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ARNA V AI.. is amper lets van die verlede en die akademlese et 
word daaglik hoer. Die Matie wll egter vir oulaa 'n visuele 

terugblik op K rna val '79 gee. Ons voor .. en agterblad i. In vol 
kleur. Binne kan u twee fotobladsye sien waarop ons die g evan 
Karnaval probeer ultb Id. 

Die hoogtepunt van K rnaval wa on twyf Id die vlotoptog 
deur die strate van Stellenbosch. Oit wa bal duldellk dot die kos 
hulse geen moeite ont i n het om di optog so kleurvol en vrolik 
moontllk te maak nle, Die vlotte was stewig en 'n paar het heelwat 
ingenieurskennis gev 'rg om te boo. 

Die tema - Stellenbosch 300 jaar oud - is up h elwat verskll 
len de manlere vertolk, 

"Die oue en die nuwe" is op verskillende manlere ultgebeeld. 
Klcredrag uit Jan van Riebeeck se hangkns asook die uit die rnl 
prent "(;rease" was oral t sien. 

Di musick van die optog het ook die tyl van 300 jaar verteen 
woordig. Afrikaanse moppies is op 'n tlplese Kaapse lop. e manter 
gesing. Uit dieoptog het van "You'r the one that I want" tot' The 
Planet" van Hoi t wcerklink. 

Die wcrklikheid, toekoms, fantasi en veri de het lekk r deur- 
m kaar gevloei en help om die fees 'n ware 'fees' te maak. 

Dl Smoeg-trofee i. weer e ns deur die Militere Akademle ver 
ow r. Dl dam koshul. wat die eer met hul del. is ~rik . F_"riku 
het ook vanjaar di Karnavalkoningin, Tina I .. ouw, opgelew r, 
Tina en haar twe prlnse s , Ann tte Marai n Kosie Wideman, 
ver kyn in kleur op die gterblad van hi rdie ultgawe. 
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Die trots van Matie/and- mej. Matieland en haar twee prinsesse . Tina Louw (18) is 'n Huishoud 
kunde-student in haar eerste jaar. Weerskante vall haar staan die twee prinsesse. Anette Marais 
tlinks) en Kosie Weideman (regs). Nog foto's vall hulle uerskyn O{J die agterblad, 

Foto: Bernard Jordaan (RAPPORT) . 
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Die room van die oes, 
Soos bate duidelik op die toto's gesien kan word, ts die [inallste vir die 
mej. Matieiand-kompeti.'tie die room vall Steilenboscb se skoonheids 
oes. Links bo is Hettiene Loxton (19) (B.A.). Regs bo: Kania Marais 
(/9) (B.A. Kuns). Regs: Sue Matthews (17) (B.A. Regte], Regs onder: 
Antoinette Stolz (19) (B. Drama). Onder: Tessie Uys (18) is 'n 
mediese student in liaar eerste jaar. /Jeel onder links: Therese Coetzee 
(18) (B.A.). Links: Gerda de Villiers is '11 B.A.-student in haar derde 
jaar. 



UWE 
A OP 

•• 

'n INTEREssANTE nuwe studente-instelling het verlede week op 
Stellenbosch in werking getree. Dit is die Studenteparlernent 

van die Universiteit, waarin aIle koshuise en verenigings op die kampus 
verteenwoordiging het. Die Studenteparlement is verlede jaar gestig om 
die Studenteraad oor politieke sake in te lig. Dit is gebore uit 'n drang 
ne-groter betrokkenheid by landsake. Die liggaam is bloot adviserend, 
sonder uitvoerende mag. Mnr. Chris Heunis, Minister van Ekonomicse 
Sake, het by die opening oor die regulerende rol van 'n parlement in 
die samelewing gepraat. 

Die wereld beleef reeds 'n derde 
wereldoorlog, hoewel dit nooit formccl 
aangekondig is nie. Die superrnoond 
hede besef dat hulle hul doelwitte 
beter met 'n oortog op die gebied van 
grondstowwe en minerale kan bereik. 
Suid-Afrika het 'n teiken geword om- M' Chri H. . JI,I" Ekonomi kid' ininzsred 1 di lik dat die groot rnoondhede die waarde- m.. nns e~ms, Minister vall ~ tonomtese l ase let. te openmgsrec e ~C)lO r tyc ens I amp'? IKe 
volle rol van Suid-Afrika besef. opening van die Studenteparlement OJ} woensdagaand die 2R~tc. Vd.n.r. Sit Jan de Wet, SR-I'OOr.'lltler, 

Frans Roelofse, onder-voorsittcr, Mill. Heunis en Pie! Naude, voorsitter van die SP. 

'''n Parlement is die instrument 
waarmee die nasionale doelwitte van 'n 
land ordelik en sinvol vervul word. Dit 
is die plig van 'n parlement om deur 
ordening, regulering en vernuwing die 
hoogste mate van regverdigheid op elke 
terrein in ons sarnelewing te probeer 
nastreef'", het mnr. Hcunis vcrlede 
week op Stellcnbosch gese. 

Mnr. Heunis het by die eerste 
opening van die nuut-gestigte Studente 
parlement van die Universiteit van 
Stellenbosch opgetree. 

ORDENING 

RUSLANIJ 
Rusland besef dat hy behcer oor 

Wcs-Europa kan verkry indien hy die 
grondstowwe van Afrika van Europa 
kan wcerhou. Sodanige buitelandse 

Hy het gese dat politici en die imperialisme bcmoeilik besluitn ming 
parlernentere stelsel die groot verant- baie meer as binnelandse struikel 
woordelikheid dra om die samelewing blokke. 
te orden. As botsings nie inherent in 
ons samelewing was nie, sou 'n parle 
ment onnodig wees. 

Die rol van 'n parlement in die 
moderne samelewing is om die oms tan 
dighede en probleme van die volk te 
verstaan en te reguleer. 

DOEL 

AN 
NASION I 

Die Studenteparlcment is gestig om 
die Studenteraad in te lig oor politieke 
sake. Hy is bloot adviserend sender 
uitvoerende mag. Elke koshuis en ver 
eniging op die karnpus is in die parle 
ment verteenwoordig. 

DIE gebrek aan kontak tussen die voormalige Sjah van Iran en sy volk, di pry. van oll en in te nst lli 
daarmee die tradisievaste Islamitiese geloof', was primer die oors ke van die omverw rping v n di 

vyf-en-twintlg-jarlge b wind van die Sjah en di oorname daarv 11 deur Ayatoll: Khom yni. 

SR-partytjie: net 
• •• mi noee 

'n BERIG in Die Matie oor 'n uitspattige SR-afskeidspartytjie het 
verlede jaar groot aandag in die pers geniet en is wyd 

onder studente bespreek. I lierdie saak het ter sprake gekom op die 
erste SR-vergadcring van 1979. 'n Mosie waarin die Raad sy misnoee 
oor die afskeidsfunksie uitspreek, is aanvaar. Die implikasies hiervan 
kan egter wyer kring as net die mure van die SR·raadsaal. 

Dit was reeds verlede jaar duidelik presti v n rekleure a to k nning vir 
uit studentereaksie d t die pcsisie van buiteg wone di ns h t biermee in 
drie van die betrokken s wat ook drans gekom. 
er kleure-draers v n die Univer iteit is, .-- -'- ....... -----------------------------------.,._--- 
in gedrang sal wees. Hulle is mnre. 
Hannes Koegelenberg, Fanie Bergh en 
I on Oosthuizen. 'n Beplande mosle 
wat sou VIa dat die drie here hut 
erekleure ontneem word, is weens 'n 
g brek a n b langstelling laat vaar. In 
'0 mosie tAor die R ad is gevolgUk 
g vra dat die lntegriteit n verantwoor 
dclikheid van die drie erekleure-dra rs 
rnstig bevraagteken word. Dit is voor 
gestel deur mnr. 10lIi Oosthuizen en 
ondersteun deur mnr. Deon de Kock. 
Di n me van rnn . Ko gelenb rg, 
Bergh en Oosthuizen is promln .nt in 
die mosie genoem. 

NAME VERSWYG 

In 'n amendnment voorgestel deur 
Il1nr. Frans Roelofse het die Rand sy 
tnisno e uitgespreek oor die afskeid - 
tunksie en die betrokkenheid van di 
dtie rekleur -draers betreur. Dit is as 
Substantiewe mosie aanvaar met 'n 
ten. tern van twe .. Die name van di 
1 trokkenes is verswyg in die nan 
va rde mosie. 

PR ~SEDENT 
Pogings tot v nyu en ensydig 

()ptred teen stcgs die drie erekl ure 
draen Jean nle regve dig word nie, Tog 
kep die Raad met sy aanva rde mosie 
die indruk d t die b trokkene he 
ak, m word. 'n Presedent is geskep wat 
OPtredc teen kleure-dra f8 in die 
tnckoms onmoontlik al m ak, Die 



4 Di Matie, Woensdag, 7 Maart 1979 

I Hoe noot o serte Komplemen eer 

Woensdag het RoelofTemmingh en 
van sy handkomposisies voorgespeeJ. '-- --J 

Die werk, Blomslt, i in die komponi. prankelende en heerlik aardse ver 
eie woorde "geln pireer deur die it tolking van die m lei rliedjie Boom 
v n 'n b kend Afrikaans e di ter- traat. 
kilder- krywer." Die gebruik van d Ie 
uit 'n paar van Breytenbach se verse, n 
veral die effektiewe herhaling 
daarvan, gee aan die wcrk 'n amper 
grafiese kwaliteit. Die benouende 
atmo feer word ook deurgaans gehand 
haaf. 

Almal op St 11 nbo ch ken by die ty 
vir eva Tama y. Sy het met die 
konsert op Donderdagmiddt g w r di 

___ --------------------------------------~ gehoor aan haar voete gehad. Haar warm persoonlikh id en pragtige p I 
beindruk 'n mens t lkcns opnuut. 

Acama Fick m t haar dameskoor het 
weer en bewys waarom hulle as een 
van St llenbo ch e gun I1ing uitvo r 
ende groepe bekend ge lord het. Met so 
'n ong loon din m dlrl nt, w t 
t r Ifdertyd 0 mu a I en n Itlef 
blyk t we, dit n v rb . nd nle, 
H r program was goed gekie en is 
ingclei met twee verwerkte -ranse 
volksliedjies van Hubert du PIe sis, 
werke wat 'n pragtig , eenvoudi ze 
koonheid b it. 

LlG Die koor het v rvol met 'n goed af- 
Die lotkon: en op Vrydag het baie rond Swit rs e ja liedji begelei 

meer in die algemene musieksmr ak ge- deur 'n kitaar, yt mbo ren kontrabas. 
val. Randall Wicomb en y anggro p W r mej. Fick verwerkings .00 die 
het die program ingelei met 'n ver- van Donna. Donna vandaan kry, is 'n 
w rking van 'n Bach Bourree en Vecchi geheim. Dit is .0 rnusikaal en het di 
s madrigaal Fa una canzona. Di gO' i dame koor e pragtig altkwaliteit go d 
en mble en dinamie. e wisseling, g pas. Hull het die program afge luit 
a ook 'n duidelike dik ie in di madri- m l 'n lekk r ritmi e varwerking van 
gnal het hi rdie w rkc laat slaag. Coba die "Negro Spiritus I" Babylon's fallin, 
Wicomb se I wcring van Cent mille wat hulle tot 1m I se ple ier herhaal 
chanson, oorspronklik deur ried: het. 
Boccara opgeneem, kan net as on e- Dit wa jammer d. t by geen van di 
looflik be kryf word. Sov I n tiwi- kon crte programme beskikbaar wa 
telt word Id by 'n uitv ring v n Ii e nie, maar ck i ker d, t dit 'n aan 
mu Ie opgem r • Hulle dcel vandie gcname veranderinz van py e ge 
pro ram i afg sluit met Kleur, klanr- d urend di Karru valtyd g hi d het. 
blyklik van Rund. II Wic( mb elf, en 'n JE MY S OTT 

arnava 
M ET die reek etensuurkon erte tydens Karnaval is musiek van 

groot versk idenheid aangebied. Die komposisies het ge 
wis el van barok tot hedendaags en die luim van baie emstig tot 
heel vrolik. k wil graag kon entreer op die eer te konsert, 
omdat 'n mens hier 0 min opera te hore kry, en op die laaste, 
omdat ligte musiek van kwaliteit net so skaars is. 

