiewe din 

&e van hul dosente verwag. Die m~este 
tUdcnte is dit eens dat die belangnkste 

bosch se dosente. Sy vertel da~ m n d ar 
doer in die vreemde net lofliedere hoor 
van Stellenbosch se dosente. Almal kom 
van heinde en verre na die Univcrsitcit 
met grootskaalse verwagtinge dat hull 
nou "Beste Profes or': 1Il I. wende lywe 
gaan ontmoet. Maar, se sy, die lewen rea 
Iiteit het haar heel ontstoke gelaat. Vol 
gens haar is dit slegs die dosente elf wat 
meen hulle is goed. 

'n Groot problee!1l wat in al ~ie, fakul 
teite opduik is Afnkaans. Daar IS n hele 
paar dosent~ wat Of Engels ff Nederlands 
IS. Baie studcntc se.dat dit n hcle mspan 
ning is om darem die draad van die lesing 
te volg tussen al die swaar ak ente en ge- 
stotter. 

Die kritick, helaas, is dan ook mee ' I 
gemik op vrouedosentc. Ecn vrouestud nt 
meen heel chauvini. tie .dat le~e van ha: r 
geslag swakker dosente IS as die man .: y 
se hulle is meesal op hul senuwe~s, t 
bang hulle stcl niemand tevrede me, en 
"nadder" soos verskrikte vlermuise voor 
die klas rond! 

Nie alma} stem hierm ,e . aam nie. As i 
die vrouedosente goed 1., IS hulle ommer 
deksels goed, sc baie. Manl,lke dosente 
hou daarvan om agtcr hul tl~e]s weg te 
kruip. Veral eer tejaars 1 bemdruk met 
die professionelc wyse w, arop vrouedo 
sente hul klass e aangebi,cd !l~t. Daarteen 
oor vocl hulle dat ma.ns ~ upr se houding 
van traak-my-nie-agtlgheJd hct. 

Studente in vakke soos Politic eWe 
tenskap en die Regte stel 'n verder~ ver 
ei te. Vir hulle is die inhoud ook baie be 
langrik. Die dosent moet me I~doktrmecr 
nie, maar eerder sy student stimuleer tot 
kritiese denke. 

Baie studente kla byvoor.bccld nog . r 
lesings wat te do maue IS, Tog berm 
baie do ente ligvoet trap om OJ net b - 
bakes te voer nie. Dit lyk a 'of t entertyd 
e te~h;pclvoerdery uitemdelik 'n tabo I. 

Wat soos 'n paal bo water staan! i dat 
die evaluering.te]sel m~t b~trekklIl.g tot 
do ente, 'n reuse-sukses 1 • DI~ gee ~Ie n t 
dosente die nodige waar kuwingsl litse as 
hulle nodig het om hulle sokkies ip te 
trek nie, maar gee ook aan balc dl e ken 
ning wat hulle toekom. 

~. , W hUlle die aanbieding van die klas is. 
Ve anneer mens al in Februarie weet hoe 
kl el . bakstene en blondines daar in die 
deas IS, is daar fout. Ne noukeurige selfon 
(j rsoek is dit miskien raadsaam am die 
Iq~ Cnt t vra om minder hlondines toe te 
mot tot die kur us, Of dat hul die kursu. 
n t rnoderniseer. 

11 'er tejaar:tudente in die Sielkunde kla 
r 't clope tyd steen en been oor hul do 

I f, t. H.ulIe beskryf die kursus as 'n ~a>,~ 
til 11 blttsrit deur transparante ad infini 
It lp Ole do cnt, wat blykbaar geen inisia 
de l h t ni ,is die spreekwoordeJike lopen- 

[' kSboek sonder 'n glan omslag. 
k()ll)cn &tudent, wat van die Oos-Kaap 

, voel heel ontgogeld met Stellen-_ 

f Maju a het nou 
"n Supe man 

G 

nin!? 
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r koshuise Die sti te 0 • • • 

DIE verblydende nuus van die afgelope paar 
weke was dat etlike Afrikaanse kampusse 

die groot stap geneem het en in beginsel hul 
koshuise se deure vir aIle rasse oopgemaak het. 
Nou is die vraag net: wat het dan van Stellen 

bosch geword? Ingevolge die regering se toege 
wings was die Universiteit eerste om hierdie 
stap te neem. Dlt moet egter nog deur die Mi 
nister van Onderwys en Kultuur, mnr. Piet Cla 
S6, goedgekeur word. 

Dlt wil blyk asof Stellenbosch oor 'n blote for 
maliteit soos die gaan struikel. 
Ten spyte van die Rektor se belofte aan stu 

dente vroeer vanjaar dat 'n aankondiging oor 
die saak betyds gemaak sal word sodat studente 
verblyfreelings kan tref, het studente nog geen 
sprak of sprook oor die saak gehoor nie. 
Koshuise ~aan nie bloot met die verandering 

van 'n admmistratiewe vorm oopgetsel word 
nie. Die verpligting rus op die Administrasie om 
studente met die gebeure op hoogte te hou. 
Aangesien dit 'n veel groter stap is as om in 
komtye by vrouekoshuise af te skaf, sal dit 
uiter evaarlik wees om dit op dieselfde wyse 
te hanteer. Wanneer studente nie voorberei. 
word op die implikasies van s6 'n stap nie word 
'n potensieel plofbare situasie geskep. 
Die Administrasie is dit nie net aan studente 

ve skuldi om hulle oor die situasie in te lig nie, 
maar dit sal ook in sy voordeel wees, 

Indien die Administrasie sy planne op die ta 
fel Ie en aan studente se hoe probleme soos 
doop uitgesorteer of vermy kan word, sal dit be 
slis steun en vertoue inboesem. 

Dit sal juis die vrese wat uit onkunde gebore 
word uit die weg ruim. 
Die stllte wat tans oor die saak heers laat 

men e juis onder die wanindruk dat die oop 
stellinfJ van koshuise nie 'n werklikheid is nie. 
Die felt dat daar teen die sluitingsdatum van 
a nsoeke vir koshuisverblyf nog niks geblyk het 
Die, kan geinterpreteer word dat koshuisverblyf 
anstaande jaar nog geskei gaan wees. 
Indien da r nie met daadwerklike optrede 

bew)' kan word dat koshuise werklik :... en nie 
net In naam nie - oopgestel is nie, sal dit nog 
steeds die indruk skep dat die Universiteit aan 
die instellings van apartheid vaskleef. 
'n Houding van groter openheid en daad ... 

werklike o.p,trede II aan buitelandse waarne 
mers 'n dufdelike aanduiding wees dat die Uni .. 
versiteit ern het om apartheid op die kampus 
uit te wis. In die lig van die versoek aan die 
Am rlkaanse senaat om geld like hulp aan 
gmtegreerde Suid-Afrlkaanse kampusse t gee 
moet dit nie ligtelik opgeneem word nie. Dlt sal 
veel daartoe hydra dat die akademiese boikot, 
00 op ons buurkampus van die Universiteit 
van Wes-Kaapland die geval is, moontlik ten op 
igte van Stellenbo ch opgehef n word. 
Op eie werf word dit ook al moeiliker om kos 

huise finansieel te onderhou waar die inwoner 
tal by die jaar daal, 

Buiten die morele verpligting wat op die U ni .. 
ver iteit e souers rus om fundamentele men .. 
sere te 00 die van vrye assoslasle, onderwys 
en woonplek te erken, het dit 00 tyd geword 
dot d ar ni Ian er ~ewag kan word met 56 'n 
onvermybar . tap me. 
R g eide koshuise i vir die afgelope tien 

jaar re ds vir die Universiteit 'n v rleentheid. 
Indien die Universiteitsowerh de nie binnekort 
'n be liste a .nduiding gee oor die ri ting waar 
in daar heweeg word nie, an die tilte as 'n 
onwilli heid om daadwerklik oor die oopstel 
ling van ko hui e op te tree, interpreteer word. 

'Julie her rehoor dar. daar g cis: JOu naaste meet 
jy licfllC en jou vyand moer jy haar'. Maar Ek e vir 
julie: Julie me Cl julie vyandc liefile, cn julie moet hid 
vir die war julie vervol,g. sodat julie kinders kan 
w s v n julie Vader in die Hemel. Hy laar immers 
y on opkom oor legle en goeies, en Hy 1 at rei!n 

oor die w t t g doen en oor die war verkeerd doen.'· 
Man us ~, v r 43 tot 45 

I(welvrae oor uise 
Deur WERNER MENGES en 
CARO KRIEL 

AFRIKAANSE universiteite het 
onder aanvoering van Engelse uni 
versiteite stadigaan swart studente 
tot wit kampusse begin toelaat. Te 
midde hiervan, was huisvesting in 
die universiteitskoshuise steeds op 
grond van ras bepaal. 

Die toenemende en dringende be 
hoefte vir huisvesting by swart stu 
dente, gepaardgaande met 'n rasge 
segregeerde koshuisbeleid, het tot 
politieke ontevredenheid en weer 
stand by die teenstanders van die 
diskriminasie gelei. 

Engelse universiteite het die 
voortou geneem en swart studente 
tot universiteitskoshuise toe te laat. 
Die stap is onder meer deur die 
Universiteite van Kaapstad (UK), 
Witwatersrand, Natal en Rhodes 
geneem. 

Die Rektor van die UK, prof. 
Stuart Saunders, het vroeer vanjaar 
daarop gewys dat die kanse op suk 
ses vir swart studente soveel beter is 
as hulle in goeie omstandighede in 
universiteitskoshuise woon. Die 
oopstelling van koshuise was direk 
strydig met die beginsels van die 
Groepsgebiedewet, wat die segrega 
sic van die woongebiede waarin die 
koshuise gelee is, verseker. 

Volgens die president van die UK 
se studenteraad, me. Caroline 
Green, moes die meeste swart stu 
dente in die Malunga-universiteits 
huis in Guguletu bly voor die oop 
stelling van hulle koshuise vir allc 
rasse in 1981. Die studente het baie 
tyd aan pendel tussen die kampus 
en hulle woonplekke spandeer. Dit 
het noodwendig hulle studies be 
moeilik. Geintegreerde koshuise het 
die probleem verlig. 

Op Afrikaanse kampusse was die 
kwessie van oop koshuise egter glad 
nie op die voorgrond, totdat dit van 
jaar met die Nusas/Bsos-protesop 
tog op Stellenbosch prorninensie 
verkry het nie. 

Aan die einde van Junie het die 
regering egter aangekondig dat un i 
versiteits -en technikonrade voort- 

• 

aan ten volle verantwoordelik sal 
wees vir die verskaffing en beheer 
van huisvesting op hulle kampusse. 
Universiteite en technikons sou dus 
voortaan aan swart studente huis 
vesting kon bied in koshuise. Maar 
daar was een haakplek; die bepa 
lings van Groepsgebiedewet moes 
steeds onderskryf word. 

Die aankondiging van die rege 
ring, is deur die meeste universitei 
te verwelkom. 

Die raad van die US was die eer 
ste Afrikaanse universiteit in die 
land om aansoek te doen vir die 
oopstelling van koshuise. Ander ter 
siere instellings wat hulle tot die 
oopstelling verbind het, is die Uni 
versiteite van Oranje Vrystaat 
(UOVS), Port Elizabeth (lJPE) en 
die Technikons van Port Elizabeth, 
Pretoria en Natal gevolg. Die Uni 
versiteit van Pretoria (Tukkies) is 
weeg steeds die moontlikhede op. 

UOVS se Raad het in beginsel 

besluit om koshuise oop te stel. Die 
rektor, prof. Francois Retief, se die 
implementering van so 'n stap "sal 
na oorleg met a1le belanghebbende 
partye sal plaasvind", Die prose 
berus op "konsensus" tussen al die 
betrokkenes. Volgens hom sal die 
oopstelling van koshuise adrnini 
stratief haalbaar moet wees. 'n 
"Geordende en gelukkige kampus 
tot moet volg," het hy gese. 

Aan die Randse Afrikaanse Vni 
versiteit (RAU) is die kwessie van t· 
koshuisoopstelling vir verdere oor 
weging verwys na die dagbestuur en 
bestuurskomitee. Die oopstellinf 
van koshuise is egter onlangs in 'n 
omstrede referendum onder kos 
huisstudente afgekeur. Slegs 25% 
van die koshuisinwoners het ten 
gunste van due oopstelling van ko 
huise gestem. 

Die SR-voorsitter, mnr. Andre de 
Villiers, het gese daar behoort eer i 

der na die "referendum" as 'n me- 

itslag van die meningsfo .j;cd~ reaksie van swart stu 
IUd ie kampus uitgelok. 
I Cnte hct die RAU lente 
{r/dgeboikot uit protes hicr 
d~ a~e protesoptogte is 
t ur die RAU Concerned 
wUdcnt.. Die Rektor het 
art studente toegespreek 

I';knume verwys word. Die 
It held van 'n mosie oor die 

van koshuise voor die 
, D t tot die meningsopname 

n ar Was dus die behoefte 
~C!enskaplike en objektie 
III e ~ Om die koshuisinwo 
me e~lOgs tc toets. 
e Olgsopname is egter op on 
n ~yse by die koshuise afge 

n standaard dokument is 
S Daarna is daar direk tot 

~ g Oorgegaan, sonder enige 
Vrae of debat oor die do 

paarom word die bona fi 
,! Ie, teekproewers in twyfel 

oor hulle kampus betrokkenheid. 
Is vergaderings saam met die rek 

tor om "betrokkenheid" te bespreek 
dan enigsens van nut as een van die 
basiese vereistes vir betrokkenheid, 
teenwoordigheid, is? 'n Teenwoor 
digheid wat fisies verhoed word 
deur wetgewing en gemotiveer word 
deur blanke studente se "mening 
sopnarnes"? 

By die Potchefstroomse Universi 
teit vir Christelike Boer Onderwys 
(PU vir CBO), sicn sake nie vee I 
anders uit nie. Die Universiteits 
raad het hier 'n besluit geneem dat 
geen universiteitskoshuise oopge. tel 
gaan word nie. 

Volgens die Studentedekaan, 
'prof. Cris van der Wath, is daar eg 
ter besluit om "mecrdoelige behui 
sing" op die kampus te voorsien. 
Dit behels dat wooneenhede opge 
rig sal word vir swart getroude en 
nagraadse studente. 

Tans word swart mansst udentc in 
universiteitsbehuising in die woon 
buurt Prornosa, sowat 5km van die 
kampus af, gehuisves. Daar bestaan 
egter geen effektiewe busdiens tus 
sen die woonbuurt en die kampus 
nie. Prof. van der Wath het gese dat 
die Promosa-huisvesting steeds 
voorsien sal word, want "studente 
wit nog steeds in hul eie gemeens 
kaps-of-kerkgrocpe bly woon." 

Volgens hom sal swart studen!c 
"nie gedwing word om vanaf die 
Promosa-huisvesting te vcrskuif ~~ 
op die kampus te kom woon me . 
Swart vrouestudente word tydelik 
in 'n gastehuis op die kampus gc 
huisves, 

Maar waarom het Afrikaanse 
universiteite nou eers begin om sta 
digaan vaarwel te se aan rasgeskei 
de kampusse? Volgens ~ie UK se 
SR-president, .me. Caroline Green, 
is die rede hiervoor IS kompleks. 
Volgens haar het die UK "vinniger 
beweeg om?at daar m~er swart stu.: 
dente op dIe kampus IS en vanwee 
die strek bande wat tussen die J\(u· 
sas geaffilieerde SR en die swart 
studente organisasic bcstaan". Die 
Afrikaner tradisionele opvoedmg IS 
volgens haar 'n bydraer tot die sloer 
in die algehele oop telling van Afri 
kaanse kampusse. 

Volgens me. Green was daar ook 
aanvanklike spanning tus en stu 
dente met die oopstclling van U K 
koshuise vanwee verskillcnde ag 
tergrond~. "Maar die onvoorwaar 
derlike strewe van elke student tot 
verbintenis met hulle mede-studcn 
te, he~ vriends~ap'sbande gesmee en 
spannmge verhg . . 

Dit is juis die strewe w r~h.ke 
toewyding aan 'n vrecdsame uid 
Afrika met 'n ~elyke plek vir elkeen 

wat op uOlvcrsi.t_cite g~kweek 
moet word. Deur die kwessies wat 
krap langer te ignoreer, kan net ver 
dere vervrcemding veroor aak 
word. 

• DlT is die maand Oktober en alrnal 
vra die groot vraag. , . is Mike 'n 
Breeder of is Mike 'n lelike komrnu 
nis? Maar ons weet almal net kom 
muniste praat met die ANC. By 
praat nie met die A NC nie. Dus is 
hy gecn kommunis nie. Hy is 'n Be 
langrike Broeder. 

Stellenbosch (en baie ander) voel 
deeglik verward. Dis skaars ses 
maande na daardie kontroversielc 
Spog-toer na Lusaka, en die Rektor 
wa op die nipperetjie om met daar 
die lelike spul Rooies te praat, 

Maar 0 wee, toe dit op die Son 
dagkoerante se voorblaaie korn, het 
hy maar vinnig onurek. (Het hy ook 
Video's in die voorportaal gesit en 
kyk •. 800S sommige lede ' van ons 
oud-SR?) 

Stormwaters het vanjaar onder 
Stellcnbosch se brug geloo~, maar 
moet mens dit nie eerder as n teken 
van die tye beskou en nou veral 
vooruitstrewe nie? Waar plaas dit 
Stellenbo ch deur agteruit te kruip? 

'n Mens sal nooit weet of hy nou 
eintlik van plan was om met hulle te 
praat of ni . AI waarop ons kan 
gaan, is wat by St. En wat hy se en 
doen, is twee sake. 005 ons almal 

Mike geen (nuttigi) idioot IS 
restyl gesplit) Een "sit net in", die 
ander "verdecl welvaart" en die an 
der "het eintlik nie met die AN( 
gcpraat nie" , En so aan ... 

Die groot le gros Maties is so~ 
der twyfel teen gesprek met die 

d~urg in die pype het om 
I ~pel te tree nie?) 
~at en die ossewa ry vir 

, Ingens dink selfs soms dat 
. gende F(W)-faktor dit 

[1 

t~ar,tement Buitelandse 
hlln~ I n ~nlangse I nternatio 
Ode n vrer-blad advertensie 
fgeskC pcse dat die noodtoe 
nls a moet word, politieke 
rth~~d vrygelaat moet word 
td ~ SWetgewing afgeskaf 
tt Ic,Oordat daar met legitie- 
IJa ~~rs gesprek gevoer kan 
.. t &e IS waar ... ek het dit 
Vqn dl. es] Dit is 'verfrissend' 
"Oor ic regering se kant nou 
. no~ net' k . ( M., n wessie van tyd 
\fa cHles ook op die wa 
t on ar, dis jammer om te 

I q t land n ag.t~rryer-posisie in 
: U 0 spohhek verwerf het. 
PoI' ~ 'n bietjie te skeur 
itl s~hek: die SR (hulle is 

a-polities, of hoe?) 

weet. lndien hy dit weI beplan het, 
bewys dit hoe maklik "beginselsa 
ke" verbuig word. I ndien nie, staan 
Stell en bosch se "deure van ge 
sprck" bot toe. In elke geval, dis net 
"nuttige idiote" wat met die ANC 
praat, of hoc? 

Baic Maties (en verstokte Gol 
den-Oldies) het nie gehuiwer om na 
die Spog-toer 'n groot bohaai op te 
skop nic. Ons het nooit die einde 
daarvan gehoor nie. 

Elke tweede SR-kandidaat het op 
'n ek-is-teen-gesprek-met-die-ANC 
ticket die ewige glorie van SR-skap ------------' 
probeer betree, Wat ek wil weet is ANC. Die hoofrede is seker (so~S 
waarom hulle dan nou ewe skielik die regering nog altyd gese het): die 
so stil is? ANC moet geweld afsweer. Maar 

Hoe voel die US se bohaaimakcrs dit Iyk asof mense nie meer soveel 
oor die feit dat dosente (en amper in hulleself glo nie. , 
die Rektor ook) sulke tendense Die "deure van onderhandellns' 
toon? Van Semper Terre Blanche staan nou skielik "oop". Nogal ver 
tot Willie Est was daar. 0 ja, dan metel om sommer te kan kies waO 
ook die eregas, Ebbe. neer jy die "deure" oopmaak vir 

Almal het verskillende motiewe men. met net soveel re§ tot toe~ 
en redes gehad en verskilllende hoe- gang soos jy. (Hoe "oop' kan d!t 
danighede gevul. (In goeie boe- deure wees as goeie Broeders Ole 

Die SR gaan gedurig op skoltng • 
naweke. Dis alles goed en weI. 
Maar miskien moet ons daaraarr 
dink om sommige van hulle op 'n 
4'opvoedingsnaweek" te tu.ur. Dit is 
van uiterste belan dat die SR se 
gedrag die Univer }tei.t se bceld 
hoog hou, e~ OI~ die instan ie . e 
Gocie Naam 10 die modder te sleep 
nie. . I) Ek dink nou spe ifiek aan die a- 
wie- en Bennie-kaskenades by Fleu! 
du Cap. Oenskynlik wa~ drank te 
vryelik aan hulle besklkbaar, ~n 
Bcngaalse tiere is die aand op die 
persiese matte gejag:. 

Dis gedrag soos dIe wat studente 
sc naarn ontFleur ... en nogal leiers 
ook. . d' En laastens 'n raaisel: wat IS ie 
nuwe vloekw~ord op die US? la, 
jy's reg: Politicke Forum. (Terloop , 
die woord se impak word deur on 
Tjaarter met die van apartheid ver 
gelyk. En hy is 100 persent r~g.) 

En heellaastens: Blykbaar IS Ma 
ties besig om Huh hulle kokonne" ~e 
beweeg ... almal doen aanso k vir 
SR-subkomitees. Of miskien gaan 
134 mense volgende jaar vir SR 
staan. Mercy. mercy! 

~Ml OUE~S I 
k'1k -~yoff. SdMf.~~ 

Te.rblo-nc\l\e. (I Willit 
f¬ sstuhl).'j5 15 
met d,e c..l 

TJAART VAN DER WA.LT is 'n vierdejaar chemiese ingenieurswese student 
---en nuutverkose SR-voorsltter. MARIA HUMAN het met hom oor die SR en- __ 

aktuele kampusaan eleenthede ges Is. 

Par y- • • tre • • urt IS 

heid van spraak b hoort uitgebou 
te word. Ek kan m t trot "dat 
Stell en bosch die kampu i wa r 
op die groot te mate van vryheid 
van spraak in Suid-Afrika tan 
h er , Een van di rykdomme van 
'tellenbo ch is sy vermoe om di 
verse menings te akkomodeer. 

Vreed am protes m t d ur 
die SR b skerm word. Die univ r 
siteit is egter '11 pick wa r men e 
hulle op 'n akad mie en weten 
skaplike wyse vo rberei cn enige 
sank of kwessie op on kampu be 
hoort op hierdie wyse hanteer t 
word. 'n Opto~ is g woonllk ge 
~rond op mosionele gesprekvoer 
mg sodat weten kaplikc onil din 
van die ituasie a terwee elaat 
word. 

'0 Men. moet 'n onder keid tref 
tussen die reg op vrecd me 
proteso. pto te n die re.. op vry 
heid Y n keuse. 'n Prot opto 
forseer men e om n 'n m nin te 
luister. By 'n prote ver ad rin 
kie men e om deel te n em n 
Ike student mag de Ine m. 'n 
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MENINGS van der Walt e leiers lei na konflik 
DI " afgelope tyd is 'n tendens besig 
om kop uit te st ek onder soge 
naarnde kampusleiers. 'n Tendens 
wat ek reken ongevraag en onver 
antwoordelik i en nie by mense wat 
hul elf a leiers bcskou, pas nie. 

Mense plaas hulself in komparte 
ment wanneer hulle oor politick 
dink~wo~hul~~amg~oo~~ ~---~--~~~-~--~~~~~~~~~~~~ 
begin die "groupies" ook so iaal 
verkeer. Hiermee is op sigself niks 
verkeerd nie, rna r dit veroorsaak 'n 
verwyderding tussen die groepe en 
'n tendens om te praat van "oris" en 
"hulle". Gewoonlik weet "ons" pre- 
ies wat om te doen en "hulle" kyk 
eeno ig na die saak en het skeefge 
trekte morele waardes. 

Die men e ~ ~mal p~h~s b~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
trokke, maar waarom? Ek weet aktiewe politieke agenda gehad. 
waarom ekself betrokke is, maar nie Wat egter vooropstaan is dat die 
waarom ander is nie. Veral nie agenda deur organisasies met eie 
waarom spesifieke standpunte inge- belang by die betrokkenheid, gedo 
neem en strategiee gevolg word me. mineer word. 

Wanneer jy nie op hoogte is nie, Die effek van 'n projek of inisia- 
het jy geen reg om uitsprake te tief kan in terme van 'n tipe "zero 
maak oor die moraliteit van spesi- somspel" gemeet word. Die sukses 

lin 
fieke standpunte en strategice nie. 
Maar dit impliseer nie dat stand 
punte en strategiee nie gekritiseer 
mag word nie. 

Hoe lyk die die politieke arena 
waarin die toestand teweeg gebring 
word? Stellenbosch het vanjaar 'n 

van een organisasie beteken nood 
wendig verlies vir 'n ander. Gevolg 
lik verhet tydens die SR-verkiesing 
akuut geword. 

Die toestand is te wyte aan die 
aard van die politieke proses op 
kampus. Vroeer is enkele prosesse 
aangewend om groepe bymekaar te 

bring om mekaar beter te verstaan 
en ander se sienings te hoor. Die po 
gings was egter eenmalig en nie 
werklik effektief nie. As die tipe ini 
siatief wil slaag, moet dit gestruktu 
eerd en deurlopend geskied. 

Twee idees wat die verwydering 
kan teenwerk, het die afgelope tyd 

na vore getree: die Meningsforum, 
aangebied deur die Debatsvereni 
ging en die Politieke Forum, voor 
gestel deur die Nuwe Alliansie ty 
dens die SR-verkiesing. 

Die Meningsforum bied geleent 
heid aan die gemiddelde student 
om sy sc te sc. As die geleentheid 
behoorlik benut word, kan baie 
rneer mense op 'n gereelde grond 
slag hoor hoe ander dink en voel oor 
wat hulle ookal mag pla. 

Die Politieke Forum het nog baie 
skaafwerk nodig voor dit toegepas 
kan word. Daar sal veral gewaak 
moet word teen 'n magstryd wat die 
hele poging kan kelder. Die besluit 
nemingsbevoegdheid van die forum 
moet beperk word, veral om verwy 
dering teen te werk. 

Ten slotte: om jou oe toe te maak 
vir probleme, om nie alternatiewe te 
oorweeg nie, verwyder nie die oor 
saak van die konflik nie. Dit is bloot 
'n manifestasie daarvan. 

'n Leier behoort konflik te han 
teer, nie te veroorsaak nie. 

Politieke moorde steun struktuur 
DIT is wanneer jy sien jou vriende 
is bang om huis toe te stap in die 
aand, wanneer jy skrikkerig is om 
die koerante oop te maak in die og 
gend, wanneer jy saans geluide to 
JOu tuin hoor dat jy wonder oor die 
politick struktuur van 'n land waar 
opposisie genadeloo uit_gewis word. 

Meer as 'n honderd Suid-Afrika 
ners is die afgelope vyftien jaar ver 
moor deur "onbekende persone". 
Die mense wa almal polities be 
trokke op verskillende maniere. 
In 'n joernaal, Work in Progress, 

kryf die redakteur, Glen Moss, dat 
daar in 1989 gemiddeld elke twaalf 
dae 'n gewapende aanval op Suid 
Afrikaan e politieke aktiviste in die 
buiteland was. Vol gens hom het 
hierdie aanvalle gevolg kort na 'n 
to praa van die Minister van Ver 
dedi ing, Adriaan Vlok. In X toe 
spraak het mnr. Vlok gese: 'Waar 
ook al die ANC is, on sal hulle eli- 
mineer." 

Die elfde jaar het &enl. Magnus 
Malan by die Universlteit van Pre 
toria tydens 'n toe praak gese 
"Suid-Afri at 800S ander lande, 
maak om van onkonvensionele 

metodes gebruik om politi eke idea1e 
te bereik." 

Vir baie jare reeds word aant)' 
gings gemaak dat moordbendes to 
opdra$ van die Suid-Afrikaanse Se 
kuriteitsafdelings, optree en vera nt- 

woordelik vir die moorde op politie 
ke aktiviste. 

Hierdie a ntygings het bloot 
moontlik onregverdige aantygings 
gebly totdat die hoof van die Buro 
Staatsveiligheid (BOSS), "Lang 
Hendrik" van den Bergh in getuie 
nis voor die Erasmuskommissie 'n 
tersyde opmerking gemaak het dat 

wat dink Jv van Matl -do ent wat 
proat m t dl ANC? 

Ronny King 
Ek is nie daarvoor nie. Ek voel nie dat 'n 
mens met die ANC moet praat nie. Ek 
wonder wat die mense se motiewe is. 

Dirk van Eed n 
Dit is noodsaaklik vir akadcmiese integri 
teit dat alle belan groepe geken word. 

louis Saavman 
Hulle moet politici word. nie do ente nie. 

JS Collard 
] don't believe in compromis , but I do 
believe in talkin . 

Noas LInd qu 
Elkeen moet vir homself besluit of daar 
cnige waarde is, en so ook elke student. 

Johan van Zyl 
Die ANC i 'n kommunistie e or anisa 
sie. Wat help dit jy praat met hulle? 

Rudolf Mast nbro k 
. Dit i. tekenend van die tye We t v rander. 
'n Mens moet natuurlik op jou hoede 
wees vir enigiets wat die Bro derbond 
aanvang. 

J co du Tolt 
Hulle hel nie genoeg aandag gekry toe 
bulle klein kindertjie was nie. 

hy "marine in die Staatsveiligheids 
raad het" wat "moord sal pleeg op 
bevel". 

Met die herinstelling van die 
noodtoestand het min. Vlok ~epraat 
van die "eliminering" en ~ uitwis 
sing" van "revolusioueres". Wie is 

hierdie revolusioneres? Is dit ook 
studente op Stellenbosch wat pro 
testeer teen rasgeskeide koshuise? 

Verlede jaar in 'n moordsaak teen 
polisiesersant, Robert van der Mer 
we, het dit geblyk dat die polisie 
kennis dra van moorde op politi eke 
aktiviste. Van der Merwe het in die 
hof gese hy het nie gewyfel om twee 

mense met moontlike ANC bande 
dood te skiet nie, "want ek het fe 
weet dit het al voorheen gebeur' . 

Hoeveel keer moet ons 10 die koe 
rante lees van nog 'n David Web 
ster, 'n Anton Lubowski? Moet ie 
mand soos Mark Behr doodgeskiet 
word voordat studente ook ernstig 
begin soek vir die mense verant 
woordelik vir intimidasie en moord? 

Om bloot verklarings uit te ryk 
oor die afgryslikheid van die tipe 
aksies is nie genoeg nie. Om moreel 
ontsteld te wees is nie genoeg nie. 
Dit trek nie diegene wat drie-uur in 
die oggend bel en sc: "ons gaan jou 
vrek maak", vas nie. 

Hierdie mense sit saam met ons 
in die Neelsie, hulle sit langs ons in 
die klas. More kan hierdie persone 
iemand oor sy politieke standpunte 
doodskiet. 

Indien die Suid-Afrikaanse rege 
ring nie 'n ernstige poging aanwend 
om politieke moorde op te los nie, 
loop ons die gevaar om probleme op 
te los soos dit gedoen word in La 
tyns-Amerika. Dit is vir my onaan 
vaarbaar om net toe te kyk hoe dit 
gebeur. 

Deur GRISELDA CUPIDO-ALLEN 

TANJA HlCHERT is pas aange 
wys as die Saak- Voor itter vir die 
termyn 1989-90. Sy werk tans aan 
haar meester graad in Politieke 
Wetenskap. 

Tanja was tot die cinde van ver 
lede sem ster assistent-hoofredak 
teur van Die Matie. "My betrok- 
ikenheid by Die Matie het vir my 
baie beteken en ek voel baie sterk 
oor die koerant se waghondrol op 
die kampu ," sc sy. 

Tanja sc sy het 'n "tipie e Afri 
kaanse opvoeding" gehad. Vandag 
beskou sy haarself as 'n Afrikaner 
deur en deur - 'n Afrikaner wat 
die Nasionale Party regering teen 
staan. 

Haar aktiewe belangstelling in 
aktuele aangeleenthede spruit 
voort uit haar Duitse familieban 
de. Veral vanwee haar pa en ander 
farnilielede se betrokkenheid aan 
die Tweede Wereldoorlog. 

"Die cliche van die Duitsers 
wat na die oorlog gese het dat hul 
Ie nie van die slagting van die 
Jode geweet het nie, is vandag op 
Stell en bosch net so relevant vir 
wit Suid-Afrikaner . Daar is geen 
morele regverdiging vir politieke 
apatie in hierdie land nie," s8 sy. 

T ANJA HICHERT 
Sy glo vas in die beskerming 

van menseregte en vryheid van die 
individu in 'n nie-rassige demokra 
tiese Suid-Afrika. Sy beklemtoon 
die rol wat vroue in ons sarnele 
wing kan speel. "As vroue bewus 
word dat daar teen hulle gedi kri 
mineer word, kan hulle ook bewus 
word dat daar baie ander ongereg 
tigheid in Suid-Afrika is." 

Die onderwerp van haar Mees 
tersgraad - Politiekc Ontwikke 
ling en Ekologiese Prioriteite in 'n 
post-Apartheldsbewind in uid 
Afrika gee 'n aanduiding van 
haar omgewingsbewustheid. 

(vervolg van b1.9) 
aan die Studente- U nie voorgele 
word vir ratifikasie? Indien die 
Studente-Unie in so 'n geval nie 
die Politieke Forum goedkeur nie, 
gaan dit die grondwet in gedrang 
bring? 

Vorige voorsitters het al gevoel 
dat die grondwet herskryf moet 
word. Die wyse waarop dit gedoen 
moet word, word tans ondersoek 
en riglyne is neergele deur die 
Grondwethersieningskomitee. Die 
Politieke Forum is ter tafel gele 
en is heeltemal oop vir onderhan 
deling. Dit is die SR se plig om 
steeds na alternatiewe strukture 
te soek wat beter sal werk as die 
bestaandes. Daar sal in die nuwe 
grondwet 'n struktuur vervat 
moet wees wat die werklike doel 
van die politieke mandaat uitbou, 
naamlik: om die Studente-Unie 
polities in te Jig en in 'n groter 
mate bewus te maak. 
Wat is die reaksie op die Polltleke 
Forum? 

Die meeste persone sien die Po 
litieke Forum nog teen die agter 
grond van die verkiesing. Die poli 
tieke verenigings toon egter almal 
'n bereidwilligheid om daaroor te 
praat en alternatiewe voorstelle te 
maak. Die Politieke Forum is nog 
oop vir onderhandeling. Die struk 
turering van die SR se politieke 
bedrywighede het aandag nodig. 
Tydens die SR-sirkusse was gods .. 
diens prominent in die beleids'Vcr" 
klarmgs v n lede 'Van die Nuwe AI .. 
liansie. Dink jy dit is relevant n 
wat is jou mening aang ande die 
gevoel dat dit net 'n mid del tot 'n 
doel is? 

Die norm wat ek neerle vir ge 
tuienis oor Christenskap is dat dit 
eg moet wees. Vir 'n persoon wat 
deur sy lewenswyse die begins~l 
van Christel ike liefde uitleef, IS 
dit 'n moet om sy Christenskap te 
bely, want dit bemvloed die wyse 
waarop sy besluite geneem wor~. 
J y soek dus 'n mandaat van die 
studente om as Christen jou werk 
op die SR te doen, maar jy moet 
seker wees dat jou saak reg is, en 
dan wei jou werk so op die SR 
doen. - 
Op die sirkus e het "gewone stu" 
dente" en "die heil van Stellen 
bo ch Ie op Stell en Josch en nle ill 
Lu ka nie" 'n groot rol ge peel. 
Ho ga n daar na die gewone iu 
dent se bel nge gekyk word? 

Die SR moet besluit hoe hy ~y 
energie gaan kanaliseer. As dIe 
SR van Stellenbosch moet ons op 
hier 'n groot bydrae lewer oJ11 
Stellenbosch uit te bou. Die SR 
moet 'n duidelike prioriteitsl~s 
stel van wat hy werklik deur die 
jaar wil bereik: 'n klein bietjie va'} 
Suid-Afrika se probleme oplos, 0 
om 'n groot inset in die oplos van 
die probleme van Stellenbosch te 
lewer. 
Die We -Indlese krieket peler, 
Conrad Hunt, het gese die tot" 
koms van Suld-Afrika Ie in stel" 
lenbosch en Soweto. Jy is voor it, 
t r van die SR. Hoe sien jy jOll ~o 
in die to koms van Suid-Afrika. t 

Dit is my pJig om die gro? 
massa van Stell en bosch op 0 Jl 
wyse te lei dat ons bewus is v~~ 
die probleme van ons tyd en hu 
kan hanteer. Ons moet begin ~c~; 
kom van die idee dat divers1tC! 
van menings 'n hindernis is. Dil d' 
'n rykdom wat ons met wederst . 
se begrip en respek moet e 
skerm. 'd 

Op Stellenbosch en in SUI ~ 
Afrika is ons almal saamgepla~Jl 
in 'n spesifieke sarnlewing met t 
spesifieke samestelling. Ons rn~, 
mekaar leer ken en respekteer. , 
SR-voorsitter wil ek graag die ge 
sindheid van "leef en laat leer' oP 
Stell en bosch sien posvat. ot 

My lewensbeleid is om dit V d 
ek doen cen kecr te doen e~ g~e 
te doen. Ek sal graag ook In it 
tegnologiese wereld, waar daar Vie 
Suid-Afrika nog geweldig b~1e 
moontlikhede re, my ncacrl" 
deel wil doen om 'n diens aan ~O' 
Skepper, die land en al sy 111 
ners te lewer. 



Wat die Regter 
gese het oor protes 

; _, . hom oortuig dat die verbod bedoel 
Andre Gaum, Amadeus. was vir aile betogings o~ die. karn- 
DIE berig onder die opskrif "Pro- pus. Die vo!gende.aanhah~g uit reg 
tesverbod geldig" in Die Matie van ter Conradie se uitspraak IS belang 
I September 1989, verdicn :eaksi~. rik. 
Sommige van die foute 10 die berig "As 'n mens van. die, sta~d~u.nt 
is die volgende: uitgaan dat '!l betoging !l pnmltl~- 

In die eerste sin word verwys na we knmmunikasievcrm IS, dat dit 
"die hofsaak oor die Universiteit se noodwendig oppervlakkig en prop? 
verbod op protes". Daar was gee!~ gandisties is en me aangemoedig 
hofsaak oor 'n "verbod op protes behoort te word by 'n opvoedkundi 
nie, maar 'n aansoek het wei voor ge inrigting waar studente geleer 
die hof gedien waarin 'n verklaren- moet word om te debatteer en wei 
de bevel aangevra is dat die 1985 oorwoe analise eerder as la. spreu 
verbod op demonstrasies (en dus op ke hoog tc ag nie, dan ou ~It. my~s 
betogings) ongeldig verklaar moet insiens gese kon ~ord ~a! dit In die 
word. belang van die universiteit sou wecs 

Dit blyk duidelik uit die hofstuk- om daardie besondere vorrn van 
ke dat protes en protesvergaderings meningsuiting te verbicd. 
nie verbied word nie, maar dat wat "Protesvergaderings, beklerntoon 
verbied is in die woorde van rcgter die responde~te in hulle stukke, .._------- --; 
(onradie :'slegs maar die ongesofis- word nie verbied me, slegs rna,ar dIe NI· ks dop 
tikeerde konfrontasionele menings- ongesofistikeerde konfrontasionclc 
uiting wat aard en inslag van 'n be- meningsuitin.g ~at aard en inslag 
toging" is. van 'n betoging I . 

Die stelling in uberig dat me. "Betogings as 'n oorred!n~smeto- • I 
Durr, Nusas en BSOS aansoek ge- de het sckerlik hull~ pIck In n. vrye V r e r 
doen het om die verbod ongeldig re samelewing •. maa.r die k,~mpus,l, m~ 
verklaar "orndat dit vaag is" is 'n die rnarkplein me. A ~ un,IVer.]- Frlkkl Co tz I G rord 011- 
totale oorvereenvoudiging. Die vol- teitsraad besluit dat hy 10 die U1t- PIG J N th J 
1 d' d di erbod b dl cdc vi r, F.J. r . .. 09 I 0- e Ige gron e waarop . ic v. oefcning van sy wye evocg 1 han van Zyl, Frans louw, A.K. 
Volgens die betoog van die applikan- hierdie bcsondcre vorm van m~- B A o rtf 
tc ongetdig sou wees, omvat h~clwat ningsuiting nie ?P sy .kampus wil Louw, H. d e r, .. r, 
Oleer en dit is belangrik dat die reg- duld nie i ek me bcreid om te be- Jonnl Eng Ibr cht: 
ler bevind het dat geen een van vind dat'so 'n besluit so gr?f onredc- VERGUN on die volgende oprner 
hierdie gronde tot die ongeldigheid lik is dat die wetgewer me kon be- kin s na aanl idin van "Menin 1" 
Van die ver bod gelci het nie. . doel het om die tweede respondent in die Matie van 25 Mei 1989. 

Dan is uberig met betrekking !ot (die univer itei,tsraad) te magug am Dit i die ro pin van die k rk 
b~langrike nuuswaardige ~evtn- dit in te stcl me. om midde in di kri i c van die a .. 
dl~gs van die regter en wat vrr ons HElke universiteit het ~y eie ka- melewin 'n g tuieni uit te I f. 
unlversitcitsgemeenskap van belang rakter en die hof m?et. die outono- Hi rvoor h t di k rk wy h id no 
Oloet wees, ook totaal onvolledig. mie van die unive~sltel.t om sy ka- dig. Die kerk kan maklik in die 
elfs die dagbladpers het met .gro?t rakter en eiesoortlgheld te hand- slagyster trap om n t nog 'n luid 

prominensie sommige van hierdie haaf en uit te bou ook na waarde sprekcr te vord van e n of and r 
aangeleenthede uitgelig. Sornmige reken." politieke, 0 iale of ekonomicse en- 
~~~ hierdie uitlatings is die volgen- (Aanhaling uit hofstukke .ver- timent. Om die ware erk v n Je u 

" kort weens tekort aan spaste - hristu te w en om profetie 'n 
. Die regter het byvoor~eeld gese Red.) woord van God te bring h t die k rk 

d_I.:e~a:d:vo~k~a~a~t~v:ir~d:~~a~pp~l:lk:a:n:te~he~t~~~~~~~~~~~~~di venul]ingvandicHcil~eG c 
- dringend nodig. A snert In Ef sier 5:8 i die b d kap rna teurs se ,aan die kerk wat t n midde van 'n 

h t ie "Nou het ons n SR wat moeilike itua ie di b te ebruik 
Jon van Zyl, Vlctorlostraat, g:e:1 i~te~ritejt het nie, o~~~; moet maak van elke geleentheid 
St II nbosch: kwaarn oningelig, dom en eng IS. juis am nie na dn nk t gryp ni • 

Wat 'probeer Marlette Hanekom maar om vervul te word met di 
bladsy een met haar pogmgs tot Heilige G e . Die Kcrk rno t bid 

?gernalistiek (llnksc .pro.paga~~a) vir wy h id n leiding van die 1 ei 
J "? Laat die politick vir die politici. lig Ge s sodat die k k voordur nd 
I~'daar nie 'n onderwerp waarvan sy kan vra of dit We t doen word, vir 
iets weet nie? Dan kan sy mas daar- God aann cmJik i of nie. Di ug 
oor gorre!.. . I gestic d t die erk mi kien 'n dop 

Wat die ta ndaard van ~ artike s nodi h t, j du 'n dwn p d vrr 
D ' d k se po die kerk om te volg. betref. Aaauk. Ie re a SIC: 1 - 'n Verder opmerking: 

gings tot die politieke arena IS ag- het die Voelvry .. kon rt 
wekkend,. 1 ?" 

Wl'e betaal vir die kost.e .van? re- dan 0 p a. 
d g Is Moet hri t It ni ok voor- dak ie, druk en versprel 10 d' taanders we van vryheid v n 

daar nerens op Stellenbosch en- spraak ni ? Natuurlik mo t el en 
kende studente wat. bela~g tfl d?m die vryheid he om sy aak ttl. 
op die redaksie .tc dlen me., nDJ n As Cllristene h ton oc n probleme me - maak toe Julie deur~. n en- Ii' 

kende gemeenskap kan me geld so daarmee nie. Danf IS e ter twee 
voorwaardes. Die grens van vry 

m(~a~;eda!lkie vir u brief: Dit is heid van spr ak i dat die m n. ...c 
d 'delik uil 11 brief dal u me saam- godsdi ns nie bela ter en tot be. p t .. 
s~'m mel mellillgsartik~/s. ~la! g_~- ting gemaak word nic en d t die 
ubliseer is "ie, maar dll IS }llIS dIe medemen nie b Ia ter moet word 

Pdoel van hierdie arlike/~: om deb~t nie. d' 
I · leer: DIe On i .per onlik e.k nt t en . 1 0'[1 d,'e kampus Ie s m~u . . 

,f. nele koe belastering en b spottmg van em Matie ;s nie 'n proJess'd i p rsoon e godsdi nsti 0 rtuigin 
rant !lie. maar dit blyk at OilS we onder am die a rtUigin, If .te 
in hierdie opsig sla:Jp, nuusberigle aanvaar, Jui da rom het I hrt.- 
w:~~,:,:;,:ev ~;kil, ::ys ek u graqg tene di reg om be w' ar tc n~ lk ~~ 
daarop dal Iwlle ffitelik korr:/ I. die 1 wende God nanm mlsbrUlk 
Die redaksie hu dig ni~ noO weJ~= wo(r~~iei v rkort. Die polimiek 
d','g die standpunte wal.1Il mmsartl If. I R I) 
kels weergegee word me. - Red.) word hi rmee aJI 111/ ~ el. 

i!1( is polities verJig, maar u uitga 
\V Van 14 September ... nog nooit 
voorheen is soveel liberale snert so 
Illateuragtig opgedis nie - vanaf 
bladsy een tot hen. Dan noem u die 
Poging "selfstandige mondstuk van 
~t.elIenbosse studente"(Ka-ka) van 
!Inkse organisasies" sou nader aan 

dIe kol gewees het. . 
. Ek raak net hier en daar aan ~le 
~~houd. Op bladsy tien is daar tlen 
karnpusmenings" gegee - J1~t een 

daarvan is nie links nie. Op dleself 
de ~!adsy praat die oud-re~akteur 
van nege hansworse". Kan n Stei 
l nhosse student, nogal nagraa~s, 
Werklik sulke ongefundeerde stelhn 
ge kryf en daarmee wegkom? . 

In Tina du Toit se "Perspektle~e 
en Dinge" sien ek geen perspe~tle 
We of logika nie. Met woordspehnge 
008 "Natwerk" probeer sy sky~ 
baar aandag trek. Niemand sal ~It 
naaks vind nie. En dan praat dIe 
,elfde snuiter van haar LP en ad 
JUnk-minister as "ou Pietie". As 'n 
~e~s so min weet van "Chris~en~", 
~glk~ en partypolitiek moet lY he- 
er tJoepstil bly. 

el By een van die briewe op bladsy 
I'~ e die redakteur se voetnota dat 
la- ":~t~ende aanmerkings wegge .. 
d·at IS. Wat noem die redakteur 

Ie VOlgende wat hy nie weggelaat 

Enlge per soon kan bnewe 
aan Die Matle rig. Ole ceres 
IS: Ole Redakteur, Die Matie, 
LSS, vrctonostroct. Stellen 
bosch 7600. Die redakteur 
behou homself die reg voor 
om die plaslng van stot te 
weier. of dlt vir publikasie 
aan te pas 
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Nusas 'image hew ste ykman 1 ind 
P.S. Burger, Blenh Imstraat 5, Ie mos dat daar van die d mokratie 
Stell nbosch: se gede lte van jull bani r een 

sprake i nie. 
DI i ont tellend om te ien hoc- 110 kom hardlo p julie. AP to 
dat hoog intelligente Jon men e wann r, deel van die stryd, op 
toelaat dat hulle totaal cmdoktri julie ge kiet word, of wanne r jullle 
neer word. Dit i onmo ntlik om 'n ei ndom beskadi word? Daardeur 
ge prek met 'n Nu as-lid te voer ond rsteun julie mos die onlcgitie 
sander om bombardeer te word me r girne en is Julie verraaicrs van 
met die tipie pape aaipr atjie die tryd 
van 'n linkse politieke radikaal. Julie bruik di word kame 

I eslcc, ck wit graa he d t jy vir raad so maklik op julie vcrgade 
on. under rninder intellektueel be rin . Dit terwyl julie elkc and, 
decIde dwa e 'n paar van julie nuut- knuppeldik zcvreet. ond r v rm 
te intellektuele flipfl ppe verdui- komb r ,in luuk e kamers sl ap 

delik. en de n nog in blin motors rondry. 
Waarom be kryf julIe di rnoord Julie i be Its ni kamerad nie. 

op Anton Lubow .ki a onder and re Julie i nik. ander nie a blote 
"brutaal" terwyl di m ord p 'n "irna e" bewust rykman. kinder 
mede-Matie afgemaak word a 'n tjie wat besi i m t din e waar 
"ongelukkige voorval"'? lie! jy al deur julie jul vinger lelik gaan ver .. 
gedink dat on comrade as evolg brand. 
van dieselfde erno. ionele op. weping As julie em legitimiteit wil he, 
en indoktrinasic waaronder jy jou sal julie tandpunt meet inneem 
bcvind, dalk 'n klip d ur jou kop teen all vorm v n politicke _ 
kan stuur op die N I? (Gaan die weld. Julie al pcliti ke ew Id 
moord op )ou be kryf word . bru- t t be in bev . 
tar I of a. n ongelukkige voorval?) Tans v roor ik jull t r poli- 

110 kan julie b niere 0 "Voor- ti ke gcweldplegin . Julie w p 
waart na 'n demokrati ,0 iali - men erno ioneel op oor griew 
tic e uid-Afrika" op julle ver ade- wat met arbitra ie be leg on ge- rings toelaat? Julie weet mo dat , . _ 
daardic w orde g lei het tot die 
dood van miljo ne men c dwar .oor 
die wereld. Vandag nog terf daar 
duisende as gevol van honger in 
state met mi lukte 0 iali tie e re 
geringstel cis. Neern byvoorbeeld 
vir Mosarnbiek. n verder weet jul- 

is nie. 
Word as blief wakker, 

Ek 10 ni dr t my bri f enig reak- 
ie '11 uitlok nie julIe is al t - 

wctenloo. , te verbiuerd, te emdok 
trineer. 

Julie h t d die 

in. 

POSTE BESKIKBAAR BY , 
Nuus (3) 
Soslael (1) 
Interkampus (3) 
Kuns (1) 
Sport (1) 
Aons kvorrns by di SR·kontoor 
b sklkboor. 

am r r, I of 

Justu .Annerikr Ni rn 1M, An t 

F: J ,n Pi err P iii sier, Ilof Enn 8 Andrin t, 

Rand, tc)'7S7',n. 
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VRVOAG, 13 OKT: 
• The second last day of the 
French Film Festival at the Labia 
Theatre in Cape Town features 
Jules et Jim, a homage to total 
freedom of love and a lament of 
the impossibility of achieving it. 
• My 'childrenl My Africa[, nog 
'n meesterstuk uit die pen van 
Athol Fi gard, wys in die Baxter in 
Kaapstad. 'n Simpatieke blik op 
die Suid-Afrikaanse situasie ge .. 
sien uit die perspektief van 'n tibe 
r le wit skooldogter, 'n jong radi 
kale swart skolier en 'n swart man 
uit die "ou skool". Dit is 'n stuk 
wat geen Suid-Afrikaner kan be 
kostig om te mis nie. Besprekings 
by Computicket. 
• Vanaand is die eerste opvoering 
van Spee/goedkas en Die Spinner 
deur die Drama Departement in 
die HB Thorn-teater. Eersgenoem 
de is '0 kleurvolle en lcwendige 
stuk oor ses speelgoedkarakters 
wat vasgevang is in hulle droom 
bestaan. Die Spinner is 'n eenman 
vertoning deur Andre van der 
Merwe wat handel oor 'n soldaat 
se onaangename ervarings op die 
grens eo die uitwerking wat dit op 
hom het. 
SATERDAG, 140KT: 
• Tennessee Williams' play, The 
Glass Menagerie is showing at the 
Baxter. "When you look at a piece 
of glass, you think of two things: 
how beautifull it is and how easily 
it can b broken." - T. Williams. 
The play run till October 28. 
Bookings at Comnuticket. 
• Vanaand i die laaste aanbie- 

W oord en musiek verbind 

I 

VRYDAG, 20 OKT: 
• The much talked about movie 
Bagdad Cafe starts showing in 
Stellenbosch. What happens when 
a archtype German frau is stran 
ded in the Vegas desert with a 
loud and somewhat crass 
Schwartze? Stunning photo 
graphy, georgeous music and su 
perb acting will not leave you un 
touched. 
MAANDAG, 23 OKT: 
• 'n Tentoonstelling van skilderye 
met Potchefstroom as tema, deur 
Antoinette Moodie, begin vandag 
en eindig 4 November in die 
Dorpstraat Galery. 
• Die ASK se tydskrif, Penseel, 
word vanmiddag tussen 12hOO en 
14hOO in die Neelsie loopgang ver 
koop. Die tydskrif kos R4 en dit 
bevat kreatiewe skryfwerk van 
studente. 
DINSDAG, 24 OKT: 
• Two and two makes sex, a far 
cical play by Rex Gamer opens to 
day at the Theatre on the Bay. 
Among the star studded cast is 
Tim Plewman. 

Deur HELENA V.D. WESTHUIZEN 
ROELOF TEMMINGH, dosent 
aan die departement Musiek, se 
musikale verwerking van DJ. Op 
perman se Joernaal van Jorik, is 
onlangs op Stell en bosch uitgevoer. 

Die unieke eerste uitvoering het 
deel uitgemaak van die Stellen 
bosch-fees . 

Die inisiatief vir die verwerking 
van die teks het gekom van mev. 
Marie Opperman wat geglo het dat 
die lang epiese gedig getoonset be 
hoort te word. Omdat sy aanklank 
gevind het by Temminghse musiek 
het sy hom tel kens genader om die 
komposisie aan te pak. 

Vir dr. Temmingh, wat 'n grondi 
ge kennis van die Jorik-teks het, on 
dersteun die musiek wat hy geskryf 
het slegs Opperman se woorde. In 
'n onderhoud met 'n Afrikaanse 
dagblad, se dr. Temming die mu 
siek is nie 'n klanknabootsing van 
die teks nie. "Die klank weerspieel 
'n spesifieke bewussynstoestand." 

Die uitvoering van die &etoonset 
te Joernaal van Jorik was n buiten 
gewone musikale ervaring. Daar is 
met behulp van elektroniese instru 
mente oorspronklike klanke geskep. 
Aan die lede van die ensemble van 
klavier, orrel, fluit, tjello en slag 
werk is baie ruimte vir improvisasie 
gelaat. 

Soos die gedig, is ook die musiek- 

aanbieding saamgestel uit verskil 
lende vlakke. 'n Bandopname van 
die gedig voorgelees deur dr. Tem 
mingh was die sentrale fokuspunt 
van die werk. Dit is teen die agter 
grond van die elektroniese musiek, 
ook op band, gespeel. Die ensemble 
het die basisteks en -musiek onder 
steun. 

Volgens prof. Lina Spies, beken- 
de digter en letterkundige, het die 
Joernaal van Jorik, as "grootste ge 
dig in Afrikaans" nie regtig musiek 
nodig nie. Hoewel sy meen die mu 
siek by die eerste twee dele, "Duik 
boot" en "Kamera", nie veel tot die 
teks bygedra het nie, was die laaste 
drie dele "aangrypend" en het dit 
die konflik en dramatiese handeling 
goed ondersteun . 

Kritiek bestaan wei oor dr. Tern 
mingh se besluit om self die teks 
voor te lees. Vir diegene wat die 
teks nie goed geken het nie, was dit 
moeilik om sy effens onduidelike 
spraak te volg. Die ooreenkoms van 
sy stem met die van prof. Opper 
man was egter besonders vir die 
persone wat die digter goed geken 
het. 

Die musikale verwerking van 
Joernaal van Jorik is 'n voorbeeld 
van hoe woord en musiek wel eks 
perimenteel en oorspronklik verbind 
kan word. In hoe 'n mate die mu 
siek werklik reg kan laat geskied 
aan 'n literere teks bly egter deba 
teerbaar. 

WOENSDAG. 25 OKT: 
• When movies were movies op 
ens tonight in the Nico Malan 
Opera House. The show takes 
you, via movies, through the years 
with a strong cast of singers and 
dancers. The text was devised and 
written by Barry Ronge and it pro 
mises to be ultimately enjoyable . 
DONDEROAG. 26 OKT: 
• Die Kaapstadse Simfonie Orkes 
bied, o.l.v. David de Villiers, wer 
ke van Haydn, Bloch en Dvarick 
in die Stellenbosse Stadsaal aan. 
Die soliste is Ceslie Meeks. 
• Die gewilde Creative Arts Di 
ary vir 1990 is reeds beskikbaar 
en kan van die uitgewers bestel 
word b~ die adres: The Emerging 
Arts (Pty) Limited, PO Box 
18500, Wynberg, Cape Town 
7824. Sluit 'n tjek of posorder vir 
R33,23 in wat verkoopbelasting en 
posgeld dek. 

Hartman verlaat US 
Deur HELENA V.D. WESTHUIZEN 
GERDA HARTMAN, bekende so 
praan en sangdosent aan die US 
Konservatorium, het op 5 Oktober 
in die Endlersaal vir die laaste keer 
saam met haar studente opgetree. 
Sy vertrek in 1990 oorsee. 

Die program, Conversations 
around Capriccio, is opgebou rond 
om Richard Strauss se laaste opera, 
Capriccio, en sluit O.a. arias uit Mo 
zart se Don Giovanni en Rossini se 
Barbier van Siviglia in. Ook werke 
van J.C. Bach, Vincento Bellini, 
Haydn, Rameau is deur die studen 
te uitgevoer. 

Me. Hartman het self die rol van 
die gravin vertolk asook die afrig 
ting van die sangers en die regie van 
die stuk behartig. 

Conversations around Capriccio 
is 'n gesprek tussen karakters, tus 
sen woord en musiek, tussen die 
musiek van verskillende komponis 
te, asook tussen die kunstenaars en 
die gehoor. 

Volgens Jan Neethling wat die 

rol van die digter gesing het, het dit 
hoe eise aan die studente gestel om 
al die aspekte van so 'n opvoering - 
die sang, die interpretasie van die 
musiek en die toneelspel- onder die 
knie te kry. "Dit was 'n besondere 
uitdaging om deur die musiek met 
die gehoor te kommunikeer," het 
mnr. Neethling gese. 

Conversations is hoofsaaklik in 
Duits en Italiaans gesing. Die stan 
daard van die sang asook die inter 
pretasie van die musiek was deur 
gaans van hoogstaande gehalte, 
hoewel die toneelspel meestal vee I 
te wense oorgelaat het. 
"Met A Portrait (')f Singing: 

Montiverdi to Cage, die uitvoering 
van die Barokopera, Dido and Ae 
neas, en nou met die temagesprek 
Conversations around Capriccio 
het ons geraak aan die aspekte wat 
vir my essensieel in my studente se 
opleiding is," het me. Hartman 
gese, 

Me. Hartman vertrek aanstaande 
jaar na Belgic waar sy haar konsert 
loopbaan sal voortsit. 

o AMANTE 

ding van Speelgoedkas en Die 
Spinner in die HB Thom-teater. 
SONDAG. 15 OKT: 
• Die Kaapstadse Filmvereniging 
vertoon hierdie maand Hildegard 
Knef's Bolin en Salt of the Earth. 
Die films word by die Baxter ver 
toon en studente betaal R20 vir 22 
vertonings wat strek oor drie 
maande. 
• In die Endler-saal word duette 
en solo-werke vir orrel deur There 
sa van Nickerk en Pieter de Lange 
uitgevoer, pit begin 20h 15. 
MAANOAG, 16 OKT: 
• Dorpstraat Galery bied 'n 
groeptentoonstelling van belowen 
de jong kunstenaars aan. "Artists 
on the edge" sluit werke van BeR 

ezy Bailey, Sara-Michelle Rede 
linghuis, Frans van Schaik in. Die 
tentoonstelling duur tot 21 Okto 
ber. o SDAG. 17 OKT: 
• Tobie Cronje se komedie, Nun 
sense, is terug op publieke aan 
drang. Dit wys in die Theatre on 
the Bay in Kampsbaai en word be 
skryf as 'n "glorious romp". Die 
speelvak duur tot 21 Oktober. 
WOENSDAG. 18 OKT: 
• Die geestige Strauss opera, Ari 
adne auf Naxos, word by die Nico 
Malan aan ebied. Dit is 'n Duitse 
opera met • ngelse byskrifte. 

Edrich Kun gallery bied 'n ten 
toonstelling aan van die werke van 
Este Mostert. Este werk in ge 
mengde media en haar werk het 'n 
ou wereld e karakter. Die uitstal 
ling duur tot 28 Oktober. 
DONDERDAG, 19 OKT: 
• Die Kaapstadse Simfonie Orkes 
bied Bartok se vioolkonsert nr.2 
en Die Planete van Holst in die 
Stellenbo se Stadsaal aan. Die di 
rigent is Anri Hadari en die solis 
Nina Beilina. 

t en grooth8ndelpryse direk van 
fsbriek ne u 

KOOP NOU VOORDAT PRVSE STVGI 
GEEN DEPOSITO NOOIG NIE 
24 MAANDE OM TE BET AAl 
SlEGS VIR KREDIETKAARTE 
Groot verskeid nheid goua kattlngs. 

-:: - hang rtues. dram nt- en gou oor- 
• krabbe'JI s n I rnngfl van 9 k r. an 

,.' 18 kar. besklkb8ar te n 
..... -----... WINSKOOPPRYSE 

Kom met vertrou ne 
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Mua£angejo se k 

te veel vir sy sensitiewe gees en het 
hy 'n senuweeineenstorting beleef. 

John het sy siekte in sy kenmer 
kende eenvoudige terme verduidc 
lik: 'n jaloerse man het gif in sy bier 
gesit en die gif het sy hart so aange 
tas dat sy kop te vee I gewerk het. 
Ten spyte van hierdie terugslag het 
hy sy kursus in die voorgeskrewe 
t wee jaar voltooi. 

Hierna het hy kunsklasse aange 
bied by die sendingskool in Odibo 
en in 1974 het hy 'n beurs ontvang 
vir 'n jaar se studie by Rorke's 
Drift. Daar het hy hom ~oos d~~ vo 
rigc keer ioegespits op hnosnee. 

Na sy verdere studie het hy eers 
in Windhoek en toe 10 Katatura 10 
sy eie huis gewoon en gewerk: Ge 
durende hierdie tyd het hy bale on 
dersteuning van die Arts Associati 
on ontvang. Op 27 November .1987 
het hy skielik ineengestort en IS hy 
aan longontsteking oorlede. By was 
44 jaar oud. 

John se werk is a1 uitgestal as 
deel van die Suid-Afrikaanse ten 
toonstelling by die Sao Paolo Bien 
nale in Brasilic in t 972. In 19.81 h~t 
hy saam mat Nor~an ath~rme die 
Grafiese Toekennmg by die Repu 
blickfees in Durban gewen. In 1983 
het hy ecn van sew~ medaljcs by .I~ 
tcrnasionale Graflese Kompeti ie 
gewen, en hy sou in 1988, kort voor 
sy dood, die gaskunstenaars toeken 
ning by die Standardbank Kunsfces 
in Grahamstad ontvang. . 

Sy linosnee is oak in 1983 by die 
Commonwealth Institute i.n. London 
uitgestal. ~a~r !let die kr~ttkus hd· I~~~~ri~ ward LucIe-Smith hom as deurlo 
pend die beste van. aile. moderne 
kunstenaars uit Afrlka 10 sy me 
dium bestempel. V.olgens hom tran 
sendeer MuafangeJo sy agterg!ond, 
en is hy 'n kun tenaar van wcreld- 
klas. ~d~' ~.~ii~~ia~iii-D~ As sensitiewc en intense mens 

SiC Christelike geloof aangeneeI1_1. was John se obscssie in .die lewe sy 
. y ~et na Epinga, 'n sendingstasle werk. Linosnec was die medium 
In die noorde van Narnibie, getrek met die nodige eenvoud om sy eer 
en daar het John skool gegaan in like en direkte boodskap oor t~ dra. 
endingskole. Sy grafiese werk IS twee-. dirnen- 
d In sy matriekjaar is hy ~ntdek sioneel en sander perspektlCf. Op 
"",Cur Vader Mallory wat betndruk die oog af mag dit nafef voorkorn. 'n 
as met sy houtsneewerk. In 1967 Mens moet die fyn balans 10 lema D .John aanvaar by die Rorke's en uitvoering noukcurig bestudeer. 

t flft Art and Craft Centre in Na- n at. Die spasies tussen 19ure en ~oor- 
Di . b di om werpe word gevul met dekora.tle~: 

g . c aanpassmg y re nuwc - of cl'nlbohese patrone wat d. uidelik 
eWing was groot, maar John het ., 

~ct groat entocsiasme vaardighede sy Afriku-agtergrond 10 heflnn~lnng 
. Os f h roep. Die groat oe van sy gesti cer- 
"",' gra iese tegnieke, outsnee- de statiese figure hct kenmerkend 
h.crk, weef en olie- en waterverf te~- d ',1eke 1 B' s van sy werk gewor. ., h aange eer. mne twee Jaar I John se werk We S Vir n hom 
Y as 'n "exemplary student ' aa~- , 

~ewys: Na agtien maande was die groat vertroosting .. Dit was n rna- 
Pannmg van die intensiewe kursus nier am die spanning 10 sy lewe te 

Deur LlZE GILIOMEE 

JOH!'J NDEVASJA MUAFAN 
GEJO is nie net Narnibie se groot 
stc kunstenaar nie, maar sy grafiese 
wcrk tel oak onder van die beste in 
die wereld, ' 

Die groot versameling van sy 
~erke wat tans tentoongestel word 
In die US Kunsmuseum in Dorp 
~traat bring 'n mens diep onder die 
IOdruk van die eerlikheid en sensiti 
WI itcit wat hom sovecl roem besorg 
let. 
John Muafangejo is in 1943 in sy 

p~ se kraal in Owambo gebore. Sy 
klndcrjare het hy in die tradisionele 
Orngewing saam met sy tientalle 
brocrs en halfbrocrs deurgebring. 
Toe sy pa oorlede is, het sy ma 

QECORD REVIEW 
GOod whit blu s 
~VIE RAY VAUGHAN AND 
PR UBLE TROUBLE: In Step and 
D aD: Jim Gaines & SRV 
DOuble Trouble 
ISTR: Gallo GRC 

~HE formula that has worked for Stevie 
c~"t~ Vaughan on his previous four re- 
r s is essayed once again on I~ Step. 
A.nd a very effective formula It IS, pit- 

ring Vaughan's voluble blues guitar 
against the solid and funky rhythm ec 
tion that has been with him ince the be- 
ginning. ince th f' t Little has changed since t e Irs re- 
cord, Texas Flood, except that Vaugh~n 
has gradually introduced a broader in 
strumental palette, so that In Step now 
features keyboards on almost every track, 
as well as occasional touches of brass. Of 
course Vaughan doesn't have much of a 
voic~ 'but then it's a truism that good 
whit~ blues singers are even harder to 
come by than good white blues guitarists. 

hanteer. Hy was die kla. sieke voor 
beeld van die kwesbare kunstenaar 
wat dit moelik gevind het om in sy 
gemeenskap aan te pas, Hy het 
homself besig gehou met rnenslike 
ervaring en sy werk wa dikwel 
outobiografie . 

Vir John was dit veral moeilik om 
sin te rnaak uit bot endc kulturc, et 
nie: e en rt se vooroordele en die 
stryd tussen Kerk en Staat wat hy 
in Narnibie ervaar het. By kon ook 
nie die politieke werklikhedc van sy 
tyd ontsnap nie a duidelik te sien 
in sy line nee oor die oorlo op die 
grcns van Narnibie, 

Die gevocl van vervreemdin wat 
hy in sy omgewing ervs ar het, word 
duidclik uitgebeeld in sy lino nee, 
lonely Man. Mall of mall who is 
very Jzappy (wd "joying with his 

Fu ard oc 
sy best 
MY CHI DREN! MY AFRICA! 
DEUR: Athol Fugard 
MET: John Kant Kathy-Jo 
Ross en Rapulana Selphe 
mo 
REGIE: Athol Fugard, by 
gestaan deur Susan HiI 
ferty 
"1 HE future is till ours Mr M" 
met hierdie profeticse woorde ein 
di Athol Fugard s nuutste dr - 
mao 

'n Swart onderwyser, Mr M 
(John Kani) onderrig iwee hard 
w rkende m tri klcerlinge, Th mi 
Mbikwana (Rapulan Seipherno) 
en I bel Dyson (Kathy-Jo Ro '5) 
met die g op bulle d elname aan 
'n 1 ndwye komp tisie oor di 1 n 
g I e letterkunde. 'n Bai be ond w 

re band ontwik el m uertyd tus 
sen hulle, t rwyl bulle alle inspan 
om hierdie komp ti i te wen, 

a r bre e~ter onlu te in die 
township uit en n alg hel kin e 
boikot word dadelik d ur die 
"comr de " af ekondi , Tharni 
onttr k hom vol lik uit di kom 
p tisi ... en 'n cragtige drama 
ontwikkel op di v rhoo . 

J u ard m ak die gehoor opnuut 
bewu van die ingewikkeld pro 
blcme w t el uid-Afrikaner in 
die sig taar, Kani lewer uiu te .. 
kende pel as di li fdevoll n be- 

art. John beeld hom t in die werk 
uit. Hy IS besig met sy kun terwyl 
mense rondom horn d. ns en drink. 

By hou hom d nie be ig met 
oppervlakkige pie. ier nie, maar pro 
beer teeds om die wereld rondom 
hom tc vcr taan. No way to go no 
pJac to tav what can I do. Lord 
help me, is 'n nog me r pynlike 
voorstelling van sy gev el van v r 
vreemding. Die lang verduideli 
kings, so kermerkend v n sy wer , 
toon duidelik sy dringendc beho fte 
om verstaan te word. 

Muafangejo e werk i 'n ondub 
bel innige ontblotin van y sicl, By 
beeld die visi s en vre. evan di 
mensdom uit. Hy g e aan y kun 'n 
universaliteit wat die kenmerk van 
'n werklikgroot kun tenaar i . 

Fortunately, no-one buys a Stevie Rny 
Vaughan record to h ar him ing. Hi 
guitar take center sta on very cut. 
Over Double Trouble' inv ntiv yet - 
liable found lion, Vau han let 1 0 C, 1- 
ternatin pa a e of 1 ad and rhythm, 
sometime accentin his rhythmic figures 
to imply meters oth r than Double Trou- 
ble's 4/4, an nerally roiling it up. 

The bh e -b· d compo itions r nge 
from dance bl rocker to mor tr di .. 
tional numb rs like illie Dixon' 'Let 
Me Love You Baby", 

FERDINAND PI NAAR 
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Huis Marais speel skitterseisoen 
Deur CHRIS SMIT 

HUIS MARAIS het in die tweede 
semester weer eens skoonskip ge 
maak in die eerste liga van die kos 
huisrugbytoernooi. In 'n spannende 
wed tryd om die Jannie de Villiers 
beker het Huis Marai daarin ge 
slaag om vir Libertas met 6-0 te 
klop. 

Die stryd om die beker word ge 
speel om die kampioene van die 
tweede semester te bepaal. Omdat 
Huis Marai reeds in die eerste se 
me ter as kampiocne uit die stryd 
getree het, i hulle as wenners van 
die Sauer-trofee aangewys na hulle 
oorwinning oor Libertas. 

Dit was vanjaar die derde agter 
ecnvolgende jaar dat Huis Marais 
aan die eindstryd om die Jannie de 
Villiers .. beker deelgeneem het. Huis 
Marais het ook vier keer die afgelo 
pe vyf jaar in die eindstryd om die 
Saucr-trofee gespeel. Dit is die bes 
te prestasie in die geskiedenis van 
Huii Marais se rugbyklub, 

Die wedstryd teen Libertas was 
'n baie gelykop stryd. Dit is gewen 
deur die goeie voorspelerspel van 
Huis Marais. Albei spanne het eg 
ter baie goed saamgespeeJ en die 
wedstryd is gckenmerk deur min 
foute. Huis Marais se ag~ressiewc 
en aanvallende spel het uiteindelik 
die deurslr g gegee. 

Die voorsiner van Huis Marais se 
rugbyklub, rnnr. Fan Olivier, het 
hierdie oorwinning van die span toe 
geskryf aan die entoesiasme en die 
toewyding van die spelers. 

Huls Morals n6 hul oorwlnnlng oor Llbertas. (Inlas: Ole span se 
afrlgter, Pierre Chamberlain.) 

Die bydrae van mnr. Pierre 
Chamberlain, die span se afrigter 
vir die afgelope drie jaar, kan ook 
nie onderskat word nie. Hy het die 
potensiaal van die beperkte aantal 
spelers ten volle benut. 

Huis Marais het slegs 110 huisle 
de. Daar moes elke week drie 
rugbyspanne uit hierdie huislede 
saamgestel word. Daar het slegs 
twee privaatstudente in die eerste 
rugbyspan gespeel. Hierdie feite 
maak die oorwinning van Huis Ma 
rais dus nog meer indrukwekkend. 

Na 32 wedstryde is die koshuis 
nog onoorwonne in die liga. Slegs 
Mcdies en Libertas kon sedert die 
tweede kwartaal van verI cdc jaar 
daarin slaag om gelykop te speel 

teen hierdie span. 
Aan die begin van die tweede se 

mester het vier uitblinkers van die 
eerste span ook in die klubliga be 
gin speel. Dit het die keurders van 
Huis Marais genoodsaak om jonger 
spelers met minder ervaring te ge 
bruik. 

Mnr. Pierre Chamberlain het be 
kJemtoon dat die span uit gewone 
en gemiddelde rugbyspelers be 
staan het. Hy het hulle besonder .... 
sukses verder toegeskryf aan die 
spelers se toegewydheid en die 
streng dissipline wat elke speIer aan 
die dag gele het. Hy her die kap 
tein, Ben Malan, en die onder-kap 
tcin, Jaco Moller, uitgesonder as 
twee sleutelspelers in die span. 

Gister het hy die ander oortref 
NOll mik hy nog hoer .. 

VRYDA 13 OKTOBER 
• WATERPOLO: Stell en bosch 1 v Gernisoen (Tuis) 

Stellenbosch 2 v UK (Tuls) 
• A TLETIEK: Wellington Uitnodiging 
SATERDAG 140KTOBER 
• STOEI: SA Senior Kampioenskappe 
• T NNIS: (M) Stellenbosch 1 v Seepunt (Tuis) 

Stellenbosch 2 v WP (Weg) 
Stellenbosch 3 v Pinelands (Weg) 

• TENNIS: (V) Stellenbosch 1 v Bellville (Tuls) 
Stellenbosch 2 v UK (Weg) 
Stellenbosch 3 v Vishoek (Rondebosch) 

• KRIEKET: Stellenbosch 1 v Claremont (Tuis) 
Stellenbosch 2 v Kaapstad (Weg) 
Stellenbosch 3 v Alma (Tuis) 

• WATERPOLO: Stellenbosch 2 v Kaapstad (Tuis) 
• ATLETIEK: Junior Streekbyeenkoms 
WOENSDAG 18 OKTOBER 
• A TLETIEK: WP Uga 
• FIET IY: Begin van Rapport T oer 
VRYDAG 20 OKTOBER 
• WATERPOLO: Stellenbosch 2 v Vineyard (Tuis) 
SATERDAG 21 OKTOBER 
• TENNI : (M) Stellenbosch 1 v weermag (Weg) 

Stellenbosch 2 v Bellville (Tuis) 
Stellenbosch 3 v Plumstewad (Tuis) 

• TENNIS: (V) Stellenbosch 1 v WP (weg~ 
Stellenbosch 2 v Chrlsmar Tuis) 
Stellenbosch 3 v Eversdal ( uis) 

• FIETSRY: Toer De Boland 
• KRIEKET: Stell en bosch 1 v Claremont (Tuis) 

Stellenbosch 2 v Kaapstad (Weg) 
Stellenbosch 3 v Alma (Tuis) 

• WATERPOLO: Stellenbosch 1 v UK (Tuls) 
Stellenbosch 3 v Kaapstad (Tuis) 

• ATLETIEK: Junior Interstreekbyeenkoms 
WOENSDAG 25 OKTOBER 
• A TLETIEK: WP Liga 
DONDERDAG 26 OKTOBER 
• WATERPOLO: Maties 3 v Vikings (SACS) 

I PROFIEL: Mynhardt Marai~ 

DCtlMtmgsvennoe en inspanmng het hom die tOPPllllllaalilflr lk !heselfdc to 'Wydin~ wu 
hom die hOOgslt sport laat bereik het, poor hom aan om ndg \-erti til "order. 

N IY de soort 1Tl€11S s wat 113.111 "rdi 't'f nskappe soek in 11 hank, is (lie Standard [ou soon hank. 
Ons va: bemdcnhel(l om heter 1(. vaar I let gesorg dat ons die 1 ldende 

hankgrocp gl.''Word 1.1et Ons t~ g "it lei op gehalfr til tilt dwlllg 011 
om on vaardigh nog vader t, omwlkke]. I)L41rom so 'k om. ru 
maruere om dlllge beter tc doen. 

N t deur voortdurend eli • gdnlte van OilS prOdUhit' diens ('11 
mad t, \icn)('ter km ors verseker cia! di <'(lort m ns war di 1><'SIC 
verw p \JJ1 the h:mk'V;l!',C du by die Standard kl)'. 

HI L tandard JO I soon bank 

'. : 

~ 
Standard 

Bank 
~11 800rl 
bank. . : BlC I 11 

Springbok kanovaarder 
MYNHARDT Marais, 'n joerna 
listiekstudent, is reeds in 1986 
Springbokkleure vir kanovaart 
toegeken. 

Mynhardt is 1962 op Stellen 
bosch gebore en het in Agter 
Paarl grootgeword, Hy het die 
H ugenote Hoerskool bygewoon en 
in }979 daar gematrikuleer. Hier 
na het Mynhardt sy nasionalc 
dicnsplig voltooi voordat hy op 
Stcllenbosch kom studeer het. 

Mynhardt het reeds 'n BA-hon 
neursgraad sowel as 'n meesters 
graad in Afrika-studie verwerf. 
By is ook 'n uitstekende kanovaar 
der en het in 1988 die Bergrivier 
kanomarathon gewen. 

Op skool het Mynhardt dikwel 
aan sogenaamde "avontuur-togte" 
deelgeneem. By het egter eers in 
1983 mel eros begin roci. In 1985 
verwerf hy WP-kleure en in 1986 
kry hy kans om die Groen en 
Goud te dra, 

As Springbok het Mynhardt 
Olimpiese tye behaal in die SA 
spele, Na 1988 kan hy nou ook die 
Bcrgrivicr-titel agter sy naam 
skryf. 

Volgens Mynhardt sal hy tog 
nog 'n Bergrivier-titel wil verower. 
Mynhardt stel hom elf sterk ten 
doel om volgende jaar saam met 
die Springbokke oorsee te gaan 
toer. 

Mynhardt is baie lief vir die nfl' 
tuur en voel baie sterk oor die be' 
houd van die omgewing. Vals' 
kermspring is een van sy gunste' 
ling tydverdrywe. 

By beveel aan dat vooroemende 
kanovaarders vir mnr. Beukes bY 
die sportkantoor skakel. Die Mil' 
tic Ka no-kl u b het tans meer 
Springbok-lede as enige ander 
kano-klub in die land. Naas rug~Y 
en krieket is die kano-klub d!c 
klub op Stellenbosch wat die 
meeste Sprinbokke opgelewer het 

DIE MATIE word ultgegge deur di elenoor. die SR von die US, DIE 
MAllE word geset deur Naslonale Media Bpk .• Heerengrac, ht 40. koop 
stcd, en gedruk deur The Argus and Publishing Co.Ltd .St Georges 
stroot 122. Kaapstad. 
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THE Six-a- ide occ r tournam nt, 
organized by the Matie OCC r 
club. was held on Saturday. Th 
participation of eighteen team. 
mark d the reat inter t m this 
event. 

According to Crai Summer, 
chief organizer, the quality of 
soccer bing pi yed a f an ou 
tandingly hi h tandard Thi h 
given the Mati occer club new 
hope for the coming en on. M ny 
experienced player are leaving the 
Soccer club, but with the current 
level of enthu iasm the future of 
soccer at Stell bo ch eems ecure. 
The teams which took part in the 
tournament consi t d of non-club 
memb rs. 

For the sake of the tournam nt 
the te: rns were devid d into four 
roup. The cornp tition worked on 

a round robin basi within th 
group .. The winner' of each group 
then went through to th emi-fin 
als. 

The winner of each match wa. 
a warded twa points and one point roup was decided by pen Ity 
for a draw. h t-out. Harlem J I .. ppy Boy won 

this 3-2 and thus went throu h to 
In the fir. t group the team, Hub- the erni-final. 

bly Bubbly, 1 d by Brett ummen , Mabre m naged to win the third 
emerged victoriou . They did not roup al 0 not cone din a match. 
10 e a match beating Paul Roos 5-0, They beat Wat rboy )-0, Oud 
Multi National 3-}, Hui Vi er 2-0 Molen 2-1 nd Lib rtas 4 1. 
and Ilells Angel 2-0. Somerset wa. lucky to win the 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ The winn~ofilie ~cond group fuurth roup. H ~ng drown ~2 

WP · k I · es was Harlem Happy Boys. They with Welm ed and bel t n Man strut e In se W beat Hereford 10-1 and E ndrag 4- chest r Unit d 3-0, they lost to Gu1- 
O. but could only manage a draw lit Bullit 1-0. 

Oit het die Vrystaat tot 'n welver- again t Germany (0-0). The H ppy The emi-final con 1. t d of the 
diende oorwinning in die finaal oor Boys and Germany ended with five winner 0 Group One against 
die topgekeurde Noor~-Tr~nsvaa.lse points each and the winner of thi rroup Thre nd the winners of 
span in staat geste]. Ole elndteillng .~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
was 32-12. 

Die Blikore was eenvoudig te vin 
nig en te rats vir die mceste andcr 
spanne, terwyl hul hantermg ook uit 
die boonstc rakke was. 

Die groot uitblinkers in die Vrys 
taatspan was die scntcrs Hclgard 
Muller en Eben Sceepers en die 
vleuel Chris Badenhorst. Veral 
Scheepers se blitsige syslappe. e~ 
aftrappe het tel kens gro~t tOCkUl 
ging van die groot skare ultgelo . 

Noord-Transvaal .het min proble 
me ondervind om die A-afdehng te 
wen. Dit was grootliks aan .Ge 
rbrand Groblcr, Dean OosthUlzen 
en Robert du Prcez se pragspel te 
danke. di I d . In ideale wcersomstan I ie e vir 
hierdie tipe spel, is die skare op 'n 
rare fees getrakteer. Die spel was 
baie beweeglik, omdat . k~ums, lyn 
stane en strafskoppe bale bep rk 

wa;~ die uitspeel om die derdeplek 
het Natal die OP met 36-0 geklop. 

Die borge het bekcnd ge":la~k 
dat hlerdie toe~noOl waars~nltk n 
jaarlikse mstelltng kan wor . 

Daryll red Maties 
DARYLL CULLlNA!':, uitblinker in die WP kriekets~an, het ,Yrydag 
aand die Maties in die intervarsity wcdstryd teen Tukkics van n seker 
nederlaag gered. Daryll het 'n puik 116 lopies aangcteken voordat hy 
dcur Tertius Bosch uitgeboul is. 

Maties het eerste gekolf en het 260/6 in hulle 45 boulbeurte bchaal. 
Vroeg in hulle beurt was hulle telling 'n skamele 6/~· Paddy Upton 
(47), Kenny Brown (40) en Carl Spilhaus (28) het Cullman m y beurt 
bygestaan. . 

Tukkies het 209/9 in hulle beurt behaal. Jeremy Nel he~. puik boul- 
wcrk vir Maties gedoen en het in sy nege beurte twee paaltjie geneem 
en slegs negentien lopies afgestaan. 

Elana weer Springbok 
ELAN A VAN ZYL het Satcrdag 30 September lI~et haar 09rwinning 
in Momentum Life se SA padwedloop. oor 15 km VI~ vroue die tweede 
Suid-Afrikaanse vrou ~eword wat driedubbele Sprmgbok-kleure ver- 
werf het. Die wedloop IS' in V~r,,:oerdbu~g gehou. . . 

Elana hct die wedloop maklik in 52 rmn. 47 sek. gewcn. Met hierdie 
oorwinning het sy die eerste prys va~ RIO 900 ontvan8· 

Elana is reeds 'n veldloop- en atlettek-Spflngbok. Sy IS nou ook verse- 
ker van Springbok-kleure vir padwedlope. 

Wes-Duitsers veg op Stellenbosch 
'n PROVINSIALE vroue judospan van Wes-Ouitsland hct ,Sat r~ag 
aand in die Van der Stel-sportsentrum op Stellenbosch teen n Spring- 
bokspan meegeding. . di 

Die kragmeting is die tweede in 'n reeks van drie toetse teen ie 
Springbokke. . 

Die Springbokke het die toets met 28-3 gewen. Hulle ~et vle~ gevegte 
gewen en slegs een verloor: twee het gelykop geemdig. Ole Spflngbokke 
het ook die eerste toets gewen. . S . SA Judo 

Die internasionale kragmeting het na afloop van die ~m?r . 
Kampioenskap plaasgevind. By laasgenoemde geleentheld IS die mans 
individuele finale beslis. 

Deur NIELS MOMBERG 

DIE WP se aanspraak in vandees 
Week se Bank van Lissabon Sewes 
toernooi, wat in die Danie Craven- 
tadion plaasgevind het, is vroeg ge 
knou toe hulle met 18-16 deur OP 
geklop is. 

Ondanks hul oorwinning oor 
~oord-Vrystaat en die gelykopte,l 
hng teen Vrystaat, kon hulle me 
daarin slaag om in die finale ronde 
te speel nie. 

. Die grootste enkele swakheid in 
die WP se mondering was die ge 
brck aan werklike vaart. Slegs Ko 
bus Burger kon met manne soos Da 
nie Gerber en Jaques du Plessis van 
die OP asook Badenhorst en Oost 
hU!zen saarn gesels. Oit was ook 
dUldelik dat die tuisspan geen voor 
bereiding gehad het nie. H ulle het 
na die Curriebekereindstryd wat 
verlede naweek gespeel IS, tam 
VOorgekom. 
Sewe van die nege spelers wat 

S~terdag teen Noord Transvaal op 
die veld gedraf het, was Dins~ag 
aand in aksie. Hulle was Tiaan 
trauss, Charlie Marais, Gert 

~Illal, Freddie Ferreira, Caret du 
.}essis, Faffa Knoetze en Kobus 
OUrger. 

Six-a-si 
By ANDREW MACDONALD 

I(ri • erta VI 
01 ,afgelope jaar wa daar 'n rede 
like mate van ongelukkigheid oor 
klub wat, weens di ebr k aan 
fond. e, nie tot hull volle poten iaal 
kan ontwikkel ni . 

Vir enige sportsoort wat klub t - 
tu aan die Univ r He it wit eniet, 
i daar egter 'n p ar ei e waara n 
voldoen moet word. 

By die ti ting van 'n nuwe klub 
moet die I de: 
• ingeskrewe tudente an die 

Univer iteit van Stellenbo ch, 
• per one llede van di Univer i 

teit, of 
• oud-Mati w c. w t in di 

(, nddro di trik van St llenbo ch 

• e ra se 

• lubs port 

• 
IS be roll e • 

Majuba en ~~e~p~e~?v:~~n 
MAJUBA . Raubenheimer wat by die WP-atlctlek- 
H<?EWEL Majuba 'n relatiewe klein kat kampioen kappc die di kus gew n het, 
hUls is, spo~ hulle met prestasles 10 n H is gckies om die WP by dl~ A emor 
groot verskeldenheid sportsoor~e. Ailetiekkampioenskappe In ,Durban 

HUlle het vanjaar baie gocd 10 v~ldlOloP vroeer vanjaar re verteenwoordlg. 
gevaar. Hulle het die InterkoshUls-ve d- S 
!?OPl~ga gewen en skryf hul su.k~~S aan VI 
gOcle deelname en toegewydheld toe. 
~ie krieketspan is tot dusver onoorwo~- G 

ne In die tweede liga. Hulle het ook n 
pan vir die Aksie-krieket~om.peb~le tn~e- 1 
~ryf wat as oorwinnaars in die wlOterhga 
Ult die stryd getree het. .I~ fietsry het Anton Bester. en Johan 
Gilhomee uitgeblink deur Mattes by ~Ie 
SAU-kampioenskappe te verteenwoord}g. 
JOhan het die eer te beurt geval om gekleS 
t7 Word vir een van die Amateur Federa 
Sl.e-spanne wat van 18 tot 28 Oktober aan 
die Rapport-fietstoer deelneem. . 

. M.ajuba se hokkiespan het twe~~e .10 
~Ie lOterkoshuis-hokkietoerno91 g~elOdlg. 
JUlIe het ook 'n tweede plek to die sewe- 
aan-'n-kant-kompetisie behaal. 

Nog 'n goeie individucle pre. tee.rder is 
Renier Janse van Rensburg wat di . Ma 
t' e eerstespan in onderwatcrhokkle by t SAU-kampioenskappe verte.enwoor 
di~ het. Renier is in Maart vanj ar ok 
. Boland se eerste. pan gekie .. 

vlrllARMONIE het vanjaar )~ie bcsonder 
oed in groepsporte g vaa~ Ole., "1a~r het 

fo hul stempel 01' sommlgc Individucl 

U kan b 
on 
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Hui Marais 
teeds 
onoorwonne 

- BI. 14 

Six-a-side soccer 
P. 15 o 

ill unstoppable • enrns S Matie Maties skitter in 
Currie-stryd 

Uys of the Maties destoyed her op 
ponent D. O'Connell 6-0 6-0. The 
womens first team is unbeaten this 
season. 

The Maties second team which is 
unbeaten except by the Maties first 
team, maintained their level of play 
in this match. They beat Bellville 
second team 5-3 in a match filled 
with excellent play. 

The number one second team 
player, Martelle Coetzer, fought a 
closely contested match against 
Caren van Rensburg. Martelle 
eventually won the game in straight 
sets 7-6 7-5. Another highlight was 
the match between Surita Oden 
daal of the Maties against Katrien 
Fourie from Belville. After an ex 
hausting match Surita emerged vic 
torious having beaten Katrien 7-5 1- 
6 6-3. 

The doubles pair of Arlyna 
Brand and Altie Zietsman of Stel 
I en bosch also produced outstanding 
tennis beating their opponents 6-3 
6-2. 

000 
The other matches also produced 

excellent tennis. The Maties main 
tained their level of brilliance and 
both the mens and womens first 
teams are still unbeaten. 

The great success of the Stellen 
bosch Tennis club can be attributed 
to their coach Mr Gerrie Berner. 
The teams have also built up their 
team spirit and are dedicated to 
playing excellent tennis. 

DERTIEN Maties het Saterdag op 
N uweland in die hoof- en voorwed 
stryde gespeel in die stryd tussen 
die Westelike Provinsie en Noord 
Transvaal om die Curriebeker. 

Daarby was dertien spelers van 
die WP-span Maties of oud-Matie . 
Faffa Knoetze, Hans Scriba, Riaan 
Gous, Andrew Paterson, Tiaan 
Strauss en Balie Swart het as Ma 
ties in die eindstryd vir die Street 
truie uitgedraf. Guy Kebble, ook n 
Matie, het as plaasvervanger opge 
draf toe Kobus Kirsten beseer IS. 

Die wedstryd het uiteindelik ge 
lykop geeindig. Die telling was ses 
tien punte elk. Riaan Gous het 
twaalf van hierdie punte aangete 
ken. 

Carel du Plessis, een van die oud 
Maties in die span, het in die laaste 
minuut 'n drie gedruk om die tel 
ling gelykop te maak. Gous kon on 
gelukkig nie met die vervyfskoP 
slaag nie. Die bal het die regte rig 
ting gehad, maar het op die laaste 
oomblik regs verby geswaai. . 

Die Maties het goed vertoon ~n 
die WP-span. Oor die drie wat die 
WP van 'n nederlaag gered het. 
gaan daar beslis nog lank gepraat 
word. Flink dinkwerk van Fafra 
Knoetze het verseker dat die harde 
uitgee van Michael du Plessis nie 
verlore gaan nie. Die bal het ver ge· 
noeg gedra en in die veilige hande 
van Carel du Plessis te lande ge 
kom. 

By ANDREW MACDONALD 
THE Stellenbosch Tennis club has 
excell d on the courts over the past 
four weeks. With the excellent re- 
ult they h ve produced it seems 
that the Matie are unstoppable. 
They e m certian to win the pre 
mier division as well as the SA U 
championship. 

In the last match played on Sa 
turday the Stellenbo ch women's 
first team annihilated the oppo ing 
team from UCT 8-0. Two outstand 
ing play rs in thi match wer the 

tie Paulette Roux and Handri 
de Villiers. Paulette played out 
standin tennis to b at her oppon 
ent, T ssa Low, 6-1 6-1. Handri 
both outplay d and outclassed F. 
Hunter beating her 6-1 6-0. 
The Stellenbo ch second wo 

men' team al 0 played excellent 
tenni to beat Sea Point. Sea Point 
is known a one of the stronger 
teams in th premier divi ion. The 
match nded with a 4-4 draw but 
St llenbo ch managed to win 10-8 
on ets. The Matie, H. Gutter, who 
u ually play for the third team, did 
well to beat L. Jackson 6-2 6-3. 

The Stellenbosch men Iso 
played out tanding tennis on Satur 
day. Allthough the mens first team 
bad a bye, the econd team played 
a hard-feu ht contest against 
Parow. Both team played excellent 
tenni and the result wa a 3-3 
draw. Th total ets won, the match 

Schalk van der Merwe played out 
standing tennis to beat Marius Bar 
nard 6-0 6-2. 

The Matie first team, under the 
leadership of Deon Joubert, play in 
the premier division and are unbea 
ten so far this season. 

The Stell en bosch womens teams 
also played outstanding tennis. The 
first team, playing in the premier 
division, celebrated with a resound 
ing 7-1 vitory over Chrismar. Renee 

was also drawn at 6-6. 
The Stellenbosch third men's 

team did well to beat the Defence 
second team 5-3. 

000 
The first series of matches, 

played on 16 September, produced 
some of the best tennis we have 
seen this year. 

The Stell nbo ch fir t men's 
team destroyed the team from Fres 
naye 6-0. In this match the Matie 

Elana beste 
Afrika 

ghyjaar fgesI it 
• , 
~ LANA VAN ZYL het haar elf as 
een van die veel iydigste langaf 
standatlete in Suid-Afrika bewys 
to sy Maandag in die laaste been 
van die Greyhound Citiliner Kam 
pioen van Kampioene-byeenkoms 
erste die lint gebreek het. 
Die byeenkom het bestaan uit 

drie wedlope van 10000 meter wat 
ondersk idelik op die baan, veld en 
pad be lis word. Elana se maklike 
oorwinning in 32:45 het geen twyfel 
gelaat oor haar meesters kap oor die 
10 000 meter nie. Sy het al drie 
bene van die kompetisie gewen, en 
haar grootste teenstander, Colleen 
de Reuck, algeheel met 44 sekondes 
die Ioef afge teek. 

Verlede Donderdag i die baan 
ei oen in die We telike Provinsie 

op 'n hoe noot begin met die Colli 
son-atletiekbyeenkoms wat die eer 
te been van die Greyhound Citili- 
ner Kampio n van Kampioene-by 
eenkoms uitgemaak het. 

Die Colli on-byeenkoms is in die 
Co tzenburg-stadion gehou. 

lana h t in hierdie byeenkoms 
haar eerste oorwinning in haar ege 
van drie behaal. ~y het die SA-re 
kord van Ronell Scheepers en die 
Afri a-rekord van Rwanda e Mu 
karnurenzi met 'n skitterende tyd 
van 32:28,09 verpletter. 

STELLENBOSCH e rugbyklub 
h t vanjaar op een na koon kip e 
maak in all kompetisie waarvoor 
hulle in eskryf het, 

Die eerstespan het die Stad - en 
Groot Uitdaa be er verower, ter 
wyl die Victoriane die BayJybeker 
in ep lrn het. Die tweedespan, 
Jon span, 0.20 A 1 en 0.19 A's het 
ook hul onder keie afdelings van 
jaar oorhe rs. Die verskillende be- 

r i verlede Woen da by die 
klub e jaarvergaderin en afsluit 
in funk ie oorhandig. 

Op die funksi het die pre ident 
van M tierugby, dr. Danie raven, 
sy tevredenheid met sy klub se uk 
e e uit e preek. Hy het ook 'n 
p ar probleemareas uug wys. 

Dr. Craven h t gese die baie reen 
wat gedurende die jaar g val het, 
h t afri tin b moeili en die Ma 
tie e nvallend p I ook belem 
mer. Verd r het hy g e dat we - 
wed tryde wat onder preiligte e- 
p el word toe kouer etalle ook fi 
naal g knou het, terwyl baie klubs 

ligte nie op standaard i nie. 
Vol en dr. Craven her die kon 

tante vlo ivan Marie peler n 
WP--o f nin e, a k di verlie van 
I utel pier 00 Mi e Bayly en 
Piet du Plo y, afbreuk aan voorbe 
r idin vir ed tryd en panbou 
edo n het. Hy het ook kritiek teen 

oor die voorb rei ding wat die wed 
tryd t n AU voorafgegaan het, 
uit peek. 

Dr. raven h t dj b langrikh id 
van TU by n port in di am le 
win uitgewys ,en d.i . hoop uitge 
pree dat univ r rteit owerh de 
me rugby nog meer op die tcr- 
rond uif ten gun te van de- 

mie ni . Hy h t 00 semesterkur 
u. w t tudent m t t t e oor 
lib vraa teken. 

Ro r hoff, Andrew Pater on, 
Ern t Scriba en Balie Swart het elk .. 
ee die e 0 te Mar tterbeur ont 
v n . K rkhoff w die r t span 

LOOP STR. 61 KAAPSTAD 8001 23-9685 (W) 
POSBUS 3224 TYGERPARK 7536 913-4284 (H) 

'N ONVERGEETLIKE ONDERVINDING 
GEWAARBORG! 

Kom en geniet In 4 dae kano avontuur op die Oranie 
Rivier met sy ongerepte natuurskoon saam met ons 
vir 'n vakansi van 'n leeftyd! 

Snags word onder die sterre gekamp op die rivier .. 
oewer. 

Geen kanovaart ondervinding is nodig nie aangesiel1 
elke toer onder leiding van bekwame gidse geskied. 
(Oi toer is gemik op ontspanning en genot). 

Vir verdere besonderhede voltooi asb. die onder .. 
staande of skakel ons by een van die bogenoemde 
telefoon nommers. 
------------~---~----~-----, Judo op US Naam Tel. . 

DIE Senior SA Judo Karnpioen 
skappe is verlede Saterdag in die 
Van der Stel-sport entrum gehou. 

Henriette Moller van Boland is as 
die SA ampioen in die 0.6] kg-af 
delin aang wys. Die enigste deel 
nerner van die WP wat sy stempel 
in die mansafdeJing kon afdruk was 
C.Glazer wat 'n tweede plek in die 
o.65kg-afdeling behaal het. 

Henriette, . uster van die voorsit 
ter van die M tie Judo-klub, Jaco 
Moller, h t met haar pre tasie vir 
die eer te keer Sprin bok-status 
verwerf. 

Posadres . 

............................................................... , .... 

.................................................................... 
Datums waarop u sal belangstel in 'n toer: 

.................................................................................. 
* T oon asb. die tye wat u bereikbaar is per telefoon. 


