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• Ja 
s 

se s u 
op 
Deur LYNETTE GERBER 
DIE Studenteraad het gister op 

'n spesiale vergadering 'n mosie 
aangeneem waar die SR se Publi 
kasiekomitee voorlegging van poli 
tieke berigte in Di Matie voor 
publikasie kan eis. Die komitee sal 
dan oordeel of berigte billik en 
regverdi is en of dit die Universi 
teit se " oeie beeld en naarn" be- 
kcrm word. 
Die ongckende stap, wat neer 

k m op sensuur van Die Matie, 
vloei voort uit ontevredenheid in 
SR-kringe oor Die Matie se berig- 
ewing van die voorgenome to r 

na Taiwan in die Eerstejaarsuitga 
We. 

Nle 'objektier 
Die mosie is deur mnr. Nickie 
mit, SR-sekretari , voorge tel. 

Reide mnre. Chris Jacobs, voor it 
ter, en Frans Volschenk, onder 
voorsitter, kon nie die v r ad ring 
bywoon nie. Hulle het hul stem me 
aan mnr. Smit oorgedra. Di mo 
ie is met ses temme teen vyf 
nvaar. 
Volgen mnr. Smit het hy , ver 

keie kla tes" oor b riggewing en 
die dekking van kere vereni- 
In' in die E r tejaar. uitgawe 

ontvang. Volgen hom ws di be 
rig oor die beoogde toer na Tai- 

n nic "obj ktief" nie. Hy het 
Verwy8 na die R60 000 wat die SR 
vir 1>1 Mati "bewillig" en gese 
dit word nie 't t die meerderheid 
tudent rde I gebruik nie". 
By hct gc e di rno ie vra nie 

om ensuur ni , aange ien die Pu 
b1ika iekomitee uit " 'n gelyke ge 
tal van linkse en regse tudente 
bestaan". 

Mnr. in Brand, voor itt r 
van die publika iekomitee, h t 

hom sterk' teen die mosie uitge 
spreek. Hy het na mnr. Chri Ja 
cobs, SR-voorsitter, se uitlating 
teen sensuur op Die Matie, soos in 
die eerstejaarsuitgawe gepubli 
seer, verwys. Enige voorlegging is 
sensuur, het mnr. Brand gese. 

Mnr. Smit het in sy repliek gese 
mnr. Jacobs steun die mosie. 

Mnr. Brand het verder na Die 
Matie se redak ionele kode ver 
wys. Die Matie moet volgen sy 
kode ope ge prek stirnuleer en bot 
sende beskouings publi eer, h t hy 
ge e. 

Volgens mnr. Brand blyk dit 
dat die objektiwiteit waarvoor die 
mo ie vra beriggewing i wat met 
die SR saam tern. Hy het ge e die 
Publikasiekomitee het geen skrif 
telike klagte omtrent Die Matie 
ontvang nie. Die Matie dek boon 
op sowat R20 000 van die ko te • 
het hy gese. 

'Wa hond' 
Mnr.Hennie Be ter,onder-voor- 

itter van die Publikasiekomitee, 
het gese "billike en ewewigtige be 
riggewin " i subjekticf en daar 
om nie univer eel bepaalbaar ni . 

Me. Marion hear, S -lid vir 
Leier kap ontwikkeling, het gese 
Die Matie is a 'n onafhanklike en 
nie afhanklike meningsblad be 
kend. y h t verder daarop gewy 
dat voorlegging aan die Publika 
siekornitee praktie onmoontlik i . 

"Die Matie vcr rig a waghond 
'n belangrike taak om di S op 
bulle tone te hou," het sy gese, 

Mnr. Smit het in y repliek 
weer na die polities g balan e rde 
arne telling van die Publika ieko 
rnitee verwy . Mnr. Brand het dit 
as wen d nkcry b ternpel. 

Die finale k uring vir die Me. Mati land-kompetisi vind vanaand plaas, wa rna die w nn r 
Saterdagaand tvdens die Kroningsbal aangewvs gaan word. Hi r is v n die finaliste. V.l.n.r. 
.Chrls de Waal, lizma van ZVI, Elmarie van ZVI, Gwenifer van der Merwe n Bettie KrOnig. 
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Hoe koffi prys 
D ur IAAN COMB INK 
TUD ... NT is ontsteld oor die 

s~ rp ty ing in die prys van kof fie in die Neel ie. Koffie kos van 
Jaar meer as 40 % duurder as ver 
I de jaar. omrnig tud nte m n 
dat dit t t 'n dra tic e afnam in 
koffieverkop kan I i, terwyl an 
d r voel dat studente nou eerder 
oedkop r vrugte app al k op. 
Die stygin in die koffieprys 

v n 40c einde verJede J ar tot 55c 
Vanjaar val aam m t n algemene 
ty in van 0 pry e in die Neel 
i . 'n Matiebur r w, t v rlede 
Jaar 1,25 geko het, 0 vanjaar 

1 ,50 terwyl die met roo - 
t rde to broodji met lOc g sty 

• n 
h 1. Onb. pre kte ete by die 
warmlyn i ook aan ienlik duur 
d r. 

Volgen mnr. J n Tr urnicht, 
bestuurder van die LS ,i di 
kielike pry stygin te wyte aan 
die algemene stygin van die Il 
koop!'X evan koffic, m lk en ui .. 
ker. ' Die verk oppry van koffie 
moes du met 37,5% aangep s 
word," h t hy g c. 

M nr. Tollie Louw, R - lid vir 
die L S het pa 'n onder oe na 
die moontlikheid van g edkop r 
N 1 i - koffie voltooi. 

V 1 en hom i 'n laer kw lit it 
koffie met 80% i rei en 20% 

ffiemcng el, of kit koffie g ed 
kop r be kikb ar. Die koffi kan 

Ne I 



am 
DIE Afd ling Risikobestuur 

van die Univ r iteit i huiwerig 
om cni e bepcrkingc op swem 
mery in die gronddam bo Coetzcn 
burg t plaa, alh ewel daar sc 
dert verlede Oktober reeds twce 
men e verdrink het. Daar is wei 'n 
kennisgewing aangebring dat stu 
dente wat daar . wem, dit op ie 
ris iko doen. 

Volgens kol, I va n Bester, hoof 
van die Afdeling Ri ikobestuur 
ontmo dig hy studcnte om die 
dam as sw mplck te g bruik am 
soortgelyke ongelukke te voor 
korn. Die dam behoort aan die 
lJ niversiteit, Dit word deur die 
publick c s wemplek gcbruik, 
maar i primer 'n besproeiings 
dam. 

'n Groot aantal uudente en an 
d r 1 de van die pubJick wem ge 
durcnd die somer in die dam. Die 
ingang .fooi w t verlede jaar by 
( 0 tzenburg e swembad mge tel 
is, het die getal verder laat toe 
neem. 

Klecdkamer- en toil t eriewe 

Lo 

verdrinkings 

, n Bergaansig van die gewilde swemplek wat reeds twee 
lewens sedert Oktober 9 i het. Studente gaan steeds voort 

om in di am te swem. 
bestaan nie, en die univer itcit is 
nie van plan om dit an te brin 
nie. Die omgewin word du baie 
bemor .. 

Volgens ooggetuie het 'n jon 
Kleurlingseun in De ember vcrlc- 

de jaar in die dam verdrink. Ook 
'n Marie- tudent, mnr. Marius 
Strydorn, 'n inwoner van Hels 
hoogte het verlede jaar in Oktober 
v rdrink terwyl hy afgekoel het na 
'n drafse ie. Suid-Afrika word nie sic s dcur 

Akademiese ontwrig ers 

Prof. P.R. DE WET 
oorweeg. 

Volgens hom kan studentc direk 
na die Direkteur gaan. By skakel 

maar dit het lat r in 'n "fiasko 
ontaard". Hy beskou dit as 'n saak 
vir die studenteraad se tugkomi 
tee. 

Mnr. Dirk 00 thuizen, prima 
ruis van Wilgenhof, het die aanty 
gings ontken. Hy hct gese daar 
staan baie ander toekouers voor 
die ko hui tydens die optog. Daar 
kan nie met sekerheid gese word 
dat dit net Wilgenhoffer is wat 
die sondebokke is nie. 

Mnr. Volschenk het gese die 
watergooiers het in en uit Wilgen 
hof gehardloop om hulle sakke en 
later emmers te hervul. Volgens 

vasgevat - De Vries 
sanksies seergemaak nie, maar 
ook wanneer dinge binnelands nie 
reg uitwerk nie. Hier kan studente 
'n bydrae lewer deur menswaardig 
op te tree teenoor hul medestuden 
teo Dit is belangrik om optrede te 
oorweeg wat. die land in 'n moei 
like tyd sal help, het hy gese, 

Mnr.Adrian Louw, voorsitter 
van die Jong Progressiewes (PFP) 
het in kommentaar op die Rektor 
se uitspraak oor verdraagsaam 
heid gese die Administrasie en 
studente moet ander politieke or 
ganisasie krities, maar met re 
spek behande]. "Wedersydse ver 
d raagsaamheid tussen die verskil 
lende politieke groeperinge is 
nood aaklik," het hy gese. 

Mnr. ic Myburgh, voorsitter 
van die PSA, het ges e dat sy orga 
nisa ie hul heeltemal vereen elwig 
met die tandpunte van die Rek 
tor. 

• I g Ide verhoog 
R2010 ko . Ondanks die v rho 
ging in 10 ie geld, is kamer in Ne 
rina, Minerva, Irene, Hui ten 
Bosch en Lydia ietwat goedkopcr. 
'n Dubbelkamer in die koshuise 
al R 1 920 kos n 'n cnkelkamer 
R2220. 

'n BA-kursus wat verlede jaar 
Rl 435 geko het, al nou RI 645 
koso 'n B.Comm-kur. u styg met 
R224 tot R I 714, en 'n B.Sc-kur- 
us met R236 tot R 1 806. 
Vir kursus e in die gene kunde 

en tandheelkunde is klasgeld nou 
R] 806 in die eerste jaar, en 
R2 365 in daaropvolgend jare. 

ie die vrug het skop! 
reed sy uitwerking begin toon. 
Minder oorspronklike tudente het 
bloot bottels oor die mure gegooi 
of self oor di hekke geklim. 

Die alombeminde " ub A-kof 
fertjie" se binn oed n blo door 
tappingsakkies onder die kl re in 
gesmokkel wa 'n al mene ver- 
kyn el. 
"My ouma het 'n hartaanval 

daar binne gekry en ons het haar 
so vinnig daar uitgedra dat ek nie 
'n uitgangstempel gekry het nie", 
was een tudent e verweer to hy 
by die hek voorgekeer word en sy 
tempel moe toon. 
Volgens mnr. Langeveldt was 

die gedrag van die studente so 
goed dat die hoof van Risikobe - 
tuur, kol. Ivan Be ter, Karnpusbe 
heer later na b wering wegg stuur 
het. 

Mnr. Dawie Snyman, be tuur 
der van die Matie-rugbyklub, is 
baie tevrede m t die afloop van 
die konsert, alho wei die stadion 
na die konsert met bottels besaai 
was. 

TH PHOTO SP CIALI 

Dire teur gaan nou 0 
a studentesa ce 

'n DIREKTEUR vir Studente 
Aangcleenthedc vervang die 28 
jaar-oue paste van hoofde oor 
mans- en vrouekoshuise later van 
jaar. 

Prof. P. R. de Wet, hoof van 
Onderwysadministrasie en Verge 
lykende Opvoedkunde is in 'n 
deeltydse hoedanigheid in die pos 
aangestel. Me. K. Smut en prof. 
C. Fen h m sal nog 'n kwartaal in 
hulle bestaande poste as hoofde 
aanbly. 

Prof. De Wet het gese hy beoog 
"beter kakelin en kommunika ie 
met studente" op aile vlakke en 
beplan be oeke aan universiteite 
met soortgelyke stel els. 

Volgens die vise-Rektor, prof. 
Roux de Villier , berus die nuwe 
stclsel op 'n "ou en goed deurdag 
te idee" om 'n enkele per oon wat 
onafhanklik van die Universiteit 
staan, aan die hoof van studente- 
ake te plaas. Vroeer is die moont 
likheid van 'n studente-Dekaan 

DIE Universiteit van Stellen 
bosch sal nie die ontwrigting van 
akademiese bedrywighede, lesings 
of toesprake van genooide spre 
kers op die kampus duld nie, het 
die Rektor, prof. Mike de Vries 
tydens die opening van die akade 
rniese jaar gese, 

Baniere, ontwrigtende beto 
gings en vlugskrifte wat in die nag 
versprei word, ondermyn die aka 
demiese gespreksatmosfeer op 
kampus. Daar word eerder van 
studente verwag om op verant 
woordelike wyse van hul te laat 
hoor. 

By het die Stellenbosch-gee 
bcskryf as een van "gernatigde 
verdraagsaamheid" en gese dat hy 
nie gedrag wat akademiese voor 
uitgang ontwrig, al verdra nie. 

• len 
Deur RU ELL FIELD 

VANJAAR is 10 iesgcld met 
12,8 per ent verh og. KIa Id 
het ook met 1 5 persent ge tyg. 

Vol ens 'n woordvoerder van 
die Afdeling Lo iesgeld is die hoe 
inflasi die rede vir hicrdic sty 
ing, 
to ie geld vir 'n enkelkamer in 
agbreek kos R 2595 - R305 

meer as verlede jaar. 'n Dubbelka 
mer sal R 2295 koso 

Lo ie in die nuwe damesko - 
hui komplek styg met R270 tot 

2 3] O. 'n Dubbelkamer al 

ur JA 0 WOLMARAN 
VANJAAR e b heerrnaatreels 

by die k rnavalrockkon crt wa 
a nsicnlik trenger as die van ver 
I de j ar by die Drie Gewel -hotel 
buite Stellenbo ch, waartydcn 'n 
student. deur 'n trein doodgetrap 
i. 

Die stadion kon vir die kon crt 
gebruik word op voorw arde dat 
geen bottels van enige aard inge 
neem word nie. Om dit te versek r 
i "elektiewe kontrole" by hekke 
toegepas, terwyl hondehanteer 
der buite die tadion die mure 
dopgehou het. 

"Kansvatte "w algemeen, e 
een van die konvenors, mnr. An 
dre Langeveldt. en toe kouer het 
verskeie kere by die Danie Cra 
ven- tad ion se hekke deurbeweeg 
met 'n uitgeholde waatlemoen on 
der die arm, klaarhlyklik op 'n 
"koeriersending" . 

Die drankdeurweekte binneko 
v n die vrug het teen daardie tyd 

dan op sy beurt direk met die 
Rektor. Volgens Prof. De Viliers 
skakel die nuwe stelsel die prima 
rii, primariae, koshuishoofdc, die 
koshuiskomitee sowel as die vise 
rektor uit wanneer 'n probleem 
hanteer word. 

Volgens mnr. Vol schenk het 
daar gedurende die orienterings 
week wrywing tussen die SR en 
me. Smuts ontstaan toe die SR die 
vrouekoshuise wou besoek. 

"On het gevoel daar bestaan 'n 
behoefte onder die vrouestudente 
om eerder met 'n SR-lid as 'n HK 
lid oor aktuele aangeleenti ede te 
gesels. Me. Smuts het ons toe 
stemming vir die besoek geweier," 
het hy gesc. 

Volgens me. Smuts was die 
orienteringsprogram so vol dat tyd 
vir koshuisorientering baie beperk 
wa . "Die SR het met hul bekend 
stelling in die D. . Malan-gedenk 
sentrum tyd gekry om die eer te 
jaars toe te spreek," het "y gese, 

Watergooiers ontsier karnavaloptog 
GEMO'D R loop hoog oor 

die watergooiery wat weer eens 
hierdie jaar voor Wilgenhof ty 
den die vlotoptog plaasgevind 
het. 

Volgens Mnr. Fran Volschenk, 
onder-voorsitter van die Studente 
raad, het hy die inwoncr van Wit 
genhof tydens die voorval aange 
spreek oor hul onsportiewe ge 
drag. Die betrokkene het hom 
uitgejou. 

Mnr. Vol chenk het ge e hy het 
die eerste paar water akke in die 
"gees van karnaval" aanvaar, 

hom is dit "rnoeilik om te glo dat 
dit nie Wilgenhoffers is nie." 

Verskeie ko huise het hulle mis 
noe uitgespreek oor Wilgenhof se 
watergooiery. Volgens 'n HK-lid 
van Eendrag i inwoners van sy 
koshuis ongelukkig, en beplan tee 
noptrede "in die gees van karna 
val" vir volgende jaar. 

MnT. Leon Wentzel, primaruis 
van Majuba, het ge e hulle aan 
vaar die watergooiery in die gees 
van karnaval, maar was ongeluk 
kig omdat van die klanktoerusting 
wat op hulle vlot wa , bcskadig is 
daardeur. 

T 
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----Studentebelang-onder oek------------------------------------------ 

oekpryse rul studen e se s 
D ur ORNIS VAN DER LUGT 

STUDENT betaal vanjaar 
meer as dubbel wat hulle verlede 
jaar vir sommige akaderniese boe 
ke betaal het. 

Dit het aan die Ii~ gekom in 'n 
ndersoek wat Die Matie na 

boekpryse op kampu gelood het. 
Plaa like boekhandelaars skryf 

prysstyging aan verhoogde pro 
duks ie- en vervoerko te toe. Vol 
gcn hulle is die boekwinkels 
"slegs implimente vir die aankoop 
en verkoop van boeke" en het hul 
Ie geen beheer oor pryse nie. 

Volgens In ondersoek van dr, 
J.D. van Tonder van die Departe 
rncnt Ekonomie blyk dit dat elke 
tudente in 1985 gemiddeld R400 
op boeke uitgegee het. 

Volgens mnr. Roelie van ek, 
hoof van die Universiteit se Re 
produksie Afdeling, verhoog uit 
sewer hul pry e hoofsaaklik 
ween hoer papierpry e. "Dit ge 
beur gereeld dat werkers by hout 
meulen . taak en hocr lone cis. 
Du wi sel die papierprys rnaande 
lik en i die jaarlik c styging 
cnorrn," het hy gese, 

Do ente ontvang prysly te van 
uitgewers en plaa daarvolgen be 
tellings by die pJaaslike boekwin 
k I , Die boekwinkel bestel dan 

in September die volgende jaar se 
boeke. 

Volgens 'n woordvoerder van 
een van die plaaslike boekwinkel. 
hersien oorsese uitgewers in April 
en Oktober hul pryse en gebeur 
dit dat bestellings in September 
direk deur soortgelyke verandcrin 
ge geraak word. 

Me. Griet Van Wyk, bestuurder 
van Griet se Akademiese Boek 
winkel, het aangedui dat boekwin 
kels oorsese boeke 6f direk 6f deur 
geslote mark - agente koop. 

"Die Suid-Afrikaansc Boekhan 
delaarsvereniging kyk na die uit 
gewers se gelyste pryse en ver kaf 
aan boekwinkels In voorge telde 
verkoopspryslys in Suid -Afri 
kaanse geldeenhcid, waarby kor 
ting aan die winkels ingesluit is," 
het y gcse. Vol gens haar is dit 
hierdie voorgestelde verkoop prys 
wat die handelaar op 'n bock 
plaa ," het y gese. 

Die plaaslike hand claar wa dit 
een dat hulle a gevolg van kom 
peti ie nie hierdie voor e telde 
pry e op kuif ni , omdat dit die 
boekwinkel sal benadeel. 

Die be tuurder van die plaa li 
ke boekwinkel het ontken dat 
daar enige handelsooreenkoms 
tu en hulle be taan r pryse of 

Goldfields 
DIE beoogde veelrassige kos 

hui op Stellenbo eh, wat deur 'n 
kenking van die Goldfields myn 
!TIaat kappy moontlik gemaak is, 
I reeds betrek. Daar woon tan 
slegs bruin, swart en Indierstuden 
te nadat die Regering geweier het 
Om toe temming vir blanke ver 
blyf in die koshuis te verleen, het 
prof. Roux die Villiers, vi e-Rek 
tor van die Univer iteit, gese. 

Die Goldfields-ko hui is opge 
rig nadat die mynmaatskappy 'n 
mitjoen rand aan die Univer iteit 
eskenk het vir die oprigting van 

'n veelras ige ko hui . 

By 'n SR-vergadering is beswa 
re geopper teen die feit dat dame 
en mans saarn in die ko huis 10 er 
n dat hulle hul eie inkomtye mag 

handhaaf. Vol gens prof. De Vil 
li rs beskou die Universiteit Gold 
fi Id a In universiteit hui "om 
dat die studente leg. daar 10 eer 

Maties tern 
Dinsdag oor 
inkomtye 

oor waller b ke be tel word. 
Volgens mnr. Van ~ek i daar 

'n toename in die gctal foto tat 
wat studente maak. "Volgens ko 
piereg mag net 'n tiende van enige 
werk gekopieer word, ui luitende 
die kern daarvan. Wat die kern 
van 'n werk i ,i betwi baar en ek 
t wyfel of die wet oral gehoorsaam 
word," het hy gese. 

By het daarop gewys dat die 
betrokke gebruiker van elke ko 
piecrma jien die verantwoordelik 
h id dra om by die wet te hou. 

Prof. Hennie Kotze, hoof van 
die Dcpartemcnt Politiek Weten 
skap, het ge c dos nte van sosiale 
wetenskappe kan nie net en 
handboek vir hul studente voor-" 
skryf nie. 

"On. moet ook b eke deur an 
der skryw r , plaaslik en oorsee 
voor kryf odat tudent van an 
d r denkskole en uite nlopende 
ideologi e orientcrings kan leer, 
"het hy ge c. 
"Daar moet druk op die taat uit- 
eoefen w rd om verk Ip b I - 

tin S op boeke af te skaf. So 'n 
st p sal die taat nie s6 baie ko 
nie, mr ar weI di publiek bai 
spaar. By ivan mening dat die 
Regering "tans kenni in uid 
Afrika bela ", 

me veelrassig • 

V.l.n.r. sit mnr. James Conrad, me. Karen Walton, m . Mu 
riel Uys en mnr. Densil Diehard voor hulle nuwe -koshuis, 

tudent gebly h t, maar w ns 
di groot getal dame wat an ek 

doen h t, m hul1e am m t 
wart die mans gehuisv word. 

'Buddy van die Jaae 
gesoek op kampus 

Deur H NRIEITE 
GELDENHUY 

DI KarnavaI- of Joolkomitee 
van al die Suid - Afrikaan e Uni 
ver iteite lood vanjaar 'n na iona 
Ie "Buddy van die j ar-veldtog" 
m onverantwoordelik dr nkbe • 

tu ursitua ies onder tudente t 
voorkom. Oit is die eer te keer dat 
6 In projek aangepak word. 
Volgen me. Lemaryn l.ouw, 

skakelb am pte van USKOR n 
na ionale joolpersoonlikheid, i. 'n 
Buddy " 'n per 0 n wat d delik 
al ptrc wanneer 'n vriend dronk 
wil bestuur deur 6f s If te b tuur 
Of die motor leut I w te ne m". 

• By i g~en .buit~. taander ~at 
in ryp om n ituasi te r d me, 
maar 'n lojal , betroubarc en v r 
antwoordelike vricnd. Hy . al vir 
jou n t s in di . kla ~fn m, v,ir 
j u'n ntrnocung reel met die 
man of mei ie van jou dr me, en is 
i mand w t all op die pIal 
plaas om 'n vriend t hlp," h t y 
J C. 
Vol n m louw i di veld- 

ni op di karnavaltyd geri 
ni I m rom tud nte "oor die al 
g meen meer verantwoord lik t 
laat optr e". 

, n Grafi e voorst lling van die wi ling v n w s- 
like boeke se pryse oar die afg lop paar j r. 

1 Historic Co tum for the Stage deur Lucy B rton (vo rqe 
skryf deur die Drama D partement) 

2 Mod rn Control Engine ring d ur Rav n (Dep rt m nt In 
genieurswese) 

SR-Iede landswyd Op 
'£ ustrer nd ' t 
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UWK en UK sukkel met losies 
KAAPSl AD. - Prof. Jakes Gerwel, rektor van die Universiteit van 

Wes-Kaapland, het die universiteit se Grootsaal beskikbaar gestel 
aan studente sonder losies. Hierdie optrede volg nadat sowat honderd 
studente die administrasiegebou beset, en op losies aangedring het. 

Die studente het op 4 Februarie oor die kampus beweeg en vry 
heidslicdere gesing, en om hulle eise tc beklemtoon in 'n ongebruikte 
cctsa: I oornag. 

Hulle het onder andere die wettiging van plakkery in koshuiska 
mers, die voorsiening van etekaartjies aan studente wat plak, die 
ornskakeling van ongebruiktc eetsale na woongeriewe en die oprig 
tmg van opslaangeboue vir ekstra woonplek, gees 

Die studente het ook gekla oor die buiiensporige pryse van privaat- 
10 ies. "Die behui ingsprobleem skep 'n politicke problcem omdat 
studente privaat moet loseer en dit dan rnoeiliker is om hulle politic!' 
tc organiseer," het een student gese, . 

Prof.Gerwel het gese hy het simpatie met die siening van studente 
dat behuising 'n reg, en nie 'n voorreg is nie. By het gese dit is 
onmoontlik om die behuisingstekort sonder meer uit te wis. "Ons is 
tc ns besig om drie koshui e met 'n totaal van 810 beddens aan te 
bou," het hy gese. 
• KAAPSTAD. - Die Universiteit van Kaapstad her huiseicnaars in 
die Kaapse Skiereiland versoek om 10 ies aan studente van die Uni 
vcrsiteit van Kaapstad te verskaf, 

Die universiteitsowerhede word jaarliks deur losiesnavrae van stu 
dente oorval. Volgens 'n woordvoerder van die universiteit arriveer 
studente in Kaapstad sender dat hul1e seker is van privaatlosies. Bul 
le verwag dan van die universiteit om vir hulle losi 
es re sock, het hy gcse, 

Die Universitcit van Kaapstad kan 2 300 studcntc in universiteits- 
koshui e huisves. 
Kwotastelsel dalk ingest I 
JOHANNESBURG. - Die huidige ongunstige ekonomiesc kli 

maat kan tot gevolg he dat 'n kwotastelsel aan Suid-Afrikaanse uni 
versiteite ingestel gaan word. Prof. Danie Joubert, rektor van die 
Universiteit van Pretoria en voorsitter van die Komitee van Universi 
teltshoofde, het verlede week tydens 'n nuuskonferensie hierdie waar 
skuwing aan universiteite gerig. 

Volgens die kwota. telsel sal 'n universiteit sy getal voorgraadsc 
studcnte moet bcperk om sodoende vir 'n staatsubsidie te kwalifiseer. 

Die staat subsideer universiteite met 80 persent. Waar subsidies 
voorheen deur studentegetalle bcpaal is, sal die kwotastelsel betoken 
dat onsuk esvolle studente 'n verlies vir 'n universiteit is. Hicrdic 
studente sal vir, odanige verliese aan preeklik gehou word. 

Universiteitsowerhede word jaarliks baie laat in kennis ges tel van 
besnociings. 'n Besnoeiing van 16 perscnt word vanjaar verwag, hct 
prof. Joo te gesc 
Rupert dalk Tukkie kanselier 

PRETORIA. - Dr. Anton Rupert, bekende Stcllcnbossc nyweraar, 
word in akademiese kringe as die volgende kanselicr van die Univer 
siteit van Pretoria gesien. 

Die vorige kansclier, mnr. Alwyn Schlebu ch, is as Minister vir 
Administrasie in die Kantoor van die Staatspresident aangcstel. 

As studentelcicr, dosent en ereprofessor in bedryfsekonomie aan 
die UP het dr. Rupert 'n noue verbintenis met die univcrsiteit opgc 
bou. By gelcentheid van 8y sewentigste vcrjaardag verJede jaar is 'n 
bundel met lesings wat hy oor die jare aangebied het, aan hom oor- 
handig. 

Die Rembrandt-saul in die sportkompleks van die UP is danksy dr. 
Rupert ebou. Dr. Rupert was die eerste kanselier van die Universi- 
teit van Port Elizabeth. 

Die volle konvokasie van die Universiteit van Pretoria salop 19 
Februarie, na die sluitingsdatum vir nomminasies, per brief stem. 

Verslag vrygestel na 
'0 'Brien -voorvalle ' 
KAAPSTAD. - 'n Drieman 

kommissie van ondersoek. het ver 
slag gelewer oor die "O'Brien 
voorval" verlede jaar by die Uni 
versitcit van Kaapstad. 

Tydens die voorvalle in Oktober 
het UK-studente die lesings van 
dr. Conor Cruise O'Brien ontwrig, 
cn geeis dat hy die universiteit nie 
vcrder toespreck nie. 

Die drieman-kommissie, wat 
dcur die unversiteit aangestel is, 
het uit prof D J. du Plessis (voor 
sitter), adv. Arthur Chaskalson, 
SC, en adv. Ismail Mohammed, 
S( , be. taan. 

Die kommi sic het die Universi 
tcit van Kaapstad onder andere 
versoek om bewus te wees van die 
verskil tussen akademiesc vryheid 
en vryheid van spraak. "Die vry 
heid om politieke sake te bevorder 
is nie deel van akademiese vryheid 
nie," lui die verslag. 

Volgens die verslag moet die 
Universiteit van Kaapstad versoe 
ning tussen die verskillende groe 
pe op die UK-kampus bewerkstel 
lig om soortgelyke voorvalle in die 
toekoms te verhoed. Gereelde ver 
gaderings tussen studente, pcrso 
ncel en die universiteitsadminis 
trasie moet gehou word, het die 
verslag aanbeveel. Waarskuwings 
oar moontlike probleme kan ty 
dens hierdie vergaderings gegce 
word. 

Die komrnissie wou geen aanbe- 

UK-studente betoog teen dr. Con or Cruise O'Brien se be 
soek. Foto: DIE SUIO-AFRIKAAN 

vclings oor tugstappe teen studen 
te doen nie, aangesien die bctrok 
kc studente nie voor die komrnis 
sic getuig het nie. 

Die verslag bcskryf dr. O'Brien 
as 'n "omstrede politieke aktivis 
wat nie maklik akademiese af 
stand kan behou onder toestande 
van emosionele spanning en op 
winding nie". Die kommissie staaf 
hicrdie bewering deur 'n voorval 
wat op 2 Oktober verlede jaar 
plaasgevind het. Tydens die ge 
lccnthcid het dr. O'Brien 'n be 
spreking oor akaderniese boikot 
gclei, Hy het na bewering sy hu 
meur verloor as gevolg van "per- 

soonlike aanvalle en retoriese 
vrae" van studente, 

Dr. O'Brien was na bewering 
ontsteld oor die kommissie se ver 
slag. Hy het gese dele van die ver 
slag wa "suiwere fiksie" en "las 
terlik". Vol gens hom het hy nie 
geweet van die kommissie van on 
dersoek nie, en moes daarvan in 
die Ierse pers lees. Dr. 0' 
Brien het gese hy gaan rcgsadvies 
oor die aangeleentheid inwin. 

Dr. O'Brien is ook ontevrede 
omdat die UK nie teen die bctrok 
kc studente gaan optrec nie. Hy 
hct gese die UK-administrasie gee 
aan "die gepcupel" oor. 

ASB-voorsitter bedanl oor diensplig 
burg is te groot. 
Die departementshoof van 

Kommunikasiekunde, prof. Pieter 
Mulder, het bevestig dat mnr. Nel 
reeds twce jaar met Ly M.A.-ver 
handeling besig is. Prof. Mulder 
het gcse hy het "nog niks" van 
mnr. Nel ontvang nie. By het by 
gcvoeg dat "die tipe dingetjics 
partykeer tyd necm". 

Prof. Mulder het aanbcveel dat 
Die Matie mnr. Nel persoonlik na 
der om uit te vind hoe ver hy met 
sy verhandeling is en hom (prof. 
Mulder) dan verwittig. 

M nr. Petrus van Blerk, vise-pre 
sident van die ASB, neem tans 
waar as president. Volg .ns hom 
moet die ASB-hoofbestuur 'n ver 
gadering bele vir die verkiesing 
van 'n nuwe president. 

POTCHEFSTROOM. - Mnr. 
Bertu Nel, voorsitter van die Af 
rikaan. e Studentcbond (AS B), het 
as voorsitter van die organisasic 
bedank. 

Mnr. Nel het hom reeds op 12 
Januarie by die Suidwes-Gebieds 
mag aangemeld vir sy Nasionale 
Diensplig. Mnr. Nel moet vroeg 
vanjaar sy M.A.-verhandeling in 
Kommunikasiekunde by die Pot 
c hefstrooms e Universiteit vir 
cno inhandig. 

Mnr. Nel se bedanking as presi 
dent van die ASB volg nadat die 
Suidwes-Gebiedsmag geweier het 
om langer aan hom uitstel te gee. 
As rede vir sy bedanking het mnr. 
Nel gese die afstand tussen .y op 
lcidingsbasis in Suidwes en die 
ASB-hoofkantoor in Johannes Mnr. Bartus Nel 
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udente betoo wereldwyd 
Deur TANJA HICHERT 

PEKING. - Studente in Rooi 
( hina betoog al sedert 19 Desem 
ber vir meer "vryheid en demo 
krasie ". 

Verskeie onwettige optogte het 
in Shanghai, Nanjing en Peking 
pJaasgevind. Tydens hierdie op 
togte is koerante van die Kommu 
ni tiese Party verbrand en het die 
studente die regering se kornmu 
nistiese beleid veroordeel. Anders 
as wat verwag is het die owerhede 
nie teen die studente opgetree nie. 
Die Kommunistiese Party wil na 
bewering op hierdie manier die 
studente se lojaliteit behou. Stu 
dente word in China as 'n "be 
voorregte" klas beskou. 

Studentebetogings is voorheen 
met die minimum geweld onder 
druk. Die regering het in die verle 
de teen studente opgetree met 'n 
dreigement van oninteressante 
werk op 'n afgelee pIck. 

Die onJangse betogings het in 
Shanghai begin. 30 000 studente 
het vir vyf agtereenvolgende dae 
deur die strate marsjeer . Polisie 
n~agte het toegekyk hoe die stu 
dente pamflette uithandig en 

skree "gee vir ons demokrasie en 
vryheid!" Die pamflette het die 
regering se "burokrasie en outo 
krasic' gekritseer. Daar was na 
bewering geen voorvalle van ge 
weld nie. 

Die betogings is onwettig ver 
klaar want "verkeersprobleme' is 
veroorsaak en die aantal studente 
in die strate het mense verhoed 
om te gaan werk. Die studente 
kon wei aansoek doen vir 'n poli 
sic-permit om te mag betoog. 
Hierdie aansoeke is na bewering 
arbitrer afgekeur omdat die poli 
sic gemeen het die "openbare 
orde" word versteur. Regerings 
amptenare het die studente daar 
van beskuldig dat hulle 'n "wan 
begrip van die land se hervorrning 
sprogram het, en verward is oor 
die uitoefening van hulle demo 
kratiese regte", 

Die regering het aile berigge 
wing oor die studentebetogings 
verbied. Studente in Peking het in 
opstand gekorn nadat hulle op ra 
dioprogramme van "Voice of 
America" moes hoor dat hulle 
mede-studente in Shanghai protes- 
.teer, 

Tydens hierdie betogings in Pe- 

king i 24 studente deur die polisie 
aangehou. Duisende studente in 
Nanjing het as gevolg van die re 
geringsoptrede begin betoog. 

Die aangehoudenes is vrygelaat, 
nadat 5 000 studente vanaf die Pe 
ople's Univer ity, 16 kilometer 
buite Peking, tot in die midde tad 
gemarsjeer het. 

40 000 studente dwarsoor Chi 
na het na bewering tussen Desem 
ber en Januarie aan betogings 
deelgeneem. Alhoewel daar nie 
teen die studente self opgctree is 
nie is die president en vise-presi 
dent, van die Universiteit van We 
tenskap en Tegnologie in Hefei, 
afgedank. Bulle is daarvan be 
skuldig dat hulle die studente nie 
kon beheer nie. 

Mnr. Hu Yaobang,China se 
vise-premier en 'n "uitgesproke 
hervorrner", is ook afgedank. Hy 
is op nasionale televisie van "bour 
geois liberalisrne" beskuldig. Vol 
gens gerugte hou die Chinese pre 
mier, mnr.Deng Xiaoping, hom 
verantwoordelik vir die studente 
opstande. Die afdanking van mnr. 
Yaobang word gesien as 'n groot 
knou vir China se "hervorrning 
sprograrn". 

. MISSOURI. - Kampuspolisie van die Universiteit van Missouri besig om 'n student in hegtenis te ncem. PIC studente het 'n plakkerskamp op die kampus opgerig om te protesteer teen die universiteit se beJeggings 
In Suid-Afrika. Die beleggings beloop 91 miljoen (R 189,5 miljoen). Die kampuspolisie het die plakker - 
kamp opgebreek en 39 studente in hegtenis geneem. Volgens 'n polisie-woordvoerder sal die studente van 
ortreding aangekla word. 

Chinese studente betoog in die strate van Peking. Oi tu 
dente het onder andere vir meer "vryheid en demokrasie" 
gevra. 

PARYS. - Meer as 400 000 studente het gedurende De ember, vir 
langer as twee weke, in Parys betoo . Een student is tyden di voorval 
Ie dood en 200 is beseer. 

Die protesoptogte het ontstaan vanwee nuwe wctgewing r kende uni 
versiteitsopvo ding. Die wet wing is deur mnr. Jacques hirac, -ran 
premier, in estel. Die wet maak voor icnlng vir univ rsiteit om hulle 
eie toelatingsverei tes en studieko te t bepaal. Minder tudente al na 
bewering aan universiteite kan studeer a gevol van die hoer verei tes 
en kostes. 