Die opening konsert is gewy aan baar. Mej. Salzman is, soo: reeds 
ang, met die uitvoer nde kunstenaar gerneld, meer tuis in die lieder tyl, en 
In rid Salzman, begelci deur Delina kon wat suiwer stemvolume betref nie 
V nt r, en Marichen Meyer begelei by mej. Meyer ker vashou nie. Die 
deur Paul du PIe. i . As 'n g heel arne ang het ook nie deurgaan glad 
be .kou, wa die program goed gebalan- verloop nie. 
erd. Mej. S lzrnan het h gin met drie 

Eva Tamassy het met haar silwer fluit en warm persoonlikheid lieder van Brahms, wat sy met haar OPERA-AGTIG 
die konscrt op Donderdag opgehelder. ge~one. ~u ik~le hetroubaarh id, Mej. Meyer sc vertolking van Schu- 
~~_~_~~~~~~----~----~~-~---~sulwc~d~sleenmdrukwekkendelme~bcrtseDerH~talif~m~~enwa o~ 

preta ie vet:tolk het. D~am~ het sy v r- vall end opera-s gtig. maar die uitvo ring 
volg m t Die Bl~m~efll'd,ult Faust van was uiter ge laag. Die en emble, 
Gounod, wat rm kle.n op n groot er en b taande uit Oliver de Groote, klari 
vryer wy aan ebied kon word. Die net, en Paul du Pie sis, klavier, het 
oorgang v n dl Kun Ii d. yl na opera l'i gesorg dat die wei k nie sy lieder 
vir menlge n er 'n onoorkomb re karakter verloor nie. Mej. Meyer e 
probleem, ~aa.r . y he.~ dlt ~ot 'n hoe ma!e dik. ie en interpretasie was deurgaan 
oorbr'!g. Die mgetoenh~ld. wat by die goed, mel 'n sekere lewering van die 
Kunslied 0 nood aaklik IS, het haar tegnies baie moeilike dee!. 
egt r tog w erhou van 'n vryer uit 
voering van opel a. Delina Venter 
b geleiding was simpatiek en het getuig 
van 0 i voorb reiding. 

DA 
u TA 

VIRTUOOS 
N 'n relatief klein teat r, soos die Oud Libertas Amfit ater, 
waar 'n m ns naby r n die verhoog is, is dit vera) 'n genot om 

ballet tc kyk. Bier h t Kruik B lIet op 16 en 17 'ebruaric dri kort 
werke aangebied, 

Met 'n skitterende Leise, lei e uit Der 
Freischutz van C.M. von Web r h t 
me], Meyer gctoon dat opera onge- 

.. DUETIE twyfeld haar forte I • Haar lang Iyne en 
Mel}. Salzm~tn ~n Meyer hc~ daHr~a mu ikale frasering in die stadige decl, 

twee duettc ~lIt ~Ie opera ge mg. Ole en tegniesc virtuositeit in die vinnige 
Barcarolle lilt Die Verllll/~ van Hoff- d cl was indrukwekkend. Die tegniese 
man v~n Offenbr ch het die dame e moeilikhede van di begeleiding i tot 'n 
poten iaal a en emble. angeres c groot mate deur Paul du : PIc L b - 

rs getoon.Da rwa ong lukkig, ook indi me ster, 
Briefduet uit Die Huwelik van Figaro 
van Mozartv :« ekere spanning voel- A V ANTE·GARDE 

KONSERVATORIUM 
16 Maart - Kontarsky 
broers (klavierduo) 
24Ma rt-JohnAntoniades 
(klavier) 
11, 18, 2S Maart - Sondag 
aanduitvoerings 

OUDE LIBERTAS- 
AMFITEATER 

7 Maart - Lionel Bowman 
(klavier) 
8 - 14 Maart - Antigone 
11 Maart - Skemerkonsert 

USAT 
23 - 30 Maart - Toneelfees 

FILMVERENEGING 
19 Maart - The Magnificent 
Ambersons 
Woeosdaga ode - Die Kind 
en die Film 

ASK 
1 Maart - Poe. ie en prosa 
b spreking.(Klipklls en 
Poppie Nongena) 
22 Maart-Prof. I. Ponelis: 
Afrikaans en Taalkunde. 

DAM SKOOR 

c eKE 
USAT se Dramafees i: weer op hande, en oral word druk 
g repiteer. Hlerbo word gewerk aan Marlene van Niekerk se 
wenstuk van verI deiaar. Almal i n uit na nog so 'n suksesuolle 
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van ehalte uns getuig •• 

Uniforme styl ontbreek 
DIE kunsuit tailing wat op die oomblik in die Waterkant-galery in Kaap tad te 

sien is, behoort meer as net 'n terloopse kennisname van Stellenbosse kuns 
liefhebbers te ontlok. Afgesien van die feit dat die agt kunstenaars wat uitstal 
almal afgestudeerde studente van die Universiteit van Stellenbosch is, oortuig die 
gehalte van die kunswerke in so 'n mate dat 'n besoek aan die tentoonstelling die 
moeite loon. Die kunstenaars, vier skilder en vier goudsmcde, se wcrk kan nog 
ot die lOde Maart besigtig word. 

Wat die skilders betref, is dit opval- Begin 1979. Die werke I. meestal klein van formaat, in ou 
lend dat, alhoewel hul almal saam ge- wart en bruin rame, waardeurdle werke aan intlmitelt wen. 
tudeer het, daar geen algemene karak- Werke soo LIlndskap en Dit gebeur soms ook uit lie/de g tui 
tertrek in hulle werk te bespeur i. nie. van hoogstaande tegnle e vakman. k p, 
'n Mens ou hier n on pr t v n 'n INTERNA IONALE INVLOED 
Stell nbo 001 nl - d arveor i die Alhoewel te nies knap en intere ant. is I n Verm ul n 
wer te Indiwidualistle . Intemasionale se werk mi. kien die meeste deur interna ionale kunsrig 
kunsrigting. se invloed i tcrk en die felt lings bemvloed en i daar nie geno g v m hom self te si n 
dathuliealmalopStelienbo hg tude r nie. Werke soos Ongetiteld en Landskap is minder 
het, Is, wat hul werk betref, heel toeval- geslaagd, maar Walk en Droom I en Droom /I het meer in 
lig. Van 'n uniforme styl, soos wat ons houd en i. beter uitgewerk n afgerond. Kortom: 'n knap 
oy sornrnige kunsskole vind, is hier kun. tenaar met pot n ia 1 wat nag nie ten volle benut word 
'een sprake nie - 'n verblydende nic 

I ken . GOUDSMEDE 

H · . di k t . . k AI vier die goud me de e werk is van 6 'n hoog taande 
ier Ie un. enaars IS nag Jon en hId' . lik ik d '1 • . di mo t hulself nog vind maar hul werk ge a te at n mens emt I m s aaroor WI se me; I 
. , .' . werke spreek vanself. Ook h r val die rk Indlwldu I 

g~tUlg r~eds van n eie karakter. Ott sal inslag en oorspronkllkheid van ontwerp op, alhoew I I vi r ~~: ~~;I:: ~~~ wees om hulle voren- aan di Ifde unlvew:slteit (onder ~ieter 0111) g tudeer h t. 
Met 'n verrnengmg van rnateriale verkry Geta Flnl Y: 

RELIGIEUSE INSLAG son 'n uitcrs ing wikkeldheid van ontwerp, wat oms Een van die interet sante werke van Sandra Kriel wat tans op die kunsultstalling in 
Die werk van MaryJa Bialobrzeski het mi kien te kompleks raak. Haar werk is egter tegni die Waterkant-galery te si 11 is. Dit II et en is saam m I die werk van. ew ander 

'n sterk religieuse inslag. Dit word van hoogstaande g~halte en sy Ie sclfs verbluffende kunstenaars nog tot 10 Maart ;11 die galery Ie b . igtig. (Sien berig hi maa. ) 
weerspieel in die drie werke Shrine en v~km~nsk~p aan die dag, 00 ons'---------------- 
Crucifixion. Die twe Shrine-werke is sien In dl~ borsspelde (nommcrs 3 , 
intiem en klein van formaat en slaag en 5) en die hal.snocre (nommers 6, K U'1\TS VE ENIGINGS BEDR 
goed daarin om die soort atmo .feer wat 7 en 8). 1 1 j 
'n mens in oorsese kerke aantref', weer . Lilly Friedl~ender se ryke verbeel- 
te gee. ding, gekombineer met vakmanskap 

Minder sukse vol is die werke Un- van hoog. taande gehalte, sorg vir oar 
titled-t gnie uit tekend, m arte veel pronklikheid in haar werk. H.aar Belt 
'n slaafse navolging van under kunste- clasp (or. 38) met y 24 diamant 
n, ar . Die mees g laagde en treffende I~at j?lI n~ asem nak, Dit val mi ~icn 
werke i, Lilies 0/ th« Field, r-Cross en m ~mne led~reen se. sma~lk (of blll.nc 
Sel/portrait wrapp d up. Hier getuig die bereik van dIe. bc~rsle) me, maar Ill-. . 
kunstenaar van oorspronklikheid van drukwekkend IS dit weI. Die pendant goud .mldkun en zeh ~eld" werk In 
id en kennl van vorm, kleur en t g_ (nr. 36) met sy pr gIl e kl in kulpie pra -tlg helder klein c. I ie h k Iw I k i 
nf k. van 2cm w tin di ontwerp lngewerk I, b onder fyn en word all d ur hom- 

NFJO-RFJAUSME i le~ h I besond . Mo r van h or s If ' rnaak. 
. .. trettendste werk di hal noer (nr. 40) Pragtlg p 1 w rk I d' van Olga 

. Keith Dletri~h s . werk bemdruk d ur met sy kombina le van ver. klllende Potgief r. Besond r yn di h L! no r 
d~e o,?rspron.khkheld va~ sy gedagtes en materiale. (nomm r 26, 27 n 33) n h r bo - 
die uitbeelding van sy Idees. ~elfs y Meer ober en envoudig van ont- spelde getulg van 'n k nni v n h ar 
tegniek, el~rt mper~ •. g~tUlg. ~an werp is Daniel Kruger se werke, OOS materlaal, Objects d'art (nonun r. 0 n 
~emand ~et n ster~ mdlwl~uahstl on sien in sy p nd nt (nr. 19). Alho - 31) i. In ti ite mini tuur klld rytji • 
mslag en n behoorlike ke~ms van t g- weI nie suiwer die werk van 'n goud- Hierdi agt kun t n al h t werk 
nieke, ~y vakman kap IS bl."t nge- mid nie, i sy unieke pendante (nom- lew r wat van hoe int riteit pr 
woon. O!e ~e. and I e u!tb .eldmg van mers 21-25) werklik i ts besonder _ inderdaad produkte waarop 
t ksture I diep g wortel in d!e Holland- getuienis van die hoogstaande kw lit it tellenbosch trot k, n we. 
~ en Vlaam. e kun. van die fgclope van sy werk. Dis 'n 'amevoeging van sy E. 80. MAN 
vierhonderd jaar. 
Sy werke Stilili/e with 3 ways, lgnus, 

Aqua, Aether Terra, Landscap with 
object (Triptiek) en 50 Gloriou. Years Folk · die "T7.·b 
m ak 'n ulter t rk fndruk. Di invloed vIr II " ~ 
v n die neo-r lism I. terk, m r yin- 
diwlduele ben derlng maa v n hom 
lemand v n w on nog hal go n i n. 
Werklik uit. onderlike werk! 

WIG 

LEWENDlGE ONTWERP 
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VERSKEIE Stellenbosse SR-lede het die vyfdaagse NUSAS-kongres by die Universiteit van 
Kaapstad verlede November bygewoon. Frans Roelofse, die SR-ondervoorsitter. Piet Stof 

berg en Piet Delport was teenwoordig, en na afloop daarvan i hulle gevra om kommentaar te lewer 
op die kongres en NUSAS se beeld. ALLIANSIE 

NUSAS.KONGRES 
TELEURSTELLEND 

ran Roelof e het gese dat die pas daaraan verleen. Frans Roelofse 
organisa ie geensins 'n meer gematigde het beaam dat die topstruktuur ab oluut 
beeld mi die kongres het as vantevore volgen vooropgestelde idees opereer 
nie. Volgens hom i hul ideaal steed en daar geen sprake van demokratiese 
om die bestaande gesagstruktuur te besluitneming war nie. Hy het gese dat 
destabiliseer ten einde hul doel tellings die organisasie vir 'n vrye per staan, 
te bereik. Mnre. Stofberg, Roelofse en maar nie die minder radikale NUSAS 
Delport was dit eens dat NUSAS die lede toelaat om hul afrol- en drukge 
bestaande wit politieke struktuur a riewe te gebruik nie. 
irrelevant be kou in hul projeksie van 
die toekom van Suid-Afrika. 

IRRELEVANT 

Op die vraag of daar moontlik mi die 
kongre meer gemeenskaplike grond vir 
kontak met NUSAS i , het al drie 
SR-Iede negatief geantwoord. Frans 
Roelof e het die duidelik gestel dat 
NU AS kommunikasie as irrelevant 
beskou, en dat daar na afloop van die 
kongre geensins 'n ander sienswy e 
aehuldig word nie. 

Piet Stotberg het genoem dat die 
wy e waarop daar by die kongres tot 
besluitneming oorgegaan is, totaal 
oneft'ektief was. Teen die tyd dat 'n 
besluit verby die komiteestadium was, 
het die topstruktuur die kleur wat hulle 

Die SR-ondervoorsitter het gese dit is 
jammer dat 'n men NUSAS weer moet 
kritiseer aangesien hulle bestis 'n 
begee terde groep mense is. Hy maak 
sterk beswaar daarteen dat NUSAS hul 
teenstanders a "eng" uitkryt, terwyl 
huJle eie sienswyses ook relatief eng 
en sterk omlyn is. Die organisasie is 
volgens hom beslis revolu. ioner, en hy 
voorsien probleme wanneer oud 
NUSAS-Iede as akademie e personeel 
by die Engel talige universiteite 

Met betrekking tot die moontlike tot- aangestel word. Na y mening sal dit hul 
standkoming van die sogenaamde Con- ideaal van destabilisasie vergemaklik. 
servatiue Alliance, het Piet Delport Sy grootste beswaar teen NUSAS is dat 
gese hy glo 0 'n allian ie het beslis 'n hulle 'n eie mening gevorm het oor hoe 
be taansreg, met die voorbehoud dat die Suid-Afrikaanse samelewing 
hulle sal poog vir wedersydse begrips- georden behoort te wees, sonder dat 
vorming en die uitruil van standpunte. hulle daarop aanspraak kan maak dat 
Piet Stot'berg het die uit praak onder- hulle verteenwoordigend van enige 
skryf en ook klem gele daarop dat noemenswaardige groep is. 
dialoog 'n belangrike faktor daarin sal In overre dit die kongres se 
moet wees. Frans Roelofse is ook in organisasie bet ref, was Piet Delport en 
beginsel heeltemal te.n g.un te d~rvan, P!et Stotberg dit cen.s dat dit swak was. Auret van Heerden president van Nusas Vrydag afgen m 
maar het gese dat indien Afnkaanse Piet Stofberg het dit as "ongeorden" . " ' " .'. iu • ee 
kampu se ook deel daarin sal he, dit beskryf, terwyl Piet Delport gese het tydens ~le Fokus op Nusas :vergader~ng. Die vergadermg en 
moontlik die ngel e lede mag y;r- dat dit NUSAS se absolute liberale besprekings het heelwat reaksie van Maties uitgelok, (Sien berig 
vreem. benadering weerspieel het. op bladsy 9) 
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K ORT nadat die studenteraad 
van die Universiteit van 

Pietermaritzburg verlede jaar 
verkies is, is 'n referendum ge 
hou om oor hul voortgesette 
affiliasie by Nusas te besluit. 
63% van die studente het 
gestem, insluitende 74% van die 
voltydse studente, n aftiliasie 
aan N usas is goe ondersteun 
met 960 stemme vir aftiliasie en 
705 daarteen. 
Intensiewe veldtogte is deur beide die 

pro- en anti-Nusas kampe gevoer en 
streng beheer is oor alle pamflette en 
biljette uitgeoefen om vuil taktiek, soos 
wat op Rhodes in April verlede jaar 
tydens 'n soortgelyke referendum 
pJaasgevind het, in die kiem te smoor. 
Tog het vera) die anti-Nusas mense 
hulle skuldig gemaak aan onakkurate en 
emosionele uitlatings, 

Omdat Nusas blykbaar 'n omvat- 
/ tende beleid gehad het om aan te bied, 

was hulle veld tog oor die algemeen 
po itief in plek van die konser 
watiewes se meestal atbrekende 
kritiek. 
By die kongres aan die einde van 

November 1978 op die UK-kampus, het 
die kongre gangers besluit dat Nusas 
vanjaar op twee programme gaan 
konsentreer, naamlik "Fokus op 
Kontrole" waarin daar na die ver 
skillende maniere waarop beheer oor 
arbeiders, vroue, swarte en die media 
uitgeoefen word, gekyk sal word; en 
"Aksie op Opvoeding" waarin daar 
gepoog sal word om opvoeding, en 
veral kursu op univ rsiteite te laat 
verander na 'A Afrik -seriate opvoe 
dina. Hierdie riatina behel! altema 
tiewe tegnologie en meer navorsing oor 
Afrika-probleme soos ondervoeding, 
in plaas van hartkwal ,wat 'n Westerse 
probl em is. 
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INSK AKELING 
Die Matie; U is dus van mening dot 

dit goed is om wei nog 'n ontgro nings 
periade te he? 

Prof. De Vries: Nee, ek sou dit nie 
'n ontgro ningsperiode wou noem nie, 
eerder 'n ins ikelingsp riode - 'n 
inskakeling by die ko hui . Daarme 
bedoel ek oak nle net di ko huis op 
die kampus nie, maar ook die priva t 
wyke. Hulle sit veral met di proble m 
van in kakeling omdat hut mense so 
g lso! .erd is, oral in die dorp, Ek wil 
weer b klemtoon d t di student wat 
nie deel is van 'n groep nie, 'n vr e 'like 
eensame mens tussen die rnassas op 
Stellenbosch kan wees, 

OM TE DOOP OF NI 
TEDOOPNIE 

WAT dink die studente van Stellenbosch van doop? Dit is immers 'n vraag wat altyd aktueel sal bly, 
aangesien almal van ons een of ander tyd Of die slagoffer daarvan was of die tiran was wat dit 

afgedwing het. 
Dat 'n student kwalik apaties kan genot tog van mag oor iemand anders! agter dit alles sien), beywer jou vir die 

,taan teeno~r ~!e verskynsel, wat ook Maak jy deel uit van die eersge- huiskcmitee. Jou koshuis hct jou 
'verwelkoming genoem word, blyk noernde groep (wat 'n diepere doel nodig! 
duidelik uit die verskeie onderhoude 
wat gevoer is. Almal het 'n klaargaar r 
tandpunt gereed. Oor die algemeenl "D bestaan ni e" voel alrnal dat dit 'n mens help om in OOp 
te skakel by 'n groep, koshuis of seksie. 
Die belangrikste vraag bly egter: 
Beskou jy dit as 'n middel tot 'n doel 
(verwelkorning, inskakeling, ens.) of as 
die doel in sigself. Val jy in laasge 
noernde kategorie, is jy waarskynlik 
deel van die grootste groep op Stellen 
bosch. Wat is nou lekkerder om iemand 
in 'n posisie (benard! ) te sien waarin 
jy jouself verlede jaar bevind het! Die 

Vise • rektor 
"DIE hoofdoel van die orienterlngsprogram vir eerstejaars is dat 

hulle by 'n groep ingeskakel kan word", het die Vise-Rektor, 
prof. Mike de Vries, in 'n onderhoud aan Die Matie gese. Dit help 
hulle ook om 'n koshuis en sy gebruike te leer ken. 

Launa Marais het die volgende vrae 
aan hom gestel: 

Door word nog in die koshuise 
gedoop, nie waar nie? 

Prof. De Vrie: Wat ook al die 
gebruik van die term vroeer wa , dink 
ek nie "doop" word meer in ons 
koshuise toegepas nie. Daar is geen 
fislese kontak waarvan ek hCWU8 i nic; 
dit is in elk geval t n treng to verbodc. 
Daarby vind modderbadd n , die drink 
van kasterolie, water en die ingee v n 
meelpille nie meer plaa: nie. Op di 
oomblik is daar slegs die oricnterings 
program van die Universiteit, waarop 
daar tyd ingeruim word vir koshui aan 
geleenthede. Laasgenoernde vind ook 
slegs onder toesig van die inwon ode 
hoof en huiskornite s plaas. 

Die eerstejaars tydens hul orientei lngswe ik in die 1 .1'. Malan. llulle 
het nie geweet wat op hulle wag nie ... 

Is dit waartoe 'n eerstejaar georienteer moet word? 'n Swottende 
eksistensie? 

EENSAME MENSE 
·.Ike ko. huis rno took hul ,ie 

orienteringsprogram aan my voorts vir 
goedkeuring. Die doel tellings van die 
progi m is d t die e rstejaars as 'n 
groep Ingeskakel word by hul koshulse 

Mening van die Primarii / ae 
'''n EERSTEJ AAR moet die regte perspektief op die studentelewe gegee word". Dit is die mening van E 

Gys van Schoor, primartus van Dagbreek. Gys was een van die studenteleiers wat d ur Die Matte 
Oor doop uitgevra is. Hy vervo1g: 

"Ontgroening van die eerstejaars is 
noodsaaklik, maar dan moet daar 'n 
doel wees waarna gestreef word. Ek 
onderskei die volgende mikpunte. 
1. Die eerstcj ar word totaal oor 
donder as hy hier aanland. Gedurende 
die dooptydperk moet daar gepoog 
Word om die eerst [aar die regte p r- 
pektief op die studentcl we to gee. 
2. By moet ook gedissiplineer word. 
l>aarsonder sal koshuisadmini trasie 
chaos wees. Dink maar aan telefoon 
dieu!lte. 
3. Laastens moot doop ook sodanig 
wees dat dit in latere jare nog altyd 
hUislede aan mekaar sal bind." 

Hanneke Neethling (Prirnaria van 
Nemesia): Die eerstejaarmeisies is ten 
alle tye soos dames behandel. Hut 
Vtoulikheid i. nooit op enige stadium 
aangetas deurdat daar 'n v rbod op 
grimering geplaas is of op die dames 
eSkrceu is nie. 
Stellenbosch is ook so wyd moont 

lik aan hulle bekend gestel. Hull het 
van die museum tot die swembad 
be,oek. Ook is die dames bale go d 
deur hul akademies raadg cow rs byge 
st. an. Hierdie nuwe ben dering is '0 
groot sukses. Die meisies is bai m rr 
J ~ontaan en die gees en dissipline is op 
.Uerdie stadium bai beter as in vorige 
lare. 

Pieter Marais (Primarius van Een 
drag): Die doop van eerstejaars mag rue 
te lank aanhou nie, omdat bulle so 
spoedig moontlik selfstandig m t 
begin deelneern aan kampusaksie .. 

Gedurende die dooptydperk moet 
hulle opgevoed word in hut koshuis 
tr disi ." A Eendragter rno t hy wcot 
dat Hel hoogte op ~ ndrag lenni - 
bane staan en dat hulle ni van Simon 
mo thou nie." 

Ook meet hulle die seniors en 
m kaar in die koshuis le r ken. G - 
leenthede moet gesoek word om talent 
onder die eerstejaars op te spoor en te 
ontwikkel. 

Wat dink di e te [aar ? 

Monty Sahd (prlmariu van Simons 
berg): Die br e doel van die doop moet 
wees om die nuweling op te vocd tot 'n 
volwaardige lid van die ko huis en van 
die Universiteit. 

.edurende die doop mo t daar '1\ 
gro ipsgevo 1 opgebou word Elke lid 
moet voel hy is deel van die groep en 
deel van die huis. 

Die crstejaar moet ook volledi 
ingelig word oor koshuis- en kampus 
aang leenthed en oor sy kur us. 

Laa tens rno t hy tot daardie punt 
gebring word waar hy sy plek in sy 
ko hui, cn as Ma Ii ken en daardi plek 
van hom kan vol. tan. 

OM een oggend in Victoriastraat 
kan bai inter ssant wee. 

And w Pickford (Hombre): "It' 
O.K .• hut only hit too long. It should 
not continue a soon a cla S • st rt d, 
but initiation is a III ist." 

Juri Gouw (Hui. Vis. r): "Doop is 
baie bclangrik on terug liard to t 
kom, veral mi matri k. Dit h lp ook die 
nuweling om vinnig r as normaalweg 
aan te pas." 

Paul O'Donoghue (11 lderberg): "It 
Wit omethnes tough, and toward. the 
nd we hat d it, but afterward we 
laughed about it. What I like I is th 
tact that a nlor nev r touched \1 , and 
n ver iwor ~ at us." 

Jan van ZyJ (Dagbr ): "AI 110 1 jy 
ni van die doop nie, geniet jy dit tog 
later. Dit is nodig urn [ou a rd toe te 
bring. By on: i nik g do n wr l nie r ' 
wa S ni , Noud t ek agtern la, ra: n 
dink, b s 1 k dit was ocd." 

Jean Hugo (Oudc Mol I): "Coed in die op ig dat dit ouen It pas '1.< r i 
met hut skoolloopbaan le r om s m t ' 
werk. Vii oud-dienspligtig k n dH k 

t stap n tUG nt s omtng) e vr I 
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Studenteparlernent 
DIE op ning van die Studenteparlement was 'n geskiedkundige 

gebeurt ni . Trou aan die tradisie van Stellenbosch, is hier 
nog 'n instelling wat met die regte leiding kan groei tot 'n bale 
nuttige en waardevoUe instelling. 

Di i e om 'n "skynparlement' op die kampus te hou om 
tud nt lei r die gele ntheid te gee om hul menings omtrent 
politiek sake te g e, is en van die me s positiew gedagte van 
die afgelope jar . 

Die g . anik oor apati aan die kant van die Afrikaner tudent, 
I rm rs al jare aan die gang. 

Die geskiedkundige eerste vergadering v rl de Dinsdag, het nie 
heeltemal op dreef gekom ni Die Iede van die parlement moet 
nog leer om di nuwe platvorm r g te benut. Dit i te verstane dat 
sommi nie v rtroud met vergaderingspro dure is nie. Hulle sal 
egter ter will van sinvoll funk ionering hulself baie gou op 
hoogt van ke moet bring. 

Dar r i egter n groot euwel waaraan die waarde here van die 
parlement nie moet to gee nie: 

Moenie met hoogdrawende n akad miese mosies en b . pre 
kings (wat eintlik nik se nie) die kanaal waardeur praktiese en 
alisti se aanbevelings mo t kom, laat verstop nie. 
Dit is 'n algemene neiging deur ornmige van ons leiers om met 

behulp van statisti k en teoriee 'n indrukwekkende vertoon te 
ge wat van wei. ig praktiese nut is. 

S{) iets doen afbreuk ann ons nasionale, akademiese en 
tud nt leiers. 
Die Matte vertrou gter dat die SP soo enige nuwe motor gou 

I 'lnloop' n van lasti 'rammels' ontslae sal raak. Stellenbosch 
moet hierdi lofwaardige idee geno g kan gee om sy vo te te 
vind. 

Die "Fokus op Nusas" - vergad rings wat verlede we k op die 
kampus g hou is, het heelwat reaksi binne Mati -geledere 
uitgelok. Politi Ie woeling en klein stormpie het baie duidelik 
sed rt verlede Vrydag verdubbel. 

Nusa wil wis'n va trappl k op die St llenbosse kampus he. 
Om ver keie red is dit vir hulle van uiterst b lang. 

Da nte n is en Matie gereid om 'n "afg wat r ter will van 
aanvaarding" - houding van Nu as t aanvaar nie. Geen organi 
i durf m t 'n "tw de" b leid vir sogenaamde regsgesinde 

t un t koop nie, 
D ar is gter altyd tw kante van 'n ak en indien Nusa. weI 

bewe g na 'n positiewer, konstruk iew r uitgangspunt, mag 
St llenbosch hul pleidooi nie ignoreer ni . 

Dit .OU 'n kwade dag wee. as Nusa sodanig verander om 
w rklik invol up te tree en Stell nbosch t bevooroordeeld is om 
dit rate .j n. 

OAK I 197 
ngen- 

IUlt die tudente 
JOHN VAN BREDA BERIG: 

N ADAT die SR op die 21st Februarie in kamera vergader het om te besin oor hul rol, het die SR op sy 
laaste vergadering (28/2/79) tot 'n duidelike formulering hieroor gekom. 

wyld aandag te gee aan die hersiening 
van die reglemente van die Studente 
parlement. Ter motivcring hiervan het 
hy ge e dat die meeste van die mosics 
op die eerste verga de ring van die Stu 
denteparlement alreed deur die SR 
aangeneem is en dat daar dus oorvleue 
ling bestaan en opnuut na die SP se 
reglemente gekyk sal moet word. 

Mnr. Renier Koeglenberg het gese 
hy steun die mosie omdat die SP 
"gevoelige" mo ies kan aanneem wat 
glad nie verteenwoordigend van die 
Studente-unie sal wees nie omdat die 
SP sekere groepe verteenwoordig. Die 
mosie is eenparig aanvaar. 

nlitieke studie: 
id Afri a voldoe 
VVO 

van die beweging asoo k wa tter benade 
ring Stellenbosch t.o.v. Inkatha moet 

In die mo. ie, wat eenparig aange- handhaaf. 
neem is, word dit duidelik gestel dat I ti di . h t 
di I di SR I di d n sy mo ivermg van re mosie e 

e ro van e twee e rg van aar R I f A dat dit da 
is. Eerstens moet die SR as adrninistra- mnr. oe 0 se ~~ . t v~n g 
tiewe liggaam die belange van die algemene praktyk IS dat WIt, bruin e!, 
tudente doeltreffend behartig en twee- swart met mekaar praat en dat d~t 
dens moet die SR aktiewe leiding t.o.v, ~arom goe~, sal wce~ as een v~n die 
politieke aangeleenthede gee. leiers van die .beweglOg m~t d~e SR 

korn praat. Dit sal dan vir die SR 
moontlik wees om 'n beter oordeel oor 
die beweging te fel as om hulle op 

Ten opsigte van lg. se die mosie dat tweedehandse intigting te verlaat. Die 
die SR moet leiding gee deur a) as mo ie is ook eenparig aangeneem. 
vcrteenwoordige liggaam van die 
Student -unie narnens sy kiescrs rig 
tinggewend standpunt in te neem t.o.v. 
die ak uele studente- en landspolitiek, Mnr. Roelofse hct 'n derde mosie 
b) die aktuele debat van on. tyd te ingedien t.o.v. die problematiek rend 
stimuleer d. m, v. die skepping en in- om Distrik Ses, maar moes hierdie 
standhouding van voldoende strukture mosie terugtrek, In die mo ie vra die 
vir die bevordering van oop ge. pr k en R~nd. die owerhede om 'n gedeelte van 
c) die Studcnte-unie te bedien van Distrik Ses te herproklameer as Kleur 
a kademic. -verantwoordelike inligting linggebied omdat hierdie residensi ele 
rakende die bree spektrum van ons area vir baie jare aan hul kultuur 
g meen: kap lewe. Die voorstcller, mnr. verbonde is. Mnre. Bell, Stofberg, 
Frans Roclofse, het dit duidelik gestel Koornho , Rabe en Kleyn het gevoel 
dat dit bloot 'n teoretiese standpunt- dat hulle nie genoegsame kennis oor 
inname is en dat daar later met 'n meer die aangeleentheid het nie en dat dit 
pra ktie: e handleiding ten opsigte hier- beter sou wees om deegliker kennis 
van na yore gekom sal word. hieroor in te win voordat 'n mosie ten 

opsigte daarvan aangeneem kan word. 
Die mosie is daarop teruggetrek. 

lWEELEDIG 

LEIDING 

DISTRIK SES 

INKATHA 
Mnr. Roclof e het 'n t weede mosie 

ingedien waarin die SR die leiers van 
die Inkatha-beweging uitnooi vir 'n 
gesprek met die Raad om sodoende 
meer duidelikheid te verkry oor die rol 

STUDENTEPARLEMENT 

Mnr. Nic Koornhof het 'n mosie 
ingedien waarin hy die Komitee vir 
Politieke Studies versoek om onver- 

s 

DRANKMISBRUlK 

Die SR het ook sy misnoee oor die 
drankmisbruik tydens Karnaval uitge 
. preek, Die Voorsitter, mnr. Jan de 
Wet, het gese dat t.s.v, die reelings by 
di biertuin daar nog drank inge 
smokkel is. By het voorts voorgestel 
dat 'n ad hoc-komrnis ie aangestel 
moet word om die aangeleentheid te 
ondersoek en dat tugmaatreel: oorweeg 
moet word. 

OPROEP 

Die Matie wit 'n oproep tot die 
Student -unie rig om die SR te steun in 
hul pogings tot leiding in politieke 
aangelccnthede deur die SR-vergade 
rings meer gcreeld by te woon. 

aan • verei tes 
Komitee vir Politieke tudie leuier »ersl • • 

DIE Univ rsel Deklarasie van Menseregte van die VVO bestaan uit twee dele: (a) Ekonomies-soslale 
gedeclte en (b) Polities-juridiese gedeelte. . 

40. 

ekonomiese posisie (10%) moet in 
n em. Werkreservering be taan nog 
slegs vir 1,5% en swart arbeiders mag 
nou aan al 66 geidentifiseerde beroepe 
van blankes deelncem. In verband met 
die loongaping moet aangedui word dat 
lone met 98% toegeneern het oor die 
afgclope ] 0 jaar terwyl produktiwiteit 
met slegs 9% gestyg het, lndien one 
dus maar net verhoog word, sou daar al 

Suid-Afrika het in die dekade mind r daarmee gckoop word en ge- 
1965-1975 hulp ter waard van R5 000 volglik verminder, in plaas van vermeer 
miljoen aan sy agt tuislande gegce. In der, die algemene welvaart. Daar moet 
die lfde tydperk het UNESCO, die onthou word dat die negerbevolking in 
VVO-hulporganis sie, R338 miljoen Amerika gerniddcld 59% verdicn van 
ann 38 land van die derde wereld hul blanke gelykes en dat daar 20 
gegee. miljoen arbeiders in die nywerheid i. 

Daar is 12378 swart kole met 'n wat minder as die minimum vir nie 
leerlingtal van 4 500 000 in Suld- blanke werkers in Suid-Afrika verdien. 
Afrik . Dit verteenwoordig 'n PCI enta- 
si van 25% v: n die hel b volking. Die 
hoogst yf r in die res van A frika is 
1 iberie, 'n land wat 141 [aar onafhank- . Naas '0 ander land hct Bophutha- 
Ilk is. In Nigeria is dit 6% en In tswana verlede jaar die hoogste ekono 
Wes-J· uropa 21 %. miese groeikoers in di derd wer ld 

gehandhaaf, naamlik 3,1 %. tcrwyl die 
KW AUFIKASIES VVO 3,2% aanbev el as 'n verei. te vir 

W di k'}' k d . 'n wereldland as dit uit armo de wit anner e v rs t 10 a a cmiese . 
k lifik '. k1 I' bl k ontsnap. Mnr. Robert McNamara, presi. 
wa 1 1 asies v.ao eur 1O~- en an e dent van die W~reldbank, het onlangs 

onderwy rs 1~ .aanmerkmg. gcneem aan die Ieiers van derde wereld lande 
word, a,ook die s~oolverlattn.gskoers gese dat hulle rewolusie in hul eie lande 
o~ld J lcurhng .hoer. koolle rhnge e.n stook, want hulle kwcek v rwagting. 
dl rente e,n d 191~g op 'koolgebou ,~s Wilt hulle nooit sal k.an bcantwoord 
d ar, sl gs n. v r kJ1 van R40 tussen ~le nie. By het 'n projek. ic van" die agt 
bcdr~tg ge pandeer per blank 1 er~1l1g ryksie lande in die dcrdc wereld ge 
e~ dJe b dr. g ge pandeer pl.lr kl urhng· maak en tot die gcvolgtrekking gekom 
klOd. dat dit hullt.:, met groot buiteland. , 

be legging, ] 00 jaar sal neern om op 
EKONOMIESE poslsm g'lykc via met die Weste te kom. Vir 

Suid-Afrika vertecnwoordig 67% die daaropvolgende 16 lande sal rut 'n 
Van Afrik ekonomi se aktiwiteit duisend jaar neern. Die eenvoudige 
terwyJ . legs 6% van di' va teland se waarheid is dan d t as Bophuthatswan 
bevolking hier woon. Dit beteken dal 7 nie uit armoed' kan ontsnap nie, sal 
miljoen men. e in en jaar J moet sterf ge n lend in die derde wereld daaTin 
in ·uid·Afrik as on, ons regmatigc slaag nie. 

In hierdie artikel word aangcdui 
watter geweldige bydrae Suid-Afrika 
tot (a) hierho gemaak het. In 'n latere 
artikel sal aangedui word hoedat Suid 
Afrika gefaal het om aan die vereiste 
standaard ten opsigte van (b) te vol 
doen, 

TUISLANDE 

GROEIKOERS 

Diej tal: 
• ernsuge 

oortreding 
VE RSKEIE woonstelbewoners 

in die boonste helfte van 
Victoriastraat is ontstoke omdat 
hul potplante van hul stoepe ver 
dwyn en blornme en struike 
moedswillig beskadig word. Na 
wat Die Matte verneem, is stu 
dente in koshuise na bewering 
hiervoor verantwoordelik. 

Sommige van di vetplante en 
bonzai' wat vermis word, is na bewe 
ring deur die iennars in 'n manskos 
huis gevind. 

'n Hele paar waardevoUe bonzai's 
(dwergboornpies) het kort gelede van 
die woonstelblok Christellahof ver 
dwyn. Die boom pies sow I as die 
bakke kom uit Japan. Soms neem dit 
tot twintig jaar se vertroeteling voordat 
die boompi s tot hut reg kon •. Met di 
verkeerde behandcling sal hulle binnc 
'n kort tydjie vrek. 

Studente word ernstig versoek om 
die blomme en plante met die rus te 
taat. Die publiek beskou dit nie as 
studentepret nie, maar as diefstal. 

Aang sicn sekere koshuise reeds 
onder verdenkin is, moet diegene wat 
hulself a n die mil dryf skuldig maak 
die hele . aak in 'n baie ernstige lig sien. 

Oi publiek sal ong'twyfeld nie 
skroom am v tdere stilppe te doeo om 
sui e optred uit die wcg te ruirn nie. 
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JBB '79 BEPLAN 
GROOT DINGE 

DIE Junior Breebestuur van 1979 hct in die kort tydjie wat dit reeds 
funksioneer, duidelik getoon dat dit vanjaar weer stem gaan dik 

maak op die kampus. Benewens deelname aan 'n suksesvolle Karnaval 
kermis op die Jan Maraisplein, het die JBB die Studenteraad verlede 
week gekritiseer in 'n mosie. Dit is duidelik dat die JBB nie gaan 
skroom om hom sterk uit te spreek in gevalle waar die belange van die 
juniors gcraak word nie. 

VANAF 1 Maart spog die Stellenbosse kampus met sy eie Radio Matie, Dit We S dan ook hoogtyd lat die 
Maties met hul eie radlodiens vorendag 1ll0CS kom. Ses andcr univer: iteit was 011S immers op hi .rdie 

gebied voor! 
Radio Matic het sy tot~andko~hlg ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

aan niernand anders as die (keys te 
danke. Op uitnocliging van hierdie 
buur-universitcit, het Deon de Kock, 
voorsittcr van die LSS-Komit ,vroc"r 
vanjaar di Radio Ikey-ateljee besoek, 
Mm. D Kook het b s J dat 'n oortg - 
tyke radiodiens die pr obleem van on 
effcktiewe musiek-verskaffing in die. 
LSS die hoof kon bied. Ook sou die 
totstandkoming van '11 sodanige rr dio 
die geweldige kommunikasieproblcern 
op Maticland oplos. 

Radio Malie open soggens 08h30 en 
verskaf deurlopend musiek tot 16h30. 
Knmpusnun word elk' middaa om 
13hOO g 1 es. Intern idvcrten les, 
d.w.s, advcrtensies Hang ande kampus 
b drywighede word te n minimale 
koste uitges: ai. Ekstern advert n i s 
met dlrekte tudenleb lang sal ook 
uitgcsaai word. 

Om de Radio Matie besig am uit te saai. Voor die mikrofoon is Van Radio Matte verskaf tans opleiding - 
Heerden Heunis. gel ntheid aan derti n aspirant radio- 

_______________ ---------, omro P rs. Hi .rdi . getal sal mcttertyd 
na vyf-en-twintig vergroot word. 

Met die goeie resultate wat die JBB 
verledc jaar behaal het, wil vanjaar se 
Bestuur voortbou op die voorbeeld van 
dinamiese leiding aan juniors. Die ge 
leentheid om op die JDB te dien word 
gesien as 'n kans om waardevoll 
ondervinding op te doen in posisies van 
verantwoordelikheid en leidinggewing. 
Behalwe vir die gcwone organisatoriese 
take wat aan die JBIl opgedra word, 
word dual' ook gereelde besprekings 
oor aktuele onderwerpe in die vooruit 
slg gestel. 'n Kamp, waar lede mekaar 
beter sal kan leer ken, word beplan en 
verskeie onderwerpe sal bespreek word. 

Oor twee weke maak die Bestuur 'n 
aanvang met sy program met die hou 
Van 'n dagseminaar waartydens .onder 
werpe soos Die Rol en Posisie van die 
JUnior, en Die JBB se leidingsgewende 
Funksie en Skakeling met die Ower 
he de behandel sal word. Daar sal ook 
later vanjaar gepoog word om juniors 
te betrek by USKOR-projekte. Vanjaar 
se Bestuur wit graag gereelde en geson 
de terugvoer na juniors bevorder en 
daarom sal bestaande kanale ondersoek 
en uitgebrei word. 

Op 'n vergadcring wat verlede week 

Nu a 

gehou is, het die JBB die SR gekritisecr 
vir sy reaksie op die veelbesproke 
SR-partytjie van verlcde jaar. 'n Mosie 
wat met 'n meerderhcid van sternme 
aangenecm is, lui: 

"Hierdie Bestuur verwerp die fut 
lose reaksie van die Studenteraad op 
dIe uitspattige Sk-partytjie van verl de 
jaar en soos beliggaam in mesic 4/79. 
Weens die b trokkenheid van a) drie 
erekleure-draers van hierdie Universi 
teit en b) geld waarvoor elke student 
regtens verantwoording kan cis, word 
sterker optrede geeis. Dit moet duide 
lik gcstel word deur wie en waarom di 
rekcning wat opgeloop het ten tye van 
die partytjie, betaal is. Daur moet 
duidelik getoon word watter rnaatreels 
getref gaan word en derglike gevalle in 
die tockoms te voorkom. 

Uit die hespreking van die mesic 
was dit duidelik dat dit gegaan het om 
die beginsels van die saak en nie om 'n 
pcrsoonlike aanval op enige individu of 
groep van individue nie. Die JBB was 
van mening dat die SR in sy reaksie 
onvoldoende blyke van deeglike verant 
woording van studentebelange gegee 
het. 

__ lk Op 
ampu 

'e NUSAS is radikaal. Sy oogmerke grens aan die van die nee-Marx 
isme. Dit is 'n organisasie op pad, sonder 'n toekorns,' aldus 

Chris Heymans, voormalige Matie-redakteur. 
Volgens Auret van Hcerden, huidigc Die oorsaak van hierdie toestand is 

Nusus-president, is dit egter alles be- die bcstaande stelsel - die SA UK wat 
halwe wat Nusas is. Nusas is nie wat alles bchalwe objektief is, die stel: I 
Stellenbosch dink dit is nic. Nusas h.1 van Christelik-Nilsionale Ond rwys en 
ver;mder, hct "kalmer" gcword en is die bevoorrcgte posisie VHn die blank 
nic langer 'n radikalc organisasie nie. student. Kondision ring en voorspocd 

Tot en met J 976 was Nusas 'n bring di wat vir di! g brck aan objek 
proles-organisasie. Vandag is dit gter tiwit it, die aanvaarding van! llcs wat 
nle meer so nie. Nusas glo nie lang T gese en gcdoen word as reg, vera nt 
aan die nut van protesbctogings nie. woordelik is. 
1) it gaan vandag om opvo ding - die 
prose waarin ons alma! staan, SKEPPhNDh ROt 

OOGMERKE KRITJES 
Nusas se oogmerke vir 1979 is om 

IItudente krities in te tel. Te vecl dinge 
wOrd summier aanvaar. Studenre ann 
vaar te mnklik d t die hestannde ord 
dIe nigst moon likhcid is. 

" ... Dus, menere, ingevolge die amendament op die SJc-mosie 110. ]87 1'011 1937, gelees saam met die 
munisipale verkeersreel no.23/7 en art.23 )'an wet 16/ J 896 van die Transvaalse Republiek, kan hicrdic 
Studenteparlement op hierdie stadium geen bcsluit oar die wenslikhcid van diplomatieke bctrekking , mel 
'Guatimala neem niel " 

ADI 

1 8t 
NOG 'n handelsbank hct besluit om die studente-mark te h tre '. 

Volgcns 'n persuitreiking wat vand sw k d UI' le bestuurr r 
van die Stellenbos tak van di Trustbank, mnr. D.l. d L ng , 
gernaak is, I die bank nou ook studi I nings nan studente b ki h iur 
stel. Die lenings is teen 'n bale lae r ntekoers terugb tnalb ar. 

S6 g .si n, is Nusas 'n organist sle 
war 'n skeppende 1'01 wit speel in die 
vorming van 'n beter toegeruste en 
aangepasde mens wa t 'n rol as indivi 
duele denker kan speel in die totstand 
koming v. n 'n nuwe en b ter bestel vir 
almal in Suid-Afrika. ._--------- ......... ----------------~ 



Die alleenlopers het ck ook opge- Dit niles bring my by di tweede punt. 
merk; sornmige doodgelukkig in hul Daar is baie van ons wat lekker kan 
droornwercld van geen yes Iskap en gesels oor braaivleis, rugby, sonskyn cn 
ander ongclukkig orndat niemand naby motorkarrc; min wect cgter wr arvan 
is nie. Daar's baie van die sulkes op hulle praat a dit kom by die politick. DAG na dag dra Hy ons. 
St llenbosch - mense wat eenvoudig Belangstclling in die sake van die dag 
anders is, hetsy d ur hili eie toedoen of word taamlik afgeskeep. Dit kos blyk God is nie net die God van die grote eskiedenis nie. Die hede is vir Hom 
ween omstandighede, Die me re van baar te vee! inspanning om die koerant net so belangrik. Hy weet dat 'n jaar uit twaalf rnaande en 365 afsondcrlike 
hulle mae ook maar van tyd tot tyd om van voor af d UI' te Ie s. Die lekkcr te, dae b~staan. Daarom stel Hy Hom as Ek is aan Moses voor en leer Jesus ons 

. f' I t bl d h d om VII' ons daaulikse brood te hid. 'n geselsie nan te knoop; nl is <lit ook net wat vir c I aa easy ge ou wor , f> 

om ontslae te raak van al hul frustra ies word somrner eer tc bygedarn en daar- . Dikw~ls d~a on~ die drievoudinge '.a van gister se problem ',vandag c 
van 'n en same lewe. mee basta. hindernisse en more se bekornm rrusse, Geen wond r nie dat Cliristelikc 

Dl m n is nou eenmaal 'n lsiale Dit is blykbaar ook nie mode om jou vrcde plek maak vir beswaardheid. 
w. ; kommunlkeer moet hy. Dit is n t meisic na 'n open bare vergadering te In die warrelwind van opeenvolgende dae vcrloor ck soms myself, word 
bal gevaarllk om te en ydig te w In neem nic. (My pa het sy vrou die ecrste ander mcnse puntc op my program en verbeur ck . in vollc gemecnskap met 
jou kommunikasl . 'n Men r ak mak- keer na 'n politicke v rgadcring uit- God. Dan moct ek leer dat Jesus Chrisms stceds in getrouhcid diesdfde bly. 
Uk in 'n r f v . gevong. Ultkomkun gene m; ek het nog nooit 0 'n ... k moet IccI' om 'n muur rondom vandag te hOll. 
is min. Uo wrl dit doodnatuurlik i gclukkig huw lik in my lewe gesi n Gelukkig is God ook meer a nct v. ndtl . In die Vaderhuis sal daar nie 
dat 'n m n. hecldRg en aldag In df. elfde ni .) meer uac en na~te wees nie. In God se ewige teenwoordigh id word 66k tyd 
ou groepi kla. toe tap, aan etenstafel Daar i v 'rskei organisasies en saam mct moelte en sorge opgehef. PIET NAUDE 
s~ukg n~g~"~~de~koodU groe~oPdkkampusw~by~nkomMC~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I 
dikwel 'n b le'nad Ii tlltw rklngop 'n recl om studente in te Jig aangaande di 
pc oon he. gebeure van ons tyd. He's die. torie 

-----_ ....... - - - nou weer van Mohammed cn die berg'? 
o sdae word be preking. kringe in die 
ko hul. e georganf ecr; dit alles vir di 
g ricf van die luies onder ons. Selfs dan 
kom hulle nie ers uit bul gate nle. 

Organisasi s oos US-G prek, die 
ASVS en SAAK probe 'I om die 
stuuentc by sulke gclcenthedc t 
b tl ek. 'n Skrale pet cntasie woon hier 
die vcrgadeings by; dan ook maar 
dieselfde ou klompie. 
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WA'~ sOll,ons gcdoen het as ons nie kon praat nie? Sou Ali sonder sy groot mond kon boks, SOli 
HItler n ryk kon opbou sonder opruiende toesprake, SOli Stellenbosch Ste1lenbosch gewees 

h t sender gesprekke? 
I, k stap die anderdag in Victoria- van SA in hul handc geplaas is. Na 'n 

straat af. Verve Itl m t di halw kilo- verdcre uur se amcspr king verlaat 
meter huis to , begin ek to' luister na hulle rnckaar moontlik met diesclfde 
di ge I nde groepe om my. Skyn- standpunt 001' die aangclecntheid. 
baar onh wus van die wereld, loop die 'n aar tentrokke met allamintig 
groepie twee-tw , vi r-vie of rnandji s en akke oor die skouer (ek 
sommer klornp -ktomp die sypaadjie sou gl aag WOII weet wat hulle alles <I aa r 
vol. Di m este van hulle is verdiep in in ven teck) drentel ook rondo !k dink 
'n stapgescl: ie. 'n Mens kan die prater nie bulle weet mooi waarheen hulle op 
van ver af uitken nan di ongekoord- pad is nie. Een of under hoogdrawcnde 
inc rd b wegings. onderwcrp word m t uitheernse , 
Dit i nog lint .re ant om. () 'n I te niksseggcndc woorde hespreek. Vir my 

lulster waaroor men. J • Jy kan nle klink dit hr I na Grieks - muak nic sank 
help om te dink an die ver Idenheid nie, di deel van die "image" (so 'n 
van bebmgst lling., gt rgronde n oor- afwesige voorkorns). 'n Mens skull 
tulglngs w t hi r op die kosmo van maar somtyds jou nukke agter so 'n 
Stell nbosch saamgegoo! word oie. front. 

'n Modcparadc van oulikc dames (ek 
kan nie help om op te rn rk unl hull 
oulik i ni ) sw ef hy my verby op hul 
ho" hakk . Soos <lit hulle bctaarn. 
gesels hulle 001' die laaste dans wat hulle 
hygewoon h t. Elkeen brand natuurlik 
om h{lal kant van die storie 001 I 
vertel. ires luister Iustig to , rna. k 
nie sank of hulle dit al voorh en g hour 
her ni . 

As gevolg van 'n gegroefde lewe 
ontwikkel 'n mens baie eensydig en kan 
jy later net oor sekere sake gesels. Jy 
voel h eltemal ontuis in vrecrnde gcscl 
skap en ongelukkig dat jy uit jou ecn 
tonige roctinc gegooi word. Dis soos 'n 
dwelmmiddel wat jy later nie meet" kan 
afskud ni . 
'n G balan eerde lewe en deelname 

aan 'n groter en breer spektrum van die 
gemeenskap Js vir my van groter waarde 
a die geslote ou kringetjfe waarin jy die 
res van jou lewe shalt, sonder dot enlgiets 
lnteressants oolt gebeur. Hicrby moet ek 
darem ook se datjy jou b Idngstellings so 
moet kles dat jy nie 'n halfbak op aile 
gebiede raak nie. 

Eel'S as 'n mens uit die verslawende 
omstandighede van 'n cnge vricnde 
kring uitkom, kan daar gepraat word 
van die pratende sosialc wese wat mens 
gcnocrn word. 

kobu 
• pienaar 

SAKE VAN DIE DAG 

.PORTMANNE 
'n Entjie v rder korn ek 'n klornp 

kortbn ekdra srs tee. Di h 'J, ngrikste is 
om sn sporti f moontlik te lyk: die 
meisies hou mos van di akti 'we 
mann . Hullc vind blykhaar 'n krieket 
hal tc rond, want di . nr dercnde rugby 
SciSOCIl is ond r bespreking. Die Wl' sc 
kan e om die .urrie-bekei in te palm 
word sek r nog vir die res V,tO die dag 
bespr ek. 

'J w e dllifi s hang by my verby. Dis 
rHO ilik om agt I' I • kom wie vir wic 
r gop hOll. Wat hulle vir meknar e. 
w t ek nie, mfta!' ek kan maL 

Op die sIr' atho k staan tw • "illl Ip 
I ktueh;s" en argument cr nor di een 
of anu politick' aangclc ntheid. Oil 
wil amp I voorkom it of die tuekoms 

Dis karnaval. Dic optng het so pa hegin heweeg. 
" En daarOlcc saaIn 'n nllWe jaur n 'n nllwe I w ," gryp Hennie 

Thom s harsin} nn g 'ykte sinsnedes. Hy taan op die Kuddcphamn s OORKANT DIE WATF.R 
stoepie m t 'n v 'rkyk r. Di kwart oor twaaJf n die mcnigtc sweet teen Studente 001 s e word verplig om 
m kaar. "'n K. lei 11Skoop van perv rsic," nit <.lit in Hcnni' 'I hom S" vakke t, ncem wat hulle meet' insi J sal 
wcs n hy sicn sy d hUllthlind I groot in di lug. g e in die arne tiling van die ge- 
Rich'liell ray n en sy vriend slaan vanoggend huitc die Bron 'n mcenskap. Voorbeclde hiervan is 

e '0 hrcek vcrmakcrig 'n wind in die rncnigte. Maar nicmand hoor oit kurslIs e in t, at. lecr en G skiedenis. 
ni . I is kamava!. Dit hehonrt dar m sck 'r ni . in SA nodig 

Die histcri • van A S Veldman word g I ,verdig wanllccr dj 'tro01- te wee nie. 'n Mens sal egt r daaraan 
• 010 t dink om stud nle te v rpJig om t n 

poppIes hili dele brin'. Di nornHtI sicl dors nadie mnue dlmes. A S minst een maal per kwartaal 'n ver- 
Veldman trek sy Ian J okki s; 'gres iefnp en vloek onhoorbaat oordi gad ring van en van hogenoemde 
kOllsrekkc waf nanholl oprol. 'y bypa ende kOl throck klok wyd oor sy organisasics hy Ie woon. Hoc' daai vii 
hi k b n . Miskien moel hy we r 'n h 1 hri we ~kryr. Sommer Win I)j' 'n mn ie w~ I in die, ludenteparlemcnt 
Vauk, I j Apati n moontJik kan lnbl ank ook icts d,Htrvan maak. h pre k kiln word'? 

koon fltJid n haar 'w knic' kyk v Jrl1ak rig na die w tkollc wat U, I m I my aamstem dat 'n mens 
donk r ondcl <Ii r pri oks Is ktin'. Ni Oland) ni' van bl'O)d aileen kan lewe nie. 
want lis kal naval. . tudentw s h I k nook ni net pI' 't 

J U 
. .. n pie i r nie, 

an nus, CI st ICtal', g met It mol' sond J' vo )rbehoml. Ily is nOli Mini ter He~lOis it toe mos die 
Malic en almal is Mati . By skud y bJikkic waf musick, waarop die gcc~ voorblad van Die Burgn, en lett r1ik 
dans, geword het, en bykans alma! snums( (.) I' tot 'n eillosioneic wuJps- ook sy klein wit motortjie, vol om vir 
hid. on 'n vool'he lu te stel. 

Oi Gid on van hi" die Km navulh 'nd" mymer gi tig. "ObSTOR ~k het r. ds tevorc oor motorkarrc 
gaan weer rekord-win maak. Tcn mat van OESl OR - geld nsserm f, g s'l. n guan dll' ni weer 'n h ng 
di g sindh id t I nic - ,dd as blicf, di nat moet hal's." ~·ela. d!mroo!' he nie. Ironi s gc~o g ry 

In di drukt h Ip kl in hI uin lh ndji nnd "I cr monie rond wat n. k. hlllet. ltd dec <ltl m, t n g~- 
nie spontann in die blikkic!'i wil plo" ni , insnm I om )hS'IOR te Jaat mlddd tldehsitJdd ntt, motor. As n n,lcns In 
lew ge ag ott a, n gewon . tU( ent !ie 

. . .... ., I wen st. ndn, I'd lelwat laer behoOft te 
01 , spul dram ~y d, sirkel n SIJ~O~ va~ de.r St I dnnk .'ok op n w cs as die van kt hinet lede, salons 

vi t. n Ana(.;hronrsm slaan nnd I dl loto In dlc volg nd U1t Jaw van van ander vcrvocrmiddele gebruik 
Dj Apati 'n di ' ne wat weet wat dit b t ken, In nit: daarvoOl ni . moet maak om hy om tandighede aan t· 

olin ib r. ondcl steuner v' n di Amplelike Proposbie, dc I hi "nJie pa .. Hoe at <iit Iyk 'IS di SR·I de almal 
gev I (p di posbus twee meter ho di ma . Wit en hruin mcng b 'gin trapkUf ry'? 
nnd r mn it di Sc terdagmor, n, clfs di R geerskoalisic Iyk Omdat ~k nie onder dl groot kokk - 
vri ndelik op hul nuwe ven-fi ti S. dore op die kampu tel ni • kan ek ni 

In di m nigt b UI Piel Potl od sond J' om pre i s te weet wat aile. nsprada.k mt88dk op 'nl v~krh Id,vir d1ic . rk b k d' k I . ~ van e s u ente n e •• ~ el n ctem n tnt.1 tc cn n Ie fl!mOer n hom. iJy hcwe g, maar slaag m die Karnavaldans te vuet bygewoon en 
regtlg of!' w g t kom m . Hy skI hard m huJp - en almaJ . krce tot dusv r geen ''''''te a levolg daarvan 
'aam. IS k mavai. oPietti DIe. 
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DOCTORS bury their mi.\'take.~, lawyer.\' hang their.\·; but joul'I1a/i.\l\' print 
theirs on the front page. . 

Standing on the top of a man-made mountain, <I rubbish dump. Sisyphus 
picks lip the latest dition of the Citizen. He brow e. through it, SlOpping 
short at th editorial. With OIne wond rhc reads what mu I be uniqu in the 
annals of South A I'icanjournali m-inste, d of an ditorial in which there is 
sobr' judgment and carefully planned rarti anship, we lind n jerky, snappy 
style in a permanent state of inebriation. Sisyphus hakes his head. Such' 
heady stuff is bad :or his syst m - next thing you'll have him voltrntecring 
for the btlrdcr WIth thoughts of Dulce P.t d(/«)rum est - God forbid! 
Then he pic~ l~P a copy of the Sunday Timt'.f (you didn't expect that, did 

you!) Hnd hcgmnmg from the back, he eventunlly nrriv s at an article by 
Stev n Mulholland, which lIggcsts that ~ngli h-spcakin ollth Africans b 
allowed to form a . eparatc government in Natal. • i yphtl cratches his 
he, d. He had alway thought th'tt the newspap r's stafTwcre solidly against 
SCpal ate uevelopm nl. Perhap they'r sick and tired of bomb threat from 
righti ts, 'md arc now trying to appease them. 

"~hich remind mc," ay SisyphUS, picking lip a Rand Daily Mail, "if 
th r IS any paper which must h c pccialJy I rt with its s curity pre 
cautions, it is thi IittJe mllckrak r. Mint! you, one can only admire it fOl'its 
alldaciousness. A cas that imme liately sprin s to mind i Ih if' I cporling of 
racial discrimination in Anglo-Anprican on the front page "lIog,,/"! Anglo's 
relationship with 71u' Argus and SAAN puhlishinggrollrs (Th Engli. h lan 
guage newspapers) may be one of "enlightened If-interest, hut even the 
I mpcr of a benign dictator can he tried. A corporation, th . ize of Anglo, 
do sn't particularly like bing cmbarra sed, e pccially whcn it has a record 
of moving toward s racial equalit y. " 

Strewn around are a numher of Burgers, but Si. yphus ignor s th m. '100 
wishy-washy, in his orin ion. Tot: the gov romcnt line is the name of the 
game. Previou Iy reg<~nJ d as. Ih mol' ()orfig of Afribans n wspapers, they 
se m.to have become mc!: 11 If1gl~ notty :mu official; th ir fonnel' role being 
ubstltllted by Ral'pO~I. So~ tnnes I thmk 1 ven prefer those ve,.kramplt' 
Tran, vaal pap rs With theIr honest tupidity and prejudice." That's 
Sisyphus heing pevers of course. 

. lIddenly Si yphus laughs. He has ju teen the carl lon depicting a dog 
With a qUlllt- yed human face (clo ely les mhling. ABC's television com 
mentator CIiIT Saunders) list ,ning to His M ster's Voice, a large grammo 
phone? No, he ha merely thought how fitting il is that the satirc, sen 
sationalisfl) and seriousn s. that go lip to mak new. paper, should land up 
on a nrbhl h dump. That the trem ndous power and influenc it 'wields 
shouJd be counterbalanced hy omething whi h Ii S III it. own natur ,some 
thing fleeting, something in ubstantial. 

JOHN McCALLUM 
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nat-om word 
• ODS wettig 

geskei? 
PETER VAN RYNEVELD, HELSHOOGTE, Skryf: 

DIE slotopmerking van rny.vorige brief was dat apartheid 'n 
hindernis is vir persoonlike kontak tussen die rassegroepe in 

SUid-Afrika. Maar hoekom moet ons apartheid handhaaf? 
dien ons nie nou iets daaromtrent doen 
nie. Vir diegene wat op hierdie stadium 
nie met my saamstem nie, wil ek dit stel 
dat die apartheidstelsel vir ons blankes 'n 
baie gunstige en gerieflike een is. Die 
witmcns vorm verrcwcg die rykste sek 
tor van ons land sc bcvolking, en basics 
kan ons met die politiekc en ekono 
micsc status quo relatief tevredc wees. 
Hoekom is dit dan nodig om ons hou 
ding i.o. v. ander Suid-Afrikancrs tc luat 
verander? 

Van sclfs groter bclang is die vraag 
waarom nie-blankes verhinder word om ASPIRASIES 
Illel ons te rneng? W(~t is _fOUl daarm~e'? Ek verwys diegcne wat so voel na my 
Hoekom. het o~s hierdic kunsmatige .vorige brief (Die Matie , 22 Februarie). 
hcs~ermm~ nodig? . Wat h 1 die swart mcisic vir om, gcse? 
Dit dan IS my groot beswa .. rr t en the Bale van die nic-blankes wit ook dee] in 

huidige ondcr~yss~el ... el. en dl~ stelsel die geriewe en voorregte wat ons op die 
Van groepsgebiede In Suid-Afrika. Ons oomblik geniet. Hullc het dieselfde ver 
~O!'d groot i~ 'n blanke v?orstad, gaa~ wagtinge en aspirasies as on .. Wcttigc ~(! ~ s~ool VII' blankes ~n n bl~lDk.e UOl~ apartheid en 'n diskrimincrendc hou- 
ersuen. en met rnondigwording IS ons ding van die kant van die blankes ver- 
nog suiwer wit! , hinder baie van die mensc om hul ten 
.Strek dit ons tot voordeel of nadeel? volle uit tc leef. 

Dink aan die vriende wat by die unlversi- Ons moet besef dat apartheid vir ons ::It, sport veld, strande en sosiale ge- voordelig is omdat on. binne die steh el 
enthede leer ken word. Hulle Is amper lewe. Baie van hulle lewe onder hierdie 

ahnal wit. Die tragedie is dat ons die ge- stelsel. 
leentheid ontneem word om op die. elfde 
manier vriende te maak met die nle 
~Ianke jeug; hulle vertecnwoordig 
Immers 'n driekwart van ons bevolking. 

. So 'n situasie is bejammeringswaar 
lhg, veral gcsien in die lig van die feit dat 
on kinders dies Ifd ~ gebrek sally in- 

Dit is nie n noodwendigheid dat ver 
skiIJcnde rasscgrocpe gedwing word om 
met mekaar te meng nie, of om vriende 
te maak of mekaar te leer ken nie. 
Waarom moct ons steeds deur wenc gc- 
kei word? Ole newe-cffek hiervan ver 
)orsaak prohlerne om goeic verhou 
linge tussen Suid-Afrikaners, van 
Watter ras ook al, tot stand te bring. 

KUNSMATIG 

LEER KEN 
Elsa Joubert het gesc dat as ons 'n 

toekoms in hierdie land wit he, ons 
rnekaar moet leer ken. My hoop is dat 
1979 vir bai • Maries 'n jaur van mekuar 
len ken sal wecs. 

BEDELARY WAT 
MOET ONS DOEN? 

DIE AFR. CSV skryf: 
AAN die einde van verledc jaar is daar 'n baie netelige saak in 

die briewekolom aangeroer, naamlik bedelary en ons reaksic 
daarop. Op vcrsoek, wil die Afr. CSV riglyne in die verband 
daarstel. 
Die norm in hierdi situa ... ie is vir die te wcrk, In so 'n situasic moet ons in af 

'hri tenstudent naasteliefde, cn daar- hanklikheid van die Here optre . Die 
Om kan hy nie hierdie verskynsel goeds- volgcnde punic kan miskicn as algc- 
Inoeds ignor er nie. mene rinlync dien: 

• Gee voedi el i.p. v. geld. 
PROBLEEM EN SIMPTOME • Bied oplaal aan i.p.v. geld vir 'n 

'11 Belangrike onderskeid wat gernuak kaartJie. 
mo t word, is tussen die probleem self • Beloon vir teenprestasle (l.aat hom 
"n die simptome van die preble m. motor "':ftS vir hrood.) 
n delary op tellenbosch is in die • Tr~ in ~esprek ten elnde dleprobleem 
In este gevalle 'n simptoom van 'n vccl te IdentJn .eer en handel dan. 
'.rotcr probleern. Dcur sleus op die Doen moette n gee jou tyd. ., 
,1I11Ptome te konsentreer word die pro- • Moenil' by die simptoom bly me. 
~~. em veel eerder bevorder. 
, I oOl'sprong van di . problecrn kan gc· 
() k word in werkskuheid (sosiologiese 
~ Psigicse probl m), nlkolisme (maar- 
~l\np1ike probleem), of 'n liggaurnlik 
'chrck (fl i se proble m). 
I In dle meeste gevalle sal die hedclary 
I n ()orkom word as die otTensief gerlg 

Word teen 'n bree front van probleem 
:reQ.II. Ons verantwoordelikheid Ie duo 
·8. daarin om kragte saam te noer met, 
n hnansieel by te dra tot, lnstansies wat 
~eds ems maak met sekere van die pro 
d l'ernareas. Reguit Kestel, beteken dlt 
Ilt ?n. op Stellenbo. ch USKOR heel 

l'';;'hR ,al teun en nn n lei hulp aun 
I EVl.UG (rehabillta. lesentrum vir 
~urllng·alkoliste) m t verleen, 

hi Wanneer ODS so probeer om die pro 
I,Cell} die hoof te bied, beteken dit ni campus. 
~II On. ni me 1 met die ": imptomc" in Archbi hop Burnett wJII peak at 8.00 
I~nraking sal kom ni . Die vraag bly p.m. each ev nma from Monday to Fri- 

II h.:eds: Waf . taan ons te doen? duy in Sf M ry's. 1 wo stud nt m ·tlngs 
. in the Vroueverenigin sa I at 1.15 p.m, 

on Tue day and W dne 'doy will be ad 
dre sed by Bill and Trevor respectively. 
Tr vor Goddard will b in Room <t06 

(S A office) in the J • S from Tuesday 
to Friday tor thos who would like 10 
s e him pel sonally. 

MOENIE IGNORF:F.R NIE 
l(iI f}it i belangrik dl t die Christen nie 
'gll Illens in y onmiddellike flood mag 
R (1~~IC r nie. Pit is onrnoontlik om 'n 
hed ~gspatroon wat vir Ike vorm van 

:try el fig kr n wees, op papi r uit 

ANsoe GET 
TOGETHE 
BILL Burnett, Archbishop of 

the Anglican Church and 
Trevor Goddard (ex-Springbok 
cricketer and now an Anglican 
minister) will be in StelJenbosch 
in March, from th 4th to the 
10th, to talk in a series of me t 
ings in St Mary's Anglican 
Church (on the Braak) and on 

Drie stralende gesigte, Die joolkoningin, Tina LOIIII', cn lutar twee prinsess«, A neue Marais (links) 
Kosie Weideman glimlag breed II at/a I die Nils/ag hy die Kroningshul bekcnd gcnutak is. 

Dit is 13V2 uur me r p 
week - 0 go .d soos 
lV2 d g kstra Ike w k. 
Ons St lIenbosse stud nt - 
keb stuurder, mnr. Tobi 

I Raux, nooi stud nte vir 
'n koppi t of koffie by 
ons geri flik 9 I .. kantoor 
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'n BAlE gcslaagde interkoshuis-stoeitoernooi is verlede Vrydagaand 

Maart in die D.r. Malan-gedenksentrum afgehandel. Die toer 
nooi is heeltemal deur Dagbreek oorheers en met die lewendig 
ondersteuning van die groot aantal Dagbrekers wat as toeskouer 
opgedaag het, het die Dagbreekspanne, iffeI en John Murray, di 
eerste twee plekke ingeneem, met Huis Marai derde. 

en sodoendc di 
beklink het. 

In di kort t geveg van die nan 
het Laub cher van Fife I sy tccnstande 
in die ecrst rondte onvcrhocds betrup 
en binne . ewe sekondes met 'n val 
gowen. In nog 'n interessante geveg he 
D Villi r van Huis Marais gewen 
nadat Van Zyl van Eendrng moe ont 
trek na 'n be ring. In daardic stadium 
was Van Zyl voor op punte. 

Groot luister is aan die toernoo 
verleen deur die teenwoordigheid va 
rnnr. Brcdenkarnp, ere-president va 
die WP Amat ur-Stoeiverenlging, en di 
Matiestoeier, Fanie Vermaak, wat deur 
die WP geki s is om decl te neem aan 
die Springbokproew vir die toer na di 
Verre 00 te later vanja r. 

Di c evierende U cis pan i: aan di 
einde van die toernooi op gepaste wys 
deur die Me], Matieland, Tina Lou 
gelukgcwcn .. 

In terugblik, 'n laaste vraag. As '11 
koshuis soo Dagbreek drie spanne vir 
die interko huis-stoeitoemooi kon in 
skryf en die Dagbrekers in groot g tall 
optrek om hul . pnnne te ondersteun 
wat hct by die and r koshuise verke r 
gegaan? 

Die toei was nie deurgaans van 'n 
hoc gehalte nie, maar die groat ntoe 
siasme en die mooi gcsindheid onder 
die stoeiers het vir die gebr kkige 

Tinus van Staden (Eel/drag) teken 'n val teen 'n Dagbreker aan. Dagbreek se eerste en tweede span he! tegnick n ondcrvinding vergoed. Di 
skoonskip gemaak op Vrydagaand se interkoshuis-stoeitoernool dcur die eerste en tweede plekke te organiscerdcrs van di tocrnooi verdien 
behaal. Iluis Marais het derde geeindig. 'n pluimpie vir die groot aantal ____________________________________________ ---+ stoeiers, sweat tagtig, wat deelgenccm 

het. Sover bekend i dit die mee t 
stoeiers scdert di vyftigcrjare, wat aan 
hierdie toernooi deelgeneern het. 

'n Opvallende kcnmerk van die 
toernooi was dat slegs twee van die 
agt-en-dertig gevegte op punte besli: is 
en die volle drie rondtes geduur het, 
Amper al die gevegtc is met 'n val in 
die eerstc rondte bcslis, 

Di twee gcvegte wat die volle dri 
rondtes geduur het , wa. die hoogte 
punt van die aand en die beste stoci i 
in die gevegte ge: ien. Rademey r van 
John Murray het in 'n baie opwindende 
geveg Kotze van Simonsb rg met punte 
geklop. Die hare het letterlik g ward en 
die. k idsregter het sy hande vol gehad 
am die twee kerels op die mat te hall. 
In die ander geveg het K. Faasen van 
John Murray uitstekcnd gestoei am die 
oorhand oar sy gewillige opponent in 
die dcrde ronde te kry. 

Die geveg wat die sowat 400 toc 
skou rs die meeste genot verskaf het, 
was t u sen Enslin van Huis Viss r en 
Uys van Eiffel in die afdeling vir 
stoeiers bo 100 kg. Hierdie tw 
vriendelike reuse het mekaar k er op 
keer tus: en die stoele ingeslinger, tot 
groot ongerief van die naaste toe 
skouers, voorda t 1· nslin teen die ind 
van die er te rondte 'n val aang t ken 

oogtepunte 
by atletiek 

VANJ AAR sal die Unlverslteitskampiocnskappe op 10 Maart weer 'n groot hoogtepunt in Matie-atletiek 
wees. Met sewe Springbokk en vyf Junior-Springbokke wat deelneern, beloof .dit om 'n gocie 

by enkorn t w es. Onder die mans i dit moeilik om 'n hoogtepunt te voorspel, maar die 800m en 
1500m vir vroue behoort die hoogtepunte onder die vroue te wees. 

Wag. Anali e Kuun en Anecn de Jager 
hardloop in beide nommers en Janett 
Viljo n sal ann di 800m d elncem. 
Pat. y Sharpl en Judy Ryan aJ aan 
di 1500111 d eln m, 'rieda du Plessi: 
neem ann di kurt n Hop en ook die 
400m deel. In di 400m hekkies . al 

terugk 'r tot di harm g maak 111 t 'n 
goeie 8min. 6.ek. in di 3000m. lohan 
Duf ue, P ul Viljo n n I~. van Eck pak 
m k ar in di 3000m hindernis. 

Willi Loots en Dirkie Br edt nl in 
die 400111 in ak i g icn word. In die 
400111 hekki s al di m nne mek ar 
ook goed opkeil. Di tw best atl te 
is Kobu Vi r en Kobus Dippenaar. 

Neem 
G ~DURENDE die 

h le paar redak i 
raak. Ann oeke om UI 
word in ewag: ....- --------------£,--------------i Adv rt iebestuurd r 
Sub-red t ur, Sport 
Dri portven lagg wer 
So J I verslaggewer 
Fot ra r 
~ kr tar 
Hierdie is 'n gulde gcleentheid vir 

almaJ wat joernali. ticke ondervindin 
wit opdoen. Rig aan oeke met toepa 
like ond rvinding asook die red 
waarom u in so 'n pos belangs tel nan 
Die R dakt ur, Die Matie, LSS. Di 
sluitin sdatum vir aanso k is Vryda 
8 Maurt 1979. 
Eerste aar-studente welkom! 

DAM ~S al bate graag wit 

OEG sv 
.ouren 
di I min. 50 NG G V LDNOMM 'RS 

I 
VANJAA is natuurlik 'n belangri re jaar vir die Stellenbosse Rugbyklub, want hulle pltntemuwe 

rugbystadion word op 31 Mar rt ingewy. Die rugbyseisoen begin egter al vroeer in Maart en vir speler 
en toeskouer sal Maartmaand eeds 'n b drywige een wees, . 

'n~--------------------------------------------~--------------------------~ 

MAT 
MOE VO 

DIE fietsrykalender vir die jaar word verdeel in 'n baan- n 
padseisoen. Die huidige baanseisoen (Oktober 1978 - Maar! 

1979) het die deelname van Matie-ryers na 'n afwesigheid van 'n hele 
paar jaar gesien. 

Na 'n aantal goei vertonings h t d ur di 
Wimpie van der Merwe en Rassie Smit 
gepromove r vanaf KIa C na Klas A en 
Bond r. k id lik. Wimpie het a na I· 
ryer ontpop deur tyd n tw e agt r en- 
volgcnd hyecnkomst die WP 
be te naelryers te klop. Hi erdi v r 
tonings het hom 'n plek besorg in die 
WP spr n wat di interprovin iale 
Rapportb ker-kragm ting t en di OP 
en • WA. Gesien te n die feit dat bcid 
jaers hulk erst ha nsei oen d urrn ak 
is dit 'n no menswaardig presta: ie. 

NUW!,UNG. 

V~RS 'R 
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Tokkie Smuts, Keith Steward, Andy blinkers in die dame pan is M. Pa. on 
Roctan, Colin Bonds and Andre (doelwag ter), C. Ro souw en 
Fourie. Cari Ro e-Innes is ook die Middl ton. 
WP-afrigtcr. 0 n binnenshui hokkiespanne 

Wat die dames betref, het hulle, n em van 8-10 Maart aan die inter' 
soos die man, verlede jaar die vroue- provin iale toernooi in Johanne bur 
liga gewen. Vanjaar h t hulle gelykop deel. Die Kampioen-van-Kamptoene 
gespeel teen Ikeys 4-4 en verloor teen toernooi word vanjaar in April op 

ari Rose-Innes, afrigt r van die Mattes en die W.P., hier in aksie in 'n WP-klub 3-4. Van die grootste uit- Stellenbosch aangebied. Aile wedstryd 
b~nn~u~ ~~kw~~~ fu &eaf. ~~n~mtrnm ~~--------------------------~~~~~D.~Milin~~n~ntrum 

", g peel. Veral by hierdi toernooi viII n ige, opwindende spel raak al meer gewi/d in die W.P. en die Maties. maar ook by ander tui -wed tryde, I 
ltet een van die beste spanne. enclng rogres ::e~otr to kouertal bemoedigend 

OPWINDEND 
Die sp I, vir die oningeligtcs, is ba 

opwindend en ver kil hemelsbreed v fl 
veldhokkie, Die reels en die stokke j 
and r en die spel is baie meer vloei 
end, veral aange ien die bal nie uit kc ~ 
woos nie, di kantmuurtjie rondom di 
vloer word baie takties ing p n om 
teenstander t klop. Die sport het d 
baie groot toe kouersmoontlikhed 
veral in die Iig van die feit da t dl 
kornp tisi nou baie intere sant is; , 
baie hoe tandaard word gehandha 
die to skouers is naby die pel, di 
opwind nd en die wed tryde i. va 
korte duur; man specl 40 minute 
dame 30 minute. 

Die klub word egter deur gebr 
ann 10 skouer g kortwiek omdat dl 
huurko te van di saal baie hoog i 
Sonder to kouers kan die sp 
terf ... 

innenshuise hokki 
'n toeskouersport? 

BINNENSHUISE hokkie, 'n spel wat oorsee bale gewild is en groot belangstelling gaande maak, het .in 
1976 op Stellenbosch begin groei en in die afgelope vier seisoene het die 1 ste manspan slegs eer 

wedstryd verloor, n1. die wedstryd teen WP-klub op 15 Februarie 1979, wat WP 5-4 gewen het. In die vier 
seisoene het ons 1 ste span ook nog net teen Bergvliet met 6-6 gelykop gespeel. Die ander wedstryde v (i 

die huidige seisoen, teen Constantia (11-2) en Ikeys (8-1) is in ons guns beklink. 

o · FEESJAA 

in die 

ALTHOUGH one hears relatively little about fencing as a sport on 
campu , it is one which has made the most progress in the last few 

years. Not only have the Stellenbosch fencers done extremely well 
competitively on an intervarsity and provincial level; several gaining 
Protea colours; but. also internationally as part of the South African 
Universities team (S.A.U.) to tour Europe during December 1978 
gaining experience of great value to the club as a whole. 

DI · St llenbosse Judoklub, met sy klein ledetal, het verlede jaar 
uit tek nd presteer, I1ul toewyding en gee drif is beloon deurdat 

vyf lc e erekleure ontvang het en boonop het hulle die Ikeys in die 
Intervar ity ill 10 fafg steek. 

V nja r j dus 'n lekkerny-jaar vir 
Ue judo-g e driftige n om daaraan te 
kan de I kan beginn r. en oud-stryder 
Stev , onr die by t I. 3654 of Son 

n Vida 202 in Die Laan koutak, 

physically, exciting and very social 
port of which anybody is capable. 
Wh n acquainted with the ba ics of the 

1-- ---. three weapons - foil, epee and nbre « 
one can consider oneself w 11 on the 
way to becoming a ferrara and exper 
ience gained competitively continues 
this process. For this reason the club is 
alway active and welcomes any new 
comers. AU equipment is provided. 

sses are held betwe n 7 - 9 p.m. at 
D. '. Malan sports complex cv ry night. 

Fencing i not only highly pecialiscd 
and technical as many people believe it 
to he, but a stimul ting, mentally and 
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U IT 130 aansoekers is 19 nuwe koorlede gekies om vanjaar in die 

n Stellenbosse Universiteitskoor te sing. Die koor, o.1.v. dr. Johan de 
M. Villiers, het reeds op 27 Februarie met die opening van die 
n Studenteparlement in die Langenhaven-studentesentrum opgetree toe 
r hUlle die Volkslied gesing het. v, Bulle eerste volle uitvoering op 
r Stellenbosch vanjaar is op Saterdag 26 Mei in die Endlersaa1. 
re Die koor sal ook gedurende listiek), Ro emary Dorrington en 
~p Oktober vanjaar op St llenbo ch die Angela Abl tt (B.Sc. 1), Margar t 

primiere aanbied van 'n fee 'W rk wat Smith (koolbiblioteekkunde), Mar 
~ P ia 1 vir die St llcnbosse Drie- gareta Malan (B.A. I), lui tie Fouri 
III ufees in opdrag van die Stadsraad en Vincent Sor n en (B.A. 11), Elna 
d ~ ur dr. Arnold van Wyk gekornponeer Bezuid nhout, Ronel Berch rds, Han- 

1 • Marie Mar hall en Arnold Coetzee 
(B.Mus. I), Debbie Stcyn en Th a Blom 
(B. Mus. II), Veranza Wint rbach 
(B. Mus. III), Renee S rfontein (B.Mu . 
IV), WiUem Engelbrecht (LL.B.), Jako 
Mo tert (B.Rek. II) n Pieter Louw 
(B.Th. I). 

v 97 

NUWE LEDE 
Die 19 nuwe koorlede -13 dames 

Ifl en 6 mans - is: Antoinette Stoltz Cn 
I er tejaar B.Dr m.-.tudent), Antoi 
J n tte van Niekerk (honneur in Jo rna- 

Hier is die voorsitter van vanjaar se koorbestuur, Pