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ODS er b slui 
or 0'0 

Mandela se vry ating 
ook vanaand bespr e 

Deur 
BARRIE TERBl,ANCHE 

1 UDENTE bcsluit vanaand om 
In w~·uur op 'n monstervergadcring 
h .dlc Stadsaal or universiteitskos 
\\lUI'IC vir aile rassc oopgestcl moet 
Ord. 

1\ P diesclfde vergadering al 'n 
It~C de mesic, wat vra vir die vryla 
(It ) van Nelson Mandela, Icier van 
e ANC, en aile under politieke 
Vangcncs, ingedien word. 

V Die Rwoorsittcr, mnr. Phillip 
tcr Ier, hct die mesic oor die oop 
tI Ciling van wooneenhede op kam- 
I'll~ V Th 'k ()orgcste!. M nr. Johan cron, 
f rCtaris van die SR, en mnr. 
,,~( ns Volschcnk, SR-lid vir Stu 
IIJ nt~_ en Akademiese bclange, is 

e sCkondantc. 
Pogings 

n YOlgens mnr. Verstcr blyk dit uit 
\l, Onlangse behoeftc-opnamc dat 
1 () ngeriewe vir bruin en swart stu 
Ote onvoldoende i .. 

d ~y het gese dit is onnatuurlik 
n"~StUdente van alle rasse nie saam 

oshuise mag bly nie. 
~a"l\s on. aile men, e in Suid-Afri 
lin' CIs gelykes beskou en saam op 
~i lvcrsiteit klas rna loop, k. n daar 

. b swaar gernaak word teen 
1t)~ln woon in koshui: e nie," het 

r. V erster ge. e. 
)k ~tudcnt het in die vcrlede ver 
~\)cle paging. aangewend am die 

hUi e vir aile rasse oop te std. 
l~d 198) het bykans driedui end 
nil) COle 'n peri ie ter ondcrstcu 
t JY' van 'n referendum oor die oop 
I}; lng van die koshuise geteken. 
lie Referendum isoaf'gestel nadat 
ill t ektor, prof, Mike d Vries, 
ill(j tudent oor die aangeleent- 

'epraal het. 

I j~~C Studentcparlcmcnl het in 
r die Universitcitsowcrhcdc 

t tl ck om die bcperkende Ill. at 
~i\1tl op geklcu rde st ud nte op 

PI! te onder oek. 
K mpu I iers 

~ :n 1984 is 'n mcning opnarne op 
It~ I ek Van die SP in die kic: afdc 

i ~ g hou. Sestien uit die 22 kos 
Wil C het teen oopstelling gestem. 
'jtth .nhor, wat met 'n groat mecr 
~q rd vir oop: telling gcstcm her, 
UnSt en van vier koshuis c wat ten 
I ' evan oopstclling was, 
lit te rnecrd rh id kampusl iers 

Ie ader is, . teun P tiling. 
vl~nr .. J arry de Wet, primarius 
~'ks llulS Marais, het gesc hy het 
Ilsh \cen die oopstclling van die 
l~lQ."ISC nie. J Iy vocl ongclukkig 
ild q~ oopstelling op 'n monstcrver 
fJ~llrng bespreek word omdat "ge 
~\;t~n. van and rsklcuriges gc 

~Qt kan word deur oprn rking 
tR;degs~ groepe moontlik op die 

l enng kan maak." 

Die primarius van Simon. berg. 
mnr. Steve Malherbe, het gesc 
stemming oor oopstelling behoort 
in die koshuise self geskicd. 

"Die bcsluit rank die inwoncrs 
van koshuise en daarorn bchoort 

JACO MALAN, wat die mo 
sie oor die vrylating van 
Nelon Mandela ingedien 
h t. 

hulle daaroor stem," het hy ge. c. 
Volgeru mnr .. Malhe,rbe i,s die 

mon: tervergadering op n bale on 
gelee tyd, want dit val saam met 
"sing-songs". 

Opl s in 
Die ondcrvoorsiucr van die K P 

studentctak op tcllenbosch, m.nr. 
Emile Wessel, meen 00ps1ell~~g 
van die koshuise sal tot rassekonflik 
lei. 

Die tweedc mosic, wat vra dat 
Net. on Mandelu en aile ander poli- 

ticke gevangene vrygelar t vord, j 
deur mnr. Jaco Malan, voor itter 
van SAAK, ingedien. Die sckon 
dant is me. Tanja Hichert, 'n tw e 
dcjaar-student in die regie. 

Volg ns mnr. R ukman s I hulle 
standpunt duidelik g no g. t I 
word indicu die mo ic lor die vryla 
t i ng van N I. )0 M nd la f J t m 
word. 

k ndante van JOHAN TH RON en FRANS VOLSCHENK, 
di most oor die oopstelling van koshui 
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Wil om te regeer sal 
opkoms vanaand bepaal 
F ons nog die wit het am te regeer, sal beslis hoeveel 

stemm -' by vanaand se monstervergadering uitgebring 
word. 

Diegene wat nie die rnoeite doen am te gaan stem nie, 
do ... n afstand van hul reg am 'n se in hul toe karns en hul 
kampus te he. Bulle rna ... nie v rhaas wees as die reg een 
de- g van hulle in hul afwesigheid ontneem. word nie. 

Die wil am te r sgeor beteken die wil am die 100R van 
jou iie lew te heps al, Noodw ndig bet sken dit politiek 
praat - en politi K doen. Om te gIo dat jy jou van die 
politi k kan afsluit, is selfvernietigende onlvlugtingsd ... n 
k '1 want jy sluit jou van jou to koms af. 

Dit is waar dat students rninimale invloed in die nasio 
nale politie e rena het, ns kan weI help hesluit tot wat 
t r mate aparth id op ons kampus geld. 

Dit is teen die gees van hierdie universiteit, en universi 
tit ... in die algemeen, om m nse kunsmatig af te hok en 
uit mek ar 1 hou. Kontak met ander manse, meer as stu 
di , vorm 'n student. 

m il 'n ve lrassige land die kontak net tot mense van 
.. n groep t b p srk, grens aan die onverantwoordelike. 
As jy nie op universiteit met and r mense leer saarnleef 
nie, hoe gaan jy e ndag in die werkplek en in die regering 
tot 'n v ... rgl Iyk m t nd r kan kom? 

Stell nhosch moet vanaand hewys dat hy erns met die 
vraag hot, 

Mandela-mosie kan 
ienings oor toekoms lug 

nd di., g...Ie ntheid om 
I duid lik 00 t .. elm. 

DAKSI 

o 
S UD.:.. "EL ~I ~RS op tellenbo ch 
huldig uitcenlopendc menings oor die 
mo. ics wat op van, and. e mon tcrver 
gadcring gaan dien. 

Phillip Ver ter 
(SR-voor itter) 

Die mo ie moet gesicn word in die 
lig van die verandering in dic grocp ge 
bicdewet wat die toepassing daarvan 
ann univcrsitcitsowcrhcdc ocrgelaat 
het, en wat kielik verlede week tcrug 
gctrek is. Hieruit blyk dat daar nie vol 
docnde bcgrip by die regcring i. vir die 
probleme wat in on. land bestaan nie. 
I ie taats pre ident . e uit praak dat 
duar gelykc gele nthcde vir alrnal ge 
skep moet word, kan on hier op ons cie 
karnpus reeds toepa deur aile studente 
as gelyke. te behandel, 

Nelson Mandela is 'n Icier wat er 
kenning in die swart politick geniet. 
Dit is onvermydelik dUI hy 'n rol het 
om te speel en leg dit rcgverdig sy 
vrylating. Dit moet egtcr gepaardgaun 
met die wctti zine v n die AN . 

Anton choombee 
(NP- tudentetak 
voor itter) 

!k glo dat akadcmie. e meriete die 
enigste kriterium moet wee. bctreffen 
d toelating tot 'n akademiese instel 
ling, hoewel ck sou wou he dat die be 
sondere k rakter en tradisie van die 
U niver. iteit bchoue moet bly. 

Die mo. ic oor die vrylating van NcI 
. on Mandela is vir my jammerlik en 
ormodig. Mandela i. vandag meer radi 
kaal a toe hy ge e het "we commu 
nist ". Mense wat vir. y vrylating vra 
moet gaan lee. wat Winnie Mnndcla 
voorspel het wat gaan gebcur as hy vry 
gelaat word. Kortlik betoken dit die 
kapitulasie van die huidige opset in 
.. uid-Afrika 

co Malan 
AAK-voor itter) 

Die op telling van die ko. hui e i 'n 
stup wat lankal reeds gcnecm kon 
wces, en ek dink die tudenic moet die 
mosie a. nvaar. 

Die kloof tus. en w t die inwoncr 
van . uid-Afrika glo en dit wat die 
blank glo al vernou a tudcntc die 
1110 ie or die vrylating van politieke 
ev ngene aanvaar. Die vrylating van 

p litieke gev, ngene en die w ttiging 
vall dic AN i voorver i leo om by 'n 
vr cd arne t ekom uit te kom. 

dcla. Dit is 'n waag tuk om hom vry te 
laat en daar rus 'n verantwoordelikhcid 
op die regering am hieroor te bcsluit. 

David Waddilove 
(Nu as-voor itter) 

As die mosie oor die oopstclling van 
koshuise aanvaar word, behoort dit 
deur die adrninistra ie deurgevoer te 
word. Ek hoop dus dat die besluit van 
die . tudentc nie net daar gelaat al 
word nie, maar dat daar gcwcrk sal 
word om dit deur tc voer. 

Die twcede mo ie is bclangrik orndat 
studente bereid moet wees om die else 
van die mccrderheid Suid-Afrikancrs 
tc erken. Dit is dus belangrik dat . tu 
dentc vra vir die vrylating van Nels on 
Mandela en ander politieke gevangenes 
en daarmce . aam die wcttiging van die 
ANC. 

Emile We el 
( KP-ondervoor 
itter) 
Ons erken die reg van aile persone 

op ordentlike akkommodasie, maar 
voel dat die oop telling van aile woon 
ccnhcde op hierdie tadium die poten 
siaal het om tot ernstige konflik te lei. 
Die rassewrywing wat binne gernengde 
koshuisc en tussen ko huise onderling 
kan ontstaan kan ra. sevcrhoudin e op 
die hele Stellenbosch ern tig skaad. 

Die KP i. ook gckant teen die vryla 
ting van Nelson Mandela. Dit al di 
geloofwaardigheid van die taats~esag 
onderrnyn, onder andere orndat die rc 
volu ionere: dit sal interpretcer as 'n 
panickerige daad van 'n regering wat 
op die punt is om ic val. Dit sal dus die 
revolusionie klimaat in Suid-Afrik 
aanblaas. 

Hennie B t r 
(Debat vereni 
ging-voor itt r) 

Die oopstelling van die ko huisc i 
vir my die vcrnaamste politieke gc 
bcurtcnis vir die res van die jaar en 
'tellcnbo eh behoort daar leiding te 
gee. Die tockoms van ~roepe i onaf 
wendbaar vermeng en ineenge trengel 
en in ons vormingsjarc is kontak tusscn 
verskillcnde ras e • en. ieel. 

Ons het reeds in die Ope Rricf gevra 
vir die vrylating van cI on Mnndela 
I,;n ek onder kryf dil ste.:cd. .. oveel 
men e se: "Wys vir ons die leier. ," 
maar hou die rcgering nie d elbewl1 
die ware Icier uit die penbare 00) 
nie? A daar nie 'n kworum op die.ver 
gad ring is nie ., I dit 'n 'reicnde 
sknnde we . I it al'n toonbeeld wecs 
van die jong . tudent wat hom nu y eie 
fgrond wil tuur. 

Fr n Vol chenk 
( R-lid) 

Vir 'n volledige . tudentelewe i. dit 
nood. aa~li~ dn.1 ko tlllise oopge tel 
word. Dlt IS mloo om afsonderlik 
voorl Ie gaan terwyl die regering nou 
met daadwerklike hervorming begin 
het. ~ 

Hier word monster-mono ter gc peel 

MANDELA: Die man waa roor 
almal nou praat 

NI'L N MA. I EI A, 'n lid VHn di 
'1 mbu k,)nll1gs esin, is in 1915 in Urn 
tala geb r . Sy k lopleiding bel hy 
a'lO die Healdown Mi sit n Collcg' lIlt 
van. In 1 38 het hy hom by I'ort !-Ia~e 
student inge kryf, maar hy IS III 
1940 skor nlCJat hy a 11 'n tudente- 
prote dcel cne rn het. 

erwyl hy by die UnivcJ lIcit van 
• lid-Afrika y BA-grnad vcrwerf ~7t, 
het hy in Johann sburg c s mynpoll. IC 
I n lewcrk en in I 43 het hy a n die 
lJnivcrsileit van Qj. Witwalersrand vir 
'n gr. ~ d in lie regte inge kryf. Nadat 
hy di grand behaal het, bet hy en Oli 
v I amb ~a m 'n reg. pra tyk begin. 

Mandela hel in 1944 by die AN 
, , ng sluil, en hy was stiglcr. lid van 
dil,; Youth Leau 'ue waarvun hy in 
1950 nasional PI' id nt geword het. 
Nu dic vcr elv IdlO v n J 952 i hy tot 
upge korte gcv[lI1gcnis t rOlf Vc n n ge 
maande gev nni en vir es (1), ande 
vcrhie<l om lohnnn sbul g te vcrh t. 

Ily i. tot adjunk-nasionalc president 
vall die AN onder Albert Lllthuli VCI 
kies, rna r y inpcrking het dit vir hom 

m cilik emaak om cffekti we I iding 
te 'ceo I n September 1953 i. hy weer 
ing"perk. fly i vcrpli om uit die 
AN lc bedank en is vir vyf jaflr vcr 
bied III vergad ring by te w n. In 
dil,; gchclln het hy gter vo rtgegaun 
m die AN J te lei 
Met y na. m" wart Pimpcrnel" hct 

hy vcrskeic AI rika-land be.: ock om 
stcun vir Umkhonto we Si7we e b - 
oogde vcldtog van g weld te Wen. 

In .Julie 1962 het hy na Suid-Afrika 
tcruggekeer en is later in Natal in .hcg 
teni gcneem. In November 1962 I hy 
( P aanklagte van uanhit ing en nw t 
II 'C Ie ndsverlnting kuldig bevin en 
tot vyf Janr gcvnngeni tr, f gev nnis. 

ydcn '11 polisickl PJ Ig in Julie 
1963 op die hoofkwartier van lJmkh n 
LO we izwc in Rivoni is dokuTllenl in 
Mandela se hnndskrif gcvind. yden 
di~ Rivonia-vcrlll)or i. hy t t lew ns 
Ian 'e 'cvangenis. tntf gevunni . 

Ult: NUWA Geskl d nis vir Ulcl 
Afnk . 

• 

op die kampus terwyl ; 
nie. 

Die mo. re oor Nel r. 
op 'n konfr nta ie russ 
uitloop, Die kontcks wa 
j, kan ook vcrwarrend , 
.0 in die lug hang. 0 
1100d. aaklik vir 'n vrelid 
in Said-Afrika en m et 
sluit wat daartoe bercid 
beru 0 k by Nelon M 

wOrd sal dit die Rcktor baie help in sy 
j) Illgs. 
k pit is van nasionalc bclanu dat ri i 
o geloop moct word. cos onder andc 

~. ~ie vrylating van Nelson Mandela. 
Q.lll nodig dat swart lcicrs nie net aun 
ic trukture moet dcelneem nie, maar 

I) k dat hulle 'n inset lcwer en help om 
nuwe strukture ie kep. K optasic van Sf rt Il.:lcr. by die staatstrukture is nie 
d lye! genoeg ame rcde vir vollc declna- 
I)) • D I k d" nlC. eur Mandcla vry tl; aat an 

I problemc uit die eg 'eruim word. 

icol Myburgh 
( -voor itt r) 
d "k wll nic voor kriftelik optree 0 .r 
. I, OOpstel van ko huise nie. Ek glo dll 
It n g Icentheid vir elke individu om te 

Cll~ volgcns sy cic oortuigings. . 
C 1)le vrylating van Nel. on Mandela I. 
~l r Van na ienale belang en clkecn 
<1.0 kt da. roor standpunt inncem. l~k 
'I;n per oonlik dit i ab. urd om met. 0 

v rrcikende ("~weeping") ci Ie k ,!1 
~'\~ Vra vir dic vrylnling van aile poh- 
I~I(C gcvangl.:nes. Wie is nou pOlitieke 
v Vangene. en wic nic? Mandela i. by 
n~ r.bccld 'n gewone krilllineci en die 

I rnaak duo nie een in nie. 

B rtram Fi 
(Prim riu ~ 

9 noeg) 

~k V) I dit is nutl I 
IllOnst r te hou. 

H dink ook dil i b 1 
i nor Nelson Mand I 

voor te . tel. Dit i 111 \1, 
va III om h lJll vry tc I ,It 
cers iet gce, Cll dit I. dl 
gewcld. As hy dit d en 
IHat word 

r) 

.cCll . t uden t is tCII 
hy nie olk in die ko )lUi 
f:k dink dit is belan 'rik d 
de rc d' vol 'cnde jaar I\V 
huisc oopstcl. As' die til 

Barnard eukman 
(Oud-NP- tudent - 
takvoor itter) 

Ek steun in bcginscl die oopstellin 
van ko. hui c solank dit nic op inwoners 
afg dwing word nie, 

Nelson Mandela i. op 'n kun mail ie 
rnanicr tot hdd vcrher. fly is in 'n h f 
. kuldig b vind nn b wy. i. d t hy ['I - 

weld wou pleeg. Daar i geen b wys 
dat hy nn sy vrylating vreed. <lalll I 
optrec nie. H dink dit is 'n r d likc 
vcrei te om er V n hom tc verwa om 
geweld af te weer. 

Joh n Olivi r 
( R-lid) 

Oopstelling viln koshui. c i. 'n logiese 
gevolg van die Rektor ,se beleid III .tc 
sorg dut tellcnbosch n cnklave bUlte 
die gro p bicdewet kan we . I un 
vir die mo. ie al vir die Rcktor 'n m In 
da It vir sy ci' n die reg ~ing gee. 
Dit kan c ter bocmerang , s dl III ns 
tc Ill) IOnecl oor die aan 'eleen! heid 
raak. 

Ek dink on crvat r 'n mate van teri 
liteit in wit lcicn kap. Die regerin he: 
ook ween. ideologic e rede di war 
swart leiers tocg luit en hulle moet 
nou vryg I, at word om hulself te b - 
wys. Dit hang c~tcr lie. am mel die 
wcuiging van dIC A . I Iocw I dit 'n 
rlsiko is, oon k idu die po. iticw ie 
volgc van o. tap be. Ii die n g tiew . 
As die regering mel die ware lei rs wil 
onderhandcl i dit nood aaklik dat hul 
Ie vrygelaat moct word, 

Adrian Louw 
( t II nbo ch 
Progre siewe ) 

:.Ike univer itcit tudent moet, '. hy 
nr tuurlik wil, in univer iteit 10 i 

L on W ntzel 
(Prim riu 
M jub ) 

Anton teenk mp 
(Oud-r d kt ur 
Di M ti ) 

DI 

tud nt v 
nbo ch, vr 

it 

, in 
v n Di 

en 

I it; Mati ,I nd rda I Juli 

K 

About politic, I pri <mer. til pc pi 
should hay I free Iy in the govern 
ment nd I fr c . fly in what their 
ountry doc .. People shouldn't have 

th ri hi to put them in j il. 

Viljo n 
:..k dink dit is 'n eoeie id om die 

ko hui e oop te st I. nit k n d UI - 
vocr word. 

Politieke ~cv ing nes rnoet ni VI' 
h t word me, omdat hull 'n kommu 
ni ti . I)arty ond I teun. A j hull 
vrylaat, a t jy ik k immunistc to . 

w. DU PLESSIS 

B AN H 
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