Studente sal gevolglik moeiliker werk kry in 'n land met 'n h c werk- 
100 heidsyfer. Regerings amptenare pr beer al die afgelope dekad m 
univer iteits-fa iliteite te verbeter en 'n hoer opvoeding t nde ard in te 
stel, Student voel hierdie "verbeterin s" benadeel jon mense wat pro 
beer om deur middel van universiteitsopleiding 10 pbaanversekering te 
kry. 'n M ningsopname in Pary het geto n dat rneer a 80% van die 
inwoners die studente e griewe n opto te ondersteun. 

Die optogte het "ordelik" begin met studcnte van versk i politi ke 
agtergrond wat deur di L trate mar jeer het. Die protes wa. r len 
deel gerig teen mnr. Alain Devaqu t, adjunk-mini ter van n versing n 
hoer-opvoedin . Mnr. D va uet het di om tr de w t wing ingcdien. 
Hy is later afg dank omdat hy vir di p lisi in truk ies egee het om 
teen die tudente op te tree. 

Die poli ic het na bew ring traanga ,knuppel en skokgranate e 
bruik om teen die studente op t lr e. Die studcnte h t op hull beurt 
met klippe, b ttel en petrolbomm teru gevcg, Na die e rste konfron 
tasie tu en studente n die poli ie i 42 beto ers n 20 poli iem nne in 
die hospitaaJ opgeneem. 

Tydens 'n verdere b to ing 'n paar dae later i 'n stud nt d omdat 
hy na bewering deur die polisie aan erand i .. Oog etuie. beweer drie 
polisi manne op motorfiet. e h t die 22-jari stud nt m t knupp 1 ge 
slaan, 'n Amptelike lyk kouin het bepaat hy i n 'n h ria nv I, wat 
deur "trauma" veroor ak is, dood . 

Die tudentebetoging het die Franse re ring in sy erg t kri is, - 
dert mnr. hirac in 1985 aan bewind ekom het, edomp 1. Mnr. hi 
rae is deur y r erin gedwin m die om. tr d wet t rug te trek n p 
nasional t 1 vi i omv r. konin te vr vir di poli i m t S optr de. 

UWK -dosent word 
vrygespreek 
Goodwood. - 'n Dosent aan die 

Universiteit van Wes-Kaapland 
(UWK) en 'n onderwyscr van die 
Hoerskool Belhar, is deur Iandros 
MJ. van Graan vrygespreek. Hul 
le is daarvan aangekla dat hulle 'n 
Onwettige betoging binne omtrek 
van 500 meter van Goodwood se 
landroshof, gehou het. 

Dr. Richard Stevens, hoof van 
~!e departement Bybelkunde aan 
\,JWK, en mnr. teve Louw, het 
op 19 Mei ] 986 die verhoor van 'n 
tanderd nege leerling, mnr. Ne 
~!lle Naidoo, bygewoon. Mnr. 

b
!'1 aidoo het op 'n aanklag van 
randstigting verskyn, 
Dr. Stevens het die hofsaak by 

g woon nadat hy gevra is om 
~ 1 00 tot mnr. Naidoo se borgtog 
by te dra. Dr. Stevens het gese dat 
(he leerlinge buite die hofgebou 
"ordelik" was toe hy die gebou 
binne is. 
'Toe ek 'n rukkie later uitkom 

het ek poli iemanne op die onder 
Sle stel trappe gesien. Kinders het 
die hofgebou binnegehardloop, en 
tl1y dogter was heel voor. Ek het 
Illy arm in die lug gehou om die 
kinders wat agter my geskuil het 
te beskerm," het dr. Steven. e 
tllig. 

Volgens dr. Stevens het hy die 
polisiemanne gevra om op te hou 
om die kinders te slaan. Hy is toe 
gelaat om die kinders oor die 
straat te neem. Dr. Stevens is bui 
te die hofgebou in hegtenis ge 
neern. 

"Die hof beskou dr. Stevens as 
'n glibberige getuie. Daar is ern 
stige kritiek teen sy getuienis oor 
waarom by die dag hof toe gegaan 
hct," het die landros in sy uit 
spraak ge e. 

. Volgem mnr. Louw is hy deur 
die skoolhoof gevra om toe ig te 
hou oar 'n groep leerlingc wat die 
hofsaak wou bywoon. Hy meen 
dat daar sowat 25 leerlinge buite 
die hof op die uitspraak gewag 
het. " Kapt. Ockie Oosthuisen het 
die kinders gevra wat hulle daar 
soek. Onmiddellik daarna het poli 
siernanne die kinders met karwat 
se begin slaan," het mnr. Louw 
getuig. 

"Mnr. Louw se torie oor hoe 
kom hy hof toe gekom het, kan 
waar wees, maar hy het vrae in 
kruisondervraging oor hoe hy ge 
voel het oor die kinders se gedrag, 
telkens vermy," het landro. Van 
Graan in sy uitspraak ge e. 

SR sensor 
artikel 

PRETORIA .• 'n "Om trede" 
artik I wat in Tukki joolblad, 
Ritteltuks, sou ver kyn, IS g en 
sor. In die artikel word daar na b - 
weringmet die Regerin en die 
Afrikaner spot gedryf. 

Vol gens mnr. Tinnie wane 
poel, die SR-penningme ster, h t 
die artikel geen probleme by die 
Universiteit . e en uurraad ver 
oorsaak nie, en wa. r ed s:t et. 

Mnr. Buurman Botha het blyk 
ba r navraa gedoen 0 r die arti 
kel en be waar ema k. Volgen 
mnr. Swan poet ou die artik J nie 
die studente bel di nie, maar 
"Tuks e ouer en die gem n p 
mo t in aanm rking gene m 
word", 

Na bewering handel die artikel 
oor Suid-Afrikaanse Geskiedeni 
en die Afrikaner se verhouding 
met mense van ander ra e. Vol 
ens mnr. Swanepoel u~gercer 

die artikel oor wat "on (di Afri 
kaner) verkeerd doen te noor an 
der ras en, en is daar 'n "afkra 
kerr van vok helde", Di AUK 
e ' objektiwiteit" is oak behandel, 
Na bew ring staan in die artikel 
dat die SAUK altxd tw k nte 
van 'n torie gee. 'Di kant van 
die R ering, en die Re ering e 
kant." nd rvoor .. 
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S besluit oor Die atie 
is onn dig en te betreur 
DIE besluit van die Studenteraad wat neerkom 
op sensuur van Die Matie kan nie slegs gesien 
word as 'n mosie van wantroue in die redaksie 
van die studentekoerant nie, maar ook in die Pu 
blikasiekomitee - 'n komitee wat deur die Stu 
denteraad aangestel is. 

Dat daar in vorige termyne moontlike kritiek 
teen die palitieke lyn van Die Matie geuiter kon 
word, is moontlik. Die Matie het nogtans gepoog, 
n poog steeds, am hom by sy redaksionele kode 

te hou, Die kode is deur professors in die joerna 
listiek en regte help opstel, en is deur die Stu 
denteraad in 1984 goedgekeur. 

Volgens die redaksionele kode het die publiek 
'n reg am ingelig te word. Die Matie moet die 
studente op 'n gebalanseerde en cwewigtinge 
wyse inlig. Albei kante van 'n saak moet in berig 
gewing gest J word. 

Nerens in die kode word sensuur gemeld nie. 
Indien daar wel klagte oar beriggewing is - en 

geen koerant is perf.ek nie - moet die klagte deur 
die Publikasiekomitee, 'n subkomitee van die 
Studenteraad, hanteer word. Die komitee sal die 
klagte in diepte ondersoek. 

Die huidige SR het die kode implisiet aanvaar 
d ur geen belangrike wysiginge aan te bring nie. 
oonop het die voorsitter, mnr. Chris Jacobs, in 'n 

onderhoud met Die Matie gese "ek is nie ten 
gunste van sensuur van Die Matie nie. Ek dink 
Die Matie doen 'n goeie werk." 

Nou word daar skielik oor die kop gespring 
van die Publikasiekomit e, wat die afgelope ter 
myn onder vaorsitterskap van SR-lid mnr. Hein 
rand skitterend werk gedoen het am verhou 

ding tussen Die Matie en die SR op 'n goeie 
voet te hou. 

Geen klagte oor die Eerstejaarsuitgawe is inge 
dien nie, Nogtans beweer mnr. Nickie Smit dat 
hy klagtes ontvang het. Hoekom het hy nie vir 
die voorsitter van die Publikasiekomitee daarvan 
v rwittig nie? 

Dit is ewoon wantroue in 'n medelid van die 
Stud nteraad. 

Die bewering dat die berig oar die beoagde 
toer na Taiwan nie objektief was nie, is moeilik 
m t begryp. 
Die b rig begin, so os vir billik beriggewing 

v rreis, m "t die nr us dat die SR moontlik na Tai 
wan gaan. Daarna word gena m dat daar "in se 
kere kringe" kritiek teen die toer uitg spreek is. 

In die res van die berig volg menings van die 
voorsitter van die SR - wat in die finale instansie 
vir die raad se optrode moet pa staan asook die 
Roktor, prof. M.J. de Vries, Mnr. Nickie Smit 
maak in die betrokk I herig oak uitlatinge oor die 
toer, n laastens volg twee Ioiers van sekere 
gr?~pcringe op kampus se siening wat die toer 
kritis r. 

W t nd rs is dit as billlke in obj kti we b , 
. ig win? Nerens in die berig word di , ko irant 
s -: mening g gee nie sl gs stud ntelei rs se sic 
mn word w rg ge . 

Voorts lui die mosie dat 1 erigte van "politieke 
aard" aan die Publikasiekomitoe op versoek 
yoorgele kan word. Wie gaan oordeel wanneer 'n 
h .. rig v n "politi ke aard" is? Indian dit di .. Pu- 
1 Hkasiekomitee gaan woes, sal hulle olke I rig in 
I ie Matie met 'n fynkam mo .. t d urga n. Is dit 
ni . sensuur nie? 

) ie oorhaastige n ondeurdagto mosie is to b - 
treur, want dit dui op wantroue in di redaksi 
en die Publikasiekomilee. Nie aIleen is eli gooi 
verhouding tussen Die Malic en die SR aangetas 
ni ., rna r dit kom neer op S .. nsui r om g en dui 
d lik rede nie, 

PROFIEL 

Ee man • een stern VI 
Nicholas Myburgh, voorsitter 
van die Populere Studente Allian 
sie (PSA), oud-hoofseun van Ron 
debosch Boys High en gewese voor 
sitter van die Nasionale Party-stu 
dentetakke se hy is ten gunste van 
een man een stem in Suid-Afrika. 
HEk kan nie sien dat enig 
e mens daarteen gekant kan wees 
nie," se hy ..... k gee nie om wat die 
kleur van die regering, president of 
kabinet i nie. 

Nicholas is 'n vurige ondersteu 
ncr van die vryemarkstelse1. Die 
enigste vereistes wat hy vir 'n rege 
ring stel is dat dit 'n vryemarkgeo 
rienteerde samelewing moet wees, 
en dat dit die vrye politieke keuse 
van die individu moet waarborg. 

Nic is 'n bekende figuur op die 
kampus en is tans 'n finalejaar 
LLB. student. In sy sewe jaar op 
Stellenbosch wa hy verskeie kere 
in die nuus. In 1984 berig Die Ma 
tie dat hy 'n reeks artikels in Nat 
punt, lyfblad van die NP op Stell en 
bosch, geskryf het. Volgcns Nat 
punt is die artikeIs deur 'n bruin 
student. Gus Peters, geskryf. 

Hy is ook bekend vir sy uit prake 
oar verskeie onderwerpc. Hy noem 
Breyten Breytenbach 'n "mak wit 
terrori ", terwyl hy die studente op 
~ngelstalige Universiteite wat die 
Unita vergaderings laat skipbreuk 
Iy het, as "Iinksgesinde Hitlers" en 
"ware fa iste" bestempel. 

Stapels T-hemde ver per die in 
gang van die PSA e kantore in die 
Trustbank-sentrum. "Support the 
Afghan Freedom Fighters," pleit 
die T-hemp wat Nic Myburgh dra. 
In die een hoek staan 'n afrolma 
sjien; die telefoon lui; hier word gc 
wcrk. 

Die PSA is in September 1985 
gestig, 'n maand nadat 'n Nusas-tak 

Men e soos Jaco Malan gee hom 
weer hoop vir Suid-Afrika c toe 
kerns, het Aart biskop Desmond 
1 utu op 'n massavergadering van 
die ECC gese, Dit was net nadat 
Jaco voor die skare van 5000 mense 
opgestaan het en in Afrikaans gese 
het waarom verpligte militere dien 
vir hom onaanvaarbaar i . 

. Die taal waarin hy gepraat her, 
het duidelike ongemakJikheid en 
sclfs vyandigheid van die gehoor 
ontlok. Maar nadat bulle gehoor 
het pre ies wat hy te e gehad het, 
is hy vir 10 minute staande tocge 
jan. 

Jaco Malan, oud hoofseun van 
die Hoerskool D.f. Malan en hui 
dige voorsittcr van die Nusa -tak 
op Stellcnbosch, voel sterk oor die 
punt dat "'n persoon nie Engels 
hoef te wces om progressicf te wees 
nie. Ek dink Nusa: op Stellenbo ch 
het juis duardie 
wanopvauing wat ween' hi toriese 
redc • sc onder wartmense ont- 
taan het, begin afbreek," In en hy. 
Die Nusas-tak op Stellcnbosch is 

. g ug kort nadat daar 'n prot sop 
tog teen Apartheid op die kampu 
plaasgcvind het. Volgcn Jaco het 
I usas die leemte evul vir men. e 
p die karnpus 'wat gevoel het dat 
1 asionalc Party ideologic "sere 

wed-up" is, maar nie gesien het hoe 
hulle uiting daaraan kon gee nie. 
•• Ek onthou dat die mense opge 
wonde was om bietjie uit die i ola 
sic van Stcllenbosch tc breek en om 
kontak met ander tudcnte op an 
der kampu se te maak," se hy. 

p die tocp van die vorige Nu- 
ras-voor ittcr e huis gesels Jaco 
oor die stigma wat an Nusas kleef. 
Dit is volgcn hom ongegrond. 
"Nusas staan vir cen men een 

op die kampus begin is. Volgens 'n 
berig in Die Burger is die stigtings 
vergadering hoofsaaklik bygewoon 
deur studente wat 'n vergadering 
van die Nusas-tak wou ontwrig. Een 
van die doclstellings van die PSA, 
volgcns Nicholas, is om radikale 
destruktiewe elemente aktief teen 
tc werk. 

Nic stel dit cgter duidelik dat die 
PSA nie in reaksie op die totstand 
koming van 'n plaaslike Nusas-tak 
gestig is nie. "VIr Nusas om te gaan 
en te sc dat ons (PSA) gestig is as 'n 
reaksie op hulle (Nusas) is bietjie 
van 'n selfopgelegde belangrik 
heid." 

Hy sc die PSA het tot stand 
kom omdat studente 'n "behocl 
aan politieke leiding" gehad h 
maar hulle traag was om partypol 
tie betrokke te raak. "Partypoliti 
is eng," sc hy. 

Tydcns die SR-verkiesing vir d. 
huidigc tcrmyn het die PSA 
hoogs gesJaagde media-veldtog 
loods. Nege van die twaalf verko 
., R-Icde i deur die PSA ond 
teun. 
In Augustus 1986 het die ecr 

uitgawe van die P A . e ele bla 
Bulletin, ook verskyn, Volgens 
was die stap nodig omdat Die Ma 
nuusgebcure sclektief dek. "0 

Om uit die er 

Jaco se dat aile groepe die geleent 
heid moet kry on? hulle saak te stel. 
"Die AWB moet ook hyvoorbeeld die 
geleentheid kry om hulle standpunt 
te stel. Die KP maak ook heel dik 
wels goeie punte oar die skynheilig 
heid van die NP. Ons stem nie sawn 
met hulle oplossings nie, maar ek 
dink hulle is dikwels eerliker as die 
NP se tipe eiertrappery oor onder 
drukking.' - JACO MALAN 

stem en 'n handves van men ercgtc, 
Enigc een wat daarmee saamstem 
is welkom in die organisasic," be 
klemtoon hy. 

By sien Nu as se rol nie soseer 
daarin om studentcpolitiek te be 
dryf nie, maar eerder om studcnte 
bcwu te maak van die politickc 
realiteite, "So, as jy aan die mon 
stervcrgadering dink," sc hy, "dan 
was ons eerstc oogmerk nic om dit 
te wen nie, dit was eerder om die 

issues op die agenda te plaas." 
Op die monstervergadering h 

Jaco 'n mosie voorgestcl waarin di 
vrylating van Nelson Mandcla I 

andcr politicke gcvangcnes bepl 
word. Die spanning tussen konsct 
watiewe en linkse studente het t 
dens Jaco se toespraak duidelik g 
word toe 'n groot deel van die g 
hoor hom luidkeels uitgejou hct 
N{I die vergadering was hy ook i 
'n pnderonsic met 'n reg. e studen 

IN die vonge uitgawe van Ole Matie i verk erd lik brig det 'n meningspei 
ling van die rnerunqs van Maties oor politiek d ur die departement staats 
Ie r onderne m, In opdrag van die Raad vir Geesteswetenskaphke Naver 
ing was. Die indruk is ook d ur In lat r berig in Rapport gewek. 
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Erica met Libertas. Die Matching-Matles idee was oorspronk 
lik en humori ties uitg beeld maar het nle veel van ·0 vertoning 
by gehad nie. 

w v rcnigin , 
kink seker 'n kop .. 
pie koffiekapit J 
t rwyl m tjie 
meer modern 
moutv rversin 
nuUi 
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Piekeprim Gustav 
Potgleter berede 
Deer (weereen ) die 
meriete van Pieke 
e Volladag met 

die verkecrspolisie. 

Libertas, tas, tas! 
George en Jacques 
onder teun hul Pri 
marius, Errol Dor 
man (in die middel) 

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

D urs uingsv rmoc ell ill pal nlng het hom di toppunt laat bereik, Dies lfde toewyding wat 
hom di hoogst port laat l Jr ik het, poor hom aan om !log verder te vorder 

As jy die SOOlt men' is wat na hierdj eie kappe soek in 'n hank, is die Standard jou SOOlt bank. 
Ons vasberadenheid om beter te vaar het gesorg dat OIlS die leidende 

hankgroep g(.worcl het. Ons is gest lid OJ) gehalt . en dit dwing ons 
om OIlS vaardighed nog verder te ontwikkel. naarom seek ons na 
m nier on dlnge bet r te doeu, 

Net deur voortdurend die gehalte van Oil ' produkte, dicns en 
raad te v lrb t r. kan OIlS vel eker dat di ' soort III ns wat die h te 
verwag van die bankw lSC, dit by die Standard 11)'. 

Die Standard, Jou soort hank. 
jou soort 
bank. 
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I Ht4tte 
THE LORD NEETHLING 
RESTAURANT 

QCI ETLY nestled between the 
oaks on Neethlingshof Estate lies 
this new restaurant. Though East 
is East and West is West the 
twain do meet, and delightfully 
and gastronomically combine to 
provide an interesting and deligh 
t ful selection of food. 

The restaurant is housed in the 
original farmhouse and is divided 
into six rooms. The Tapestry room 
has a lovely view of the farm and 
contains some interesting pictures 
of Singapore. The Gallery has a 
set of murals which were painsta 
kingly restored to their original 
beauty. On the walloI' the 
B.C.Square hangs a 17th century 
tapestry, still in brilliant colours. 

The Mandarin Court is the Chi 
nese room, decorated with wall 
hangings and oriental ornaments. 
The Baron's Table is a private di 
ning room available for a large 
party on their own. The original 
ki tchen, now known as the Cape 
Kitchen, has been restored and 
decorated accordingly. 

The manager Mr Kok Swee 
Foo, the executive chef, Mr Peter 
110 and four other highly trained 
staff members were brought from 
Singapore's Mandarin Hotel by 
the owner, Mr Hans Schreiber. 
Mr Schreiber is an international 
banker who owns the estate as 

well as two others in the area. 
The menu is a continental a Ia 

carte, which also has various Chi 
nese dishes under the Chef's re 
commendation. The continental 
menu ranges from fresh fish and 
lobster to lamb. The Chinese dis 
hes are exciting and well worth 
any food lovers effort. The same 
menu is served in all the rooms for 
lunch and dinner. 

Lunch is from twelve to half 
past two and dinner is served from 
seven to ten thirty. High tea is 
also served on the Palm Terrace in 
the afternoons. All of the above 
mentioned are served from Tues 
day to Saturday. 

For Sunday lunch a large buffet 
is laid out in the B.C. Square and 
is enough to tempt any palate. 
The bu ffet costs R 18,50 and 
R II ,50 for children under twelve. 
The prices may be a bit expensive 
for the average student, but for 
those special occasions it is well 
worth the expense. 

The restaurant is presently unli 
censed but estate wine can be 
bought. The Estate also sells wine 
to the public and is open for wine 
tasting on Mondays to Fridays 
from 8.30 to 12.30 and 1.30 to 
5.30 as well as Saturday mor 
nings. 

BY HEATHER MOORE 

Marthinus van 
Schalkwyk, dosent 
in Politi eke We 
tenskap en Voor 
sitter van Jeugkrag 
was die gasspreker 
by die Debatsver 
e nigfng se Von 
kclwynontbyt, 
Vrydag die Der 
tiende, Sowat der ... 
tig Debatslede en 
Musicultu lede het 
dit bygewoon. 

STELLENBOSSE STUDENT 
I ie volgendc aan oeke word ingcwag vir die redaksie van die 
Srellenbosse tudent van 1987. 
• Hoofredakteur. 

Bestuursho if. 
• Redakteurs: AIg meen 

Kuns 
Studenteraad 
Koshuise 
Verenigings 
Sport 
• Fotograaf 

• Advertensie assistente ('2) 
• Verspreid rs (2) 
• Alg rnene verslaggewers (2) 
• Kunsverslaggewer 
• SR-verslaggewcr 
• Koshuisverslaggewer 
• Sportverslaggewer 

Aan oeke moet your of or V ryJag 27 Februarie 1987 by d IC 
SH -kantoor ingcdicn word. 

Dagbreek en Minerva se .. troue 

Die Grease en die Glo y 
Deur ANNCHEN N L 

DAG BREEK en Minerva is 
verlede Woen dag tyden die jaar 
likse poutroue in Grea e-styl in 
die huwelik beve tig. 

Die honderde gaste was almal 
volgcns die tema Grease geklee - 
sommige paartjie het selfs op 
maat van Grease-musiek begin 
rock en roll. Die seremoniemees 
tcr, Alex Conrad ie, het al kouende 
en kammende met 'n paar grappe 
bygedra tot die fcc. telikc atmo 
sfeer. 

Die bruidegorn, Robert Kotze, 
primarius van Dagbreek, en die 
bruid, Chri. tina van der Merwe, 
primaria van Minerva, het onder 
luide toejuiging aangekom en hul 
plek voor die kansel ingeneem. 

Die predikant, Erik van Zyl, 
met 'n Russiese wolhoed op die 
kop, het aan die verloofdes verdui 
delik dat die huwelik mense kan 
verinnig of uiteendryf. "Love is 
geen joke," het hy gepreek. 

Die bru idegom i toe aangese 
om nooit die "chick" te verlaat nie 
en te luister na haar sugte en 
pyne, maar hom nie daaraan te 
steur nie. 

Fato: Pieter Brink 
Robert Kotze en hri tina 
van der Merwe, wi. I oli - 
ringe in die Grease Pout roue 
van Dagbreek met Minerv . 

Toe hy gevra is wat . y antwoord 
hierop is, het hy op sy skoen ge 
klap en di .. afe't-teken egee. 

Die predikant het y antwoor 
aanvaar met nog 'n teken. 

Die bruid moe belowc om 1 
derdani te wces anD brecl 
cl kc dag koffie te bring, gere ld t 
"serenade" en hul belan wcrcl{ 
wyd te verkondig, 

Saam rnoes hulle klein 'moegl 
opvoed, sodat hy kon bly waar h 
hoort, maar daar ou g en byvoo 
dele v n enige aard wees nie, 

Tydens die preek het 'n cend i 
'n hok (voorhecn die tradi ionel : 
pou) die pr dikant • e wo rdc lx 
aam. 

Die regaste by die gel enth i 
was prof. en mev, H.G. van Ni 
k rk, inwonende hoof van Da 
breek, mev. E. . lomb, rd, prir 
sipale van Minerva, en me. Bit 
senbach, eienares van teller 
bo eh Wink 1. 

Die onth al was 'n braaivleis el 
'n sokkie na die bevestiging. 

Die troue i vooraf e an d u 
'n vrugt fees en vcrlowing di 
Din.da aand. 

Die Tweedejaars van D gbreek 
wat die troue gereel het, het di 
huweliksnag in Min rva se tuir 
deurgebring. 

De Akker 
DEUR ADRIAN LOUW. 

DIE veldslag van El Arish, L 
rael 1967. Die trompet peler van 
Vereniging koes vir die koeels om 
hom, terwyl die Israelie e Lug 
mag, waarvan hy lid i , klaarspeel 
met die Egiptenare in 'n epic e, 
malende luggcveg hoog bo hom. 
Stellcnbo ch, twintig jaar later, en 
k gesels met die elfde trompet 

speier /kabinetmaker en eienaar 
van De Akker, Henry Meyer. 
Die wandelende mu ikant het ook 
in die eerste uitvoer musiekgroep 
van uid-Afrika, Th Eden -ive. 
in Bangkok, Thailand, vir 'n jaar 
gespcel voordat hy na vele om 
swerwinge teruggekeer het na 
Afrika. In 1981 het hy 'n vervalle 
buite-verkope in Dorpstraat ge 
koop en met 'n lcning van 'n 
vriend en sy amba vaardighed a 
skrynwerker begin met die trans 
forma ie van 'n Disko na wat van 
dag beskou word as die Be tc Pub 
in die Kaap. 

Die plek i g'n kroeg nie. Dis 'n 
Pub, 'n ges ellige plek waar hond 
en kinders welkorn i • waar g en 
hard hout , e n "hit-mu iek", 
ac n uit myter n een gcvegte 
die kcnm rke i van die soort plek 
wat vroe 1 il\ De ember die toeken 
nin "Pub ot th Y ar" ontvan 
hct, J irk v rtrckki , met 
Jt!elkop r vuurherde en brand c 
k ilderd v n ter ondervind drie 
duidclik etye duagliks. o en. 
en I a -middae die to riste nadat 
hulle by I len y 'yp adji buret 
Oom Sumie Winkel en and 11 
Wicornb w , om midda t die 
besiah idsmen vir die billike 
de met maklik rteerbt re c- 
dernpte I oger Whitt, k r klanke 
n dan van. e. tot. luitin , tudcn 

te, tapbi r n Jazzzz! 
Ilenry e rv rin hy 1 t R f- 

fie. in Ka p tad begin i de 1 
van die uks swat hy n net vyf 
jaar behaal het, 'n persoonlike b • 
trokkendheid wat m aklik g ~ 
YIlustreer word deur die lam kotte 
lette wat vir on voorgesit w rd 
ck dink onmiddellik aan die hon 
ger toue Transvaler wat D em 
ber deur blokom g ta n het om 
te eet by. die Beste Pub in di 
Kaap, Met ulke hoe t ndaarde 
wat Henry tel, is dit mcrkwaar 
dig dat hy steed die Ifd per 
neel bchou: Aubrey, Ma cot, 
Rene en under. Hull i. alrn il van 
die begin af by De Akker. 

Henry verkies Matie bo lkey . 
• They are b Her b havcd, it's not 
merely a matter of hon -town loy 
alty" Wang drag I die ni t 
kwalifika ie tot tocgan by 'n pl k 
waar die bruin van di brou be .. 

• en sy erenaar 
langriker is as die bruin van jou 
vel. Dog i hy vinni en f rm met 
die enkele af toot likes en die enig 
ste "probleem' i sluitingstyd, on 
der kamrna-luide protes nuffel 
II nry en getroue Lizzy en Ben, • y 
honde, almal uit. Een student, wat 
onder 'n t f 1 aan die slaap geraak 
het, wa eers Maandagog end ont· 
d k, heel nugter en heel uitgeru . 

Die De Akkcr rugby pan i nie 
di cnigs te gemeen kap betro • 
kendh id van die water at ni , 
geld word oak ingesamel vir gid - 
honde. Bridget wa di eer te van 
. ulkc hand w t v r1 de jaar aan 
'n regstudent, Neels Tros kie oor 
handig is. I ie Wynpro s ntrum 
b kant di Pub s If, w rd deur 
Reg lui vir Men eregt en andcr 

roep benut in di aande terwyl 
wynverkope n uitvoere nan en. 
die tellenboss Wynro te ged 
word deur di dag.'n Nuwe uit 
brciding al di ledeklub wees, 
wat ook op die boonste vlak, 'n op 
windend private pub mel 'n d k 
tuin sal v rm en b skikb ar s I 
wces vir I d n hul gust te n 'n 
nominal bedra van R25,OO p r 
jaar. 

M nr. H nr y M y r n tw 
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e vryem.ark 

dink die gemiddelde 
lid is redelik 'enligh 
d', Mense op my be- " 
, mense wat leierskap 

n in my organisasie is 
e Wat so os ek voel. " - 
'HOLAS MYBURGH 

I ic mo ilik . . I ~" ~l 1 om JOu vmger daarop 
e., se hy met 'n glimlag. "As jy 

ui~l~gawe van Die Matie vat, dan 
rr ly net na 'n blad wat bepaalde ,I ICj.C scntimcnte weerspieel. 

faan N~ voorkamcr van die huis 
r N' IC Myburgh bly, gesels ons 
a' ic en die PSA. Op die boekrak 
'a an Adolf Hitler se , "Mein 
~ aOlpr', sy aan sy met Nelson 

ndela sc outobiografie "The 
t~.llgglc i my Life". ' 
flk d!nk die gemiddeldc PSA-lid 

Mredehk 'enlightened'," sc hy. 
ie en e op my bestuur, mense wat 
e rskap neem in my organisasie, is 
n c war soos ek voel. Ons wit ------------------- 

help met die proses van politieke 
opvoeding en politieke gcskoold 
heid." Langs hom op die rusbank 
gaan sy bandopnemcr voort om ons 
gesprek op te neem. 

Forbes se "Hundred wealthiest 
men in the America" versicr die 
voorhuis se koffielafel. Nic brei uit 
oar sy ondersteuning vir die vrye 
markstelsel: "Daar is geen twyfel 
oor wat in belang van die mense is 
nie," se hy met oortuiging. "As jy 
kyk met wie gaan dit ekonomies die 
slcgste in Suid-Afrika, dan is dit die 
swartmense. Dan kyk jy na watter 
sektor in Suid-Afrika die mceste on 
derwerp is aan sosialisme die 
swartmense. Dit is interessant want 
in die swart gebiede word alles om 
trent deur die staat besit. Dit is hoe 
kom die swartmense so 'n groter 
graad van armoede geniet. Wit men 
se is soveel vryer." 

By glo dat die ANC niks goeds 
vir Suid-Afrika bied nie. Die orga 
nisasie stel volgens Nic nie daarin 
belang om aan die politieke proses 
in Suid-Afrika dee I te neem nie. 
"Geweld, en politiekc oorname van 
die regering dcur geweld," sc hy, 
"is 'part and parcel' van die filo 
sofie van die ANC en die Suid-Afri 
k a a nse Kommunistiese Party 
(SAKP). Dis so deel van hul le 
wensuitkyk as wat Tassenberg wyn 
van Stellenbosse lewenswyse is." 
Volgens hom misbruik organisasies 
soos die ANC die beginsel van die 
vryheid van spraak. Daarom, sc hy, 
crken die liberale profes ors ook dat 
die vryheid nie absoluut is nie. 
"Ons gcmecnskap is te broos en kan 
te maklik seergemaak word," e hy. 
"Dit sal roekeloos wees as ons seke 
rc mense toelaat, en hulle s6 te 
wcrk gaan dat daar op die eindc 
gecn hoop vir individuele regte 
rnccr is nie." 

b I Nusas en die PSA het in die ver- r e e r Icde reeds .kerp gebots. Tog meen 
1 .Iaco dat daar moontlik "mensc kan 

wces wat by die PSA betrokke ge- 
raak het, maar wie se oortuigings 
op die ou end nie gaan verskil van 
mense wat by Nusas betrukkc is 
oie." 

"Die PSA konfronteer nog nie 
die logiese 'issues' 00. die onreg 
verdigheid in die land, die rol wat 
die Wcermag in die Town hips 
speel, en die maniere hoc dit reggc 
stel kan word nie," sc hy. 

Jaco se bos rooi hare was baie 
prominent in die protesoptog wat 
op die kampus gehou i . As Nus as 
voorsitter is hy cgter baie ver igtig 
in sy uitsprake. Hy wil hom nie oor 
'n ekonomiese stelsel vir Suid-Afri 
ka uitspreek nie, "My eie opinic," sc hy, "is dat witmense kapitalisme 
gcbruik het om swartmen e op ver 
skillcnde maniere uit te buit. Ek 
sou se die A NC se voorstel, van 'n 
emengde ekonomie tu en sosialis 

me en vryemark i iets wat heelte 
mal wanvoorgc tel word in die po 
pulere pers. Die voor. tel moet baic 
mecr gcdcbauecr word deur mense 
wat weet an die ekonomi ." 

Oor die toekoms is Jaco nic te 
optimistic nie. "Meuse dink dat 
apartheid binne 3, 4 of 6 jaar vcr- 

~~()kke, andcr gaan word, Ek dink die regc- 
entCo. c dat aile grocpc die ge- ring van die dag kan nog baie lank, 
tel !~DCI~ moet kry om hulle saak te 10, 15, 20 jaar die mag behou, kan 
Yv~) Ie A WB," se hy," moet ook nog baie lank die men e onderdruk 
ullcClrbceld die geleentheid kry om op dieselfde mani 
'un tandpunt te stel. Die KP er as nou. Waarvoor ons in i. , i. wat- 
r k ,ook heel dikwels goeie punte ons die afgelope 2 jaar gesien het - 

)0 die skynheiligheid van die !'JP. bale meer inen e wat gaan dood- 
0) .'it~m nie saam met hulle oplos- gaan in die proses: baie meer bleed, 
el S nle, maar ek dink hulle is dik- En dit net vanwee 'n sekere groep 
'(ttl cerliker as die N P se tipe eier- witmen e wat probeer vasklou aan 
"Pery oor onderdrukking." 'n onregverdige sistcem." 

D 
tt~ RGN was op geen wyse by die projek betrokk nie - hetsy wat 
;.OPdragg wing of befondsing. Die ond rso k wa 'n interne proj k 

I departement staatsleer. 

lay by your own ru e 
and act your age 

Naderhand sleep die dopers haar 
na die primaria. "I've got to get up 
at four-thirty, so why don't you lea 
ve me alone!" skree die eers t jaar. 
"Go to bed," se die prirnariu ... to 
to bed". 

, e? Don't try to make the ea y 
bits difficult, When you arc hurt, 
rna ke a lot of nois e. 

Lyk my die mce te men e be in 
nou voel die doop i 'n "drag". , . 
... Terwyl die erstejaar ing Jyf 

word, is die doper van k mer tot 
kamer. Bier het hulle die b dd - 
oed, matras e en al, oor Ii ka 

men trooi. A die ka te nie ge 
sluit was nie, sou die inhoud beho r 
lik uitrnekaar etrek word, 

Ek hct in die an g staan n 
lui tcr, "I hate thi I! brorn een. 
"Ye , but we've ot to do it. Help 
me with thi. bed. Dam, they've loc- 
ed the cupboard. r really don't 

like thi .. Let' ju t get on with it." 
In lif ,it eems, you don't g t 

bad guy and good uys. Iu t a lot 
of silly peopl . But in thi game, 
you have to watch out. PI .y by your 
own rule .. Act y ur age. Then you 
will find you are level wit h the 
other guy and uddcnly there'. 
nothing to fight. 
... hen h t na my kame ek m. 

Ek h t dit al klaar duidelik maak 
dat ek nie aan di do p d elnecm 
nie, daarom wou sy my karn rmaat 
e b d omgooi. "Which i your 
roommate's bed?" vra y. "I don't 
know," e ek. Sy kyk om n my. 
"Now don't be funny. lu t tell m , 
otherwi e I ju t do b th bed ." 

"Th t would b it ain t regulati 
on , wouldn't it?" vr k. "You'r 

Deur 'n EER TEJAAR-STlIDENT 

TOE ck op Stellenbo h aankom, 
het ek gewonder: Wat gaan met my 
gebeur as ek prob er om die oop t 
vcrmy? 

"Vier met die kamerja aan, of 
drie daarmee af?" Die senior suig 
aan haar tande en swaai die ketting 
heen en weer. "Of kan ons vir jou 
die gif aanbied? Dis baie goeie be 
h andeling. ." Die ander lag bJoedor 
stig. "Sien iv. ek gee jou 'n keuse, 
is ek nie nice nie?" 

Oh boy. 
Maar ek moes probeer. A man' 

godda do what a man's godda do. 
ross the road and find out if the 

other side is sunny never mind the 
traffic. Never mind the crunch. 

But I needn't have worried. 
Seems like truck drivers round here 
arc nice guys they stop for pede - 
trians. Most of the time, anyway. 

. ,.Die nag van die inlywin is 
ons kwart oor twee uit die bed ge 
ruk. sen meisie was 'n baie ernstige 
atlcet. Sy het elke oggend half vyf 
opgestaan om te gaan swem. Toe 
die tweedejaars haar die nag uit die 
bed kern trek, was sy net m oi 
mocg vir die hele pul. "J won't 
take it! I won't take it anymore!" e 
y. "I have had ju t about enough 
of this!" "Come on , t up!" c die 
t weedcjaar. "F - off!". "To -t e-toe, 
uit die bed!" "F .. off, ju t f - off, 
will you! I've got to et up at four 
thirty to practice!" "WeI, ek moet 
agt uur opstaan om te aan 0 fen - 
ek wil 0 k gaan slaapl" kree die 
twe dejaar terug. 

u for 
in th 

ON RECORD 
Die volk het om 'n arand (AHron) gaan staan n 
gase: Oit sm ak my Mo as kom ni trig ni . On 
moat in onde faal toe faal hulle in sonde. Hulle 
het vlys gebraai n gemors. ('n S oolkind op In 
platt I nd dorpi v rt I di v rhaal v n 
Mo e n di gou kif. Aang h I in di 
K rkbod .) 

As u my v rto f d n ga n ek hom vertoef. En 
as jy my v rsuim s 1 ek jou ver uip. Waar u g an 
al ek tekere ga n. Toe sa di mens: Is dit Naoo .. 

mie toe sa sy: Moenie vir my oompie roep ni 
want ek het sleg gebly. (tin And r koolkind oor 
Rut.) 

Acne patients need d for Department of Der 
matology tudy. Minimum mount of acn for 
study admi sion i 30+ bl ckh ad or 15 + 
pimpl s on face. (An dv rim nt In Th 
Stanford 0 ilV.) 

Op my pi s sal LJ min of me r di volg nd 
skeppinge van God aantref; p rd I st, sk p , 

• • 



25 OKTOBER 1946 
NEt.:RENBERG 
DIE MENSDOM 
WALG. 

"Offisiere wat vyf 
jaar lank teen 'n werel 
doormag in die vervul 
ling van hut soldateplig 
gestaan het, die moet 
op die uitspraak van 'n 
Lord Justice Lawrence 
en sy Russiese en Arne 
rikaanse mederegters 
van Neurenberg nou 
onder die skavot tree. 

"Herman Goring, 
Keitel en Jodi - die 
hoofde van die Wehr 
macht wat die laaste 
bolwerk van Europa 
teen die Asiate en die 
kommunisme was, die 
moet hang. 

DAARMEE IS DIE 

lEI E I E nD au MOORDKREET 

• • 
"VAE VICITIS!", 
"WEE DIE OOR· 
WONNENES!", TOT 
DEEL VAN DIE IN· 
TERNASIONALE 
REG VERHEF. Ook 
Tsjaka en Dingaan het 
hierdie reel gevolg ... 

Die mensdom walg 
vir Neurenberg - EN 
HY WALG NIE VIR 
DIE AANGEKLAAG 
DES VAN NEUREN· 
BERG NlE! 

Vir baie dinge in 
hierdie oorlog kan .ons 
bly wees; een daarvan is 
dat ons VAN DIE BE 
G IN AF ons gedisasso 
sieer het van die ele 
mente wie se skynhei- 

Rf:GNO 04/00312/06 ligheid nou in Neuren- 
• berg gekulmineer het. 
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Demp toe bonkdeure iou geesdrif? Met' n 
Bonkmankoort kon iY nou 24 uur per dog, 7 doe per 
week, kitskontant by die Bonkman outomatie 
tellermasiien in Neelsie se deurloop kry. 

KI)' iou gerieflike Bankmonkoort nou by die 
Bonkmonkontoor, Andringastroat 73, Stellenbosch, 
of skokeI7-1573. 
En wi moet iY bedan ? Boland, Boland Bank. 

OLAND BANK 
lV~tili=:;~;;;;;; SASWITCH 

SASWITCH 
SASWITCH 
SASWITCH 
SASWITCH 
SASWITCH 
SASWITCH t-~-~"'··'" 
SASWITCH 

BOLAND BANK Sf:PERK. GE.RlGISTAlf:F~DE BANK 

• YOUNG & RUBICAM 16688101 

DROSTDY -SENTRUM 
STELLENBOS H. Tel. 4830 

• I ." It III .. .. .. .... 

I AKTUEEL I 

Die 
Matie 
en die 
verlede 
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That "Taiwan feeling" 
MARK BEHR writes: (Cape 

Times 17 Feb.) 

IT seems as though all 
members of the Stellenbosch Re 
presentative Council are at pre 
sent excitedly frequenting the 
"Maries Reisburo", getting better 
passport photographs, pricing and 
matching travel gear and general 
ly getting caught up in the whirl 
pool of excitement at the prospect 
of a "for R500 only" trip to 
Taiwan. ollowing the Vice-Chan 
cellor, Prof Mike de Vries's, an 
nouncement during the official 
opening of the university, that 
"Stcllcnbosch is 'n univcrsiteit 
van gcmatigdes", the university 
has now, with the proposed tour, 
ventured to ensure that modera 
tion in politics remains just that, 
take the SRC to Taiwan (as op 
posed to the annual tour of South 
African campuses) and we will en- 

sure that student leaders from the 
alma mater of Afrikaner nationa 
lism are not subjected to the harsh 
realities of South African daily 
life. 

Rather than allowing the cam 
pus leaders a glimpse of the 
hunger for education in the under 
privileged black, "coloured" and 
I ndian communities, let us now 
take them to Taiwan to witness a 
community truly threatened by 
the real thing: "Communism". 

Ironically, Prof Bennie Kotze 
of the political science depart 
ment at Stell en bosch in a recent 
article stresses the relative politi 
cal illiteracy of young Afrikaners. 

According to Prof Kotzc, young 
Afrikaners are becoming increas 
ingly isolated as a result of their 
minimal or non-existent contact 
with other groups, which prevents 
them from gaining insight into 
South Africa's political realities. 

Die Matie moet rol herdefinieer 
NICHOI.AS MYBURGH 

kryf: 
DI E Matie se rol as studentekoe 

rant is al vir baie jare op hierdie 
kampus vanuit alle hoeke gedebat 
tecr. Die graad van objektiwiteit 
van die koerant wat teen derdui 
sende rande jaarliks gesubsidieer 
word bly deurgans met goeie rede 
die sentrale terna van die debat. 
Ek wil nie hierdie debat weer her 
open nie, maar bloot sekere senti 
mente met u deel. 

Ek het begrip daarvoor dat 
geen koerant volledig objektief 
kan wees nie, maar in die geval 
van 'n studentekoerant soos DM 
rnoei daar darem minstens die 
skyn van billikheid gehandhaaf 
Word. Ek is bevrees dat selfs dit 
nou oorboord gegooi word! Ek ver 
wys natuurlik na u Eerstejaarsuit 
gawe. 

Ek is bly dat u gepoog het om 

die verenigingslewe aan eerste 
jaars bekend te stel. Dit spyt my 
dat u dit terselfdertyd goed gevind 
het om nie 'n enkele woord oor die 
PSA te skryf nie. U is tog duidelik 
bewus van ons aktiewe bestaan op 
die kampus; dat ons 'n stork en 
groeiende beweging is en dat ons 
'n bepaalde invloed uitoefen op 
verskillende vlakke van die stu 
dentelewe. 

Die PSA hct reeds in Novem 
ber 1986 volledige dokumentasie 
plus fotomateriaal, duidelik voor 
op gernerk, vir OM in die SR-kan 
toor gelaat. Ek veronderstel u sal 
se dat u dit nooit gekry hct nie. 
Dit oortuig nie, want u weet nog 
altyd genoeg oor ons om behoorlik 
verslag te doen. Wanneer ons aan 
geval moet word het u nooit 'n ge 
brek aan inligting nie! 

Rcdakteurs kom en hulle gaan, 
maar eren bly daar 'n groot 
skroef los. Wie sal dit waag om te 

Yet, in blatant disregard of this 
horrifying situation, the university 
council whishes to go and post off 
prominent young Af'r ik a nc r 
leaders, not to a view of Cro - 
roads, but rather to a diplomatic 
rumpus of the Far East. 

Essentially the onus res ts upon 
the members of the proposed tour 
to put a stop to it - to make known 
to university authorities their fun 
damental task wi t h i n South 
Africa rather than abroad. 

This stand would probably in 
clude converting personal inter 
ests into far greater moral princi 
ples- moral pr incip les which 
should be a priority to any true re 
presentative of the university'S 
student union. 

I call upon student leaders to 
shatter typical South African ig 
norance by refraining to partake 
of this bitter, yet sugar-coated pill. 

BRIEW 
Studente word uitgenooi 
om briewe aan Die Matie 
te rig. Deur di bri weko- 
10m kan elke student y 
I haar mening lug en gri - 
we onder die aandag van 
die lesers bring. Briewe 
kan in die posbus by Die 
Matie-kantoor gelaat 
word. 

suggerccr dat interne di sipline en 
getrouheid aan die reels van joer 
nalistieke billikheid ernstig in ge 
breke bly? 

D M behoort tog bewus te wees 
van die feit dat dit nie u rol is om 
or • ubtiele en subjektiewe wy e 
politieke keuses aan studente op te 
dwing nie: dat die rol van DM een 
is van ewcwigtige dienslewering 
aan die duisende studente wat vir 
elke uitgawe betaal, al be. ef almal 
dit nie altyd nie. 

U BETAAl 
en u BESPAAR 
per ete 

R47,90 + 120/0 

YOU PAY 
and you SAVE 
per meal 

- R53,65 

R 11,20 

R64,85 
W,QQ 
R19,85 
Rl,99 

- (10 MEALS) R45 nett (20 MEALS) R85 n It - 

OMELET 

VEGETARIAN PLATTER 

SHICKEN A lA KING 

BEK REK BURGER 

STEAKPlATTER 

INCLUDES/SLUIT IN: 3 cooked vegetables of the day/3 gekookt 
groente van die dag OR/OF fresh salads/ vars slaaie 
- Chips, rice or baked potato/ Skyfies, rys of gebakte aartappel 
- A slice of home made baked bread and butter / 'n Sny tuisgebakt 

brood en botter 
- Coffee or Tea/Koffie of Tee 

DOEN NAVRAAG BY DIE RESTAUARANT 
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vir vryheid 
In n bekcnd, is Suid-Afrikaan e 
rassisre . e necrhalcnde woord vir 
wart vroue. (Dit i die woord wat 
rassiste sou gebruik om na die 
moeders van die swart kind rtjies 
We t op die P: A-vlot gesit het te 
verwys.) 

My vraag aan Nic i of sy logl 
ka in die "here" (oftewel "kou ") 
oomblik van woedc Saterdag die 
volgend was: Wilgenhoffer wat 
waag om my nat te gooi = die 
sle&ste ding waaraan ck kan dink 
= n f.. .. n m .. d/swart vr u? 

Ek hoop daar i 'n ander verd ii 
deliking. Ek hoop oak dat Nic 
wcrklik nie 'n rassis is nie. lndien 
bogenoernde logika wcl Nic s'n 
wa , hoop ek dat daar mense bin 
ne-in die P 'A is wat met Nic al 
ver kil en dit reguit a n hom sal . e. 

Laasten 'n vo rstel aan Nic : 
I ndien dit Saterdag net'n ' lip 
sic" was, sou hy miski n aan 'n an 
del" skelwoord vir slegse hun ies 
moet begin dink as hy m n: c wit 
oortuig van sy tecnkanting teen 
r~ssc-Apa~the.id en -onderdruk 
king. Miskien lets soo : Jou (f .... n) 
vi slike N p~ nd rsteun nde wit 
rassi ... of iets in d ardi Iyn ... 

Vlotte 
JACO MALAN kryf: 
VIR baie tudente was die v or 

val tydens die karnavaloptog waar 
Frans Volschenk, SR onder-v or 
sitter, en Nic Myburgh, PSA 
voorsitter, deur Wilgenhoffers 
natgegooi is, waarskynlik 'n beson 
dcr hurnoristiesc voorval. (Vir 
daardie "volwasse" groepie op 
kampus wat hul elf as "Die Stu 
dcntelciers" beskou was dit waar 
skynlik 'n ongemaklikke herinne 
ring daaraan dat almal hulle nie 
so ernstig opneem soos wat hullc 
self dikwels doen nie.) 

Sender om afbreuk te docn aan 
die komiese van die voorval, wil ek 
net terloop no m dat hullc hulle 
ware kleure wys wanneer hulle 
kwaad i .. In die Jig hiervan wil ck 
net aan Nic vra hoe sy woorde aan 
y wcghardlopende Wilgenhof 
natgooicr "Kom terug jou r .... n 
m .. d" verstaan moet word. 

Mnr. Myburgh se organisasie 
probeer hafd om ander .., tudente 
(en hul elf'l) te oortuig dat bulle 
nie ras istics is nie. Nic . e woord 
keu e skep egter agterdog 0 r sy 
eie ware gcvoelens ten opsigte van 
"ander ra ", "M .. d", soos alge- 

ERG ONT TEIJD kryf: 
GRAAG wit ek my misnoe uit 

spreek oar die optrede van die 
"geagte heer" Nic Mybur h, 
v orsitter van die P A, tyden die 
Karnaval-optog Saterda 0 end. 

Toe die PSA se vlot, sOO' vele 
ander, deur die Wilgenhof inwo 
ners met wa tersak ke bestook 
word, het mnr. Myburgh en sy 
handlangen begin om lee bier-en 
koeldrankbottels terug te slinger, 
sender om in ag te neern d t hier 
die bottels dalk ernstige be. ering 

NICHOIJAS MYBlJRGII ant 
woord: 

33 BIRD STREET, STELLENBOSCH 
(02231) 72642 

SPECIAL MEAL TICKETS /SPESIALE ErE KART JIE 
10 KAARTJIES/TICKETS = R45 netto 
OMELET R3,50 x 2 
VEGETARIAN PLATTER R4,50 x 2 
CHICKEN A lA KING R4,95 x 2 
BEK REK BURGER R4,50 x 2 
STEAKPlATTER R6,50 x 2 
+ 10 COFFEES . 

~K i bewu. daarvan dat cker 
mcnsc vreeslik uur is Weens on 
s sial vlotinskrywing. 

over my k nnis strek i die 
gooi van waterbomme of .oort - 
lyke voorwcrpe na vloue urcn 
verbode. 1 n die verlede w , daar 
juis rn tige probleme hieroor en 
die karnavalkomitee hct gewaar 
. u dat teen kuldiges opgetr e al 
word. Vanjaar het sekere very li- 
e en onvolwr e individue wat 

blykbaar inwoners van Wilgenhof 
is, uitdruklik en openlik te n hier 
die verbod voorwerpc na on. vI t 
geslinger. 

Ver keie men e op n vl t h t 

Llh~llle. op ord ntli~e w~se gevra om 
d 1 t Ole te docn me. Die ven ck is 

tot vol kan he. 
Asof hierdie b rbaan heid nie 

genoeg is nic, het mnr, Myburgh 
hom v rerg en op 'n ion) man b - 
in kr e, en hom aange. pre k n. 

'n .. f .... n m .. d", tcrwyl d ar twe 
swart kinder op die vlot it n dit 
moes aanhoor, NOll vra ck net a n 
die geagte heer: wat het ge\ -ord 
van die PSA ide le van ni -ras 
si heid en 'n vr edsame verande 
rin van 'uid-Afrikn sc problema? 
H ierdie optrede kan be 1i nie 
daarrncc verecn elwig word nie. 

gcrgnorccr en gevolglik is musick .. 
en kameraappara t be kadi . Ook 
niksvermoedcnde toe. kouers 0 r 
kant die pad i g tref, 

Ek het my vererg vir die 1 Ihar 
t.i e "gooi en hardloop" optrcde 
van 'n paar individu- v r Wil n .. 
h f. Wat my of eni ander per- 
o n op die vlot e pr . i woorde 
wa kan ek nie voor inst n nie, 
I Io dit ookal y, di "b mgt oi 
r " het ver lien Wilt hulle kry 

het. Van bierblikk n bottels i 
ek onbewu. - ek ou dit ten st rk .. 
stc fkcur, Ek dink die naamlcsc 
kryw r vat 'n kans, 
Die les i eenvou Ii J - mo nie 

waterb mme of and r v rw rp 
n vlotte ooi ni . A. jy dit wil 
do n moet jy di vol e daarvan 
kan dra. (Antwoord ff ns ver 
k rt.) 

nlve ity of St II nbosch 
Bachelor Degree Qualifies rou 
For Entrance to MBA and DBA 

Programs at 

tat Unlv.:a...-..r 
Los Angeles, California 

Accounting 
Indu trial Man 9 m nt 

• Intern tional Bu In 

Pacific 

$1 bllsilcc1 1928 
Aw ditad by 

NAPNSC 

y 

• Internation I Fin nc 
• Computer In Busine ------ ---- .. -- I I For application 

I W , tern Av nu 
I 731-2383 
I 
I N m 
I 
I Addr s 
I 
I Phon 
I 
I 
I .. 

_____ IiII --- I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I _J 
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.' SUBREDAKTEUR SPORT • SOSIALE REDAKTEUR 
• SUBREDAKTEUR-SOSIAAL 
• HOOFNUUSREDAKTEUR 
• KUNSREDAKTEUR 
• SUBREDAKTEUR-KUNS 
• SPORTREDAKTEUR 

Die Matie i dring nd op soek 
na aspirant-joernali te om die 
volg nde post op die r daksie 
van Die Matie te vul: 
• HOOFFOTOGRAAF 
• FOTOGRAAF 

Hoekom 
Taiwan? 

PO TE BY 
DIE M TIE 

Aansoekers moet so gou as 
moontlik die aansoekvorms vol 
tooi n by die SR-kantoor inhan 
dig. 

I~ 
c. 

MYBANI( 
IVIOET 

SYI<ANT 
KAN 

BRING. 

THYS GILIOMEE 
Huis Visser skryf: 

GESIEN in die lig van 
die ekonomiese omstan 
dighede in Suid-Afrika is 
die beplande SR-tocr na 
Taiwan net nie logies nie. 
Die redes vir die beplan 
de toer is ook baie vaag. 
Waner nut het die ver 
sterking van bande met 
die jeug van Taiwan as 
ons binnelands onluste 
het waar jeugdiges die 
voortou neem? Oplossing 
vir ons ekonomiese- en 
veiligheidskrisis Ie nie in 
Taiwan nie, maar sal 
slegs binne die grense 
van ons land gevind 
word. 

rerwytjy stud er. Iyk qradedaq par 
tykeer soos 'n droom v r In dIe toekorns. 
Maar wanneer die groot dag eers daar 
is, wag oaar 'n iocooaan en qroot else 
oPJou 

Wanneer JY JOu kant bnng om die 
toexorns werklikheid te maak. netjy 'n 
bank nodig wat dresettoe kan do n. 
Volkskas. 

Ons rnaak rue betoft s nie. Ons vo 9 
ere dadd by dlf' woord 

Vir ons is elke kif nt 'n individu Ons 
maak dit ons tddk' om saam metjou te Blrdstraat 112 114, Stellcnbosch H u id igl i k het S ui d- 
bepaal wat jou finanslele b hoeftes IS. (02231) 72938 Afrika die meeste insol- 
En om daardl b noeftes verantwoor-> vensies en Iikwidasies 
d lik te oevr dIg met 'n volledlge reeks ~ ----1 ooit, maar die Studente- 
dl nste. raad nader ongeveer 150 

borge om die vlugkoste 
na Taiwan tc dek. Hoe 
veel beter sou die geld 
nie aangewend kon word 
om werkloses te help of 
kos te voorsien aan min 
der bevoorregte kinders 
nie? 

Kom leer speel op 'n maklike manier 
die KITAAR in ons musiekskool! 

Navrae: Mej de Vllliers voor 2/3/87 
by 

JAN SE BOgKBINDERY 
Crozlerstraat 

Tel ::;1119 I kantoorure , 
1'(,1 Ina ure) 1347 As ons (II die bankbehoettes van so 

vee I v: nons kliente kan oevreorq. sal 
ons dit rue ook VIr JOu kan ooen rue I Ons hied die volgende dienste: 

Ek glo nie enige inge 
ligte Suid-Afrikaner kan 
so 'n plesierrit geniet as 
hy weet in sy eie land is 
daar kinders wat hanger 
ly nie. 

Bind van boeke t sagte of hardebandl 

Enige volume fotostat tverk le in en vergroot) 

Dit wil voorkom asof 
die beplanners van die 
t oer nie rekening hou 
met die realiteite van 
Suid-Afrika en die Uni 
versiteit van Stollen 
bosch nie. Mens kan dus 
selfs die mense se be 
voegd heid as verteen 
woordigers van Suid 
Afrika en die Universi 
teit van StclIenbosch be 
vraa¥tcken. Ek hoop 
werkhk ons sien eerder 
hoc die SR studentebe 
lange dien. 

WAS ERY (DIE WASBALlE) 
VOLLE DIENS OF SELFBEDIENING 

V R L YK ON PRY II 
WAS R1 20 DROOGMAAK SOc 

• ~"TIS P"RKIRING (-"onl Ma.'.rtr.ad'l 
110 TR •• T 91 • T L. 70326 

'" _,_ MGmll l t11bm 702751 

JIleubel Jtilaatskappp (qfbms) Tltlpk. 
jfurlliturt ctCO. (tkp) JLtb. 

DIE VOLLEDIGE HUISMEUBILEERDERS 
THE COMPLETE HOME FURNISHERS 

l 1; 73004 
73005 
73006 

H/v Kerk ... en Andrlngastraat 
elr Church and Andringa Street 

HEADPHONE 
RADIO Kyoto 

U 
VID 0 TAPE 

IVI:-IS] 

I ~ASH 

National 
3·HOU 

VIDEO T 

IVI:-Isl 
I !s~, 

~~t83(Q) 
I KYOTO 

vld 0 cassett 

• AM/FM MINI HEAD 
PHONE • lED POWER 
INDICATOR • LIGHT 
WEIG}iT FOR FOLDING 
CABINET • TELESCOPIC 
ANTENNA • 2 PENLITE 
BATTERIES 
(NOT INCLUDED) 
NORMAL PRICE: R69,99 I MINvT S III OIiDfi'jO • '~AV""CK 

9 
CASH 
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KUNS 

IN Die Matie verskyn daar 
ook 'n gereelde kunsb 
blad. Verwittig ons gerus 
van enige gebeure op die 
kunsgebied waaraan jy 
dink aandag geskenk be 
hoort te word. 

Die Matie is ook drin 
$lend op soek na aspirant 
joernaliste wat by die 
kunsredaksie wit aansluit. 
Indien jy belangstel, kan jy 
, n aanso kvorm by die SR 
kantoor gaan afhaal. 

Die foto's hiernaas is by 
die "Rocky Horror Picture 
Show Party" geneem, wat 
verlede jaar deur USAT 
aangebied is. Die USA T - 
bestuur beplan om oor 
twee weke hierdie uitson 
derlike geleentheid te her 
haal. Dit sal weer in die 
Duplex pakhuis gehou 
word. Usat nooi almal uit 
om hulleself te kom ge 
niet. 

Koshuisrugby met sy eiesoortige reels, sal weer ,vir groot op~inding sorg in 
bo is verlede jaar tydens ' n wedstryd tussen Wllgenhof en Plake gen m. 

DIE portr daksie sal van 
jaar weer poog om omvat 
tende dekking aan 'n wye 
verskeidenheid van port- ......-. ~ 

-------~PORT------- 

r 

Het Laantje, Andringastraat 13, Stellenbosch 7600 
Tel. (02231) 76803 

Welltom lellll 111111 
IIlle Mlllles! 

skryfbehoefte 

0% 
vir In lekker begin 

Julie eie 

• 

BETREE 'N BUNK TOEKOMS MET SPESIAI PRYS 
WA r LKE STUDENT OF JONGMENS S SAK SAL PAS. 

1--------------.lE~ I MRMETVERSI IBA'f 
HOOG TE (N 110£ K. 
Normcl prys89,OO 6900 
ONS BLINK PRYS , 
OUIOBARE lAMP m I (,I n~ nip 
kenm rk 3999 ONS BLINK PRYS , 
ENKElBEDD[NS, 
,Jb ! ch onlw p. ~""'J Normal PfY~ 129.00 9900 ON!) DUNK PRYS I .. ~ 
LESS "'M~BLOK 999 L ~~~==~:!:.J ON5BUI"t, PRYS I 

PRfNTRAME.50 70 ern. 
gNslBfttfK ~~~g 

---.. 19~ 
PR NTRAM 
40x SOcm 
Normole pry 19,9~ 
ON OlIN PRVS 

14~ 

Ons maak nou rekeninge oop vir 
studente 
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Di v rval van 'n gem n kap eg·n wanneer die mense 

I wat gaan g b ur, in plaas van wat an ek doen!" 

L o u G 
i taan vir: 
AKTU G SPREKKE EN GEBEURE 
DI G MATIGDE MASSA 

- 'N OP GEMOED N I G S VAN VERSOENING 
OBJ K I WE REALISTIESE FEITE 
V RSO NING TUSSEN RAS, KLEUR EN T AA 
'N CHRI T LI L WENSWYSE 
DI VRY MA KSTELSEL 

I G K IE:- 
• INLIGTING D.M. V. PUBLIKASIES 
• DEELNAME IN KAMPUS-PERS 
• DE AT TUSSEN GROEPE 
GESPREKSKANAL TE BOU E BE UT OP KAMPUS 

• OPENBA E VERGADERINGS OM STUDE TE IN TE LlG 

( m d In r • • i g igl I kor e Istle tu e s- 
o I et • Ifd a r gro per one I 

ling a I II nb land t • es en ; ee In 
or r I van e b r • 

'Politieke slagspreuke aileen kan nie 
ee mae vul nie." 
KOM NEEM GERUS DEEl 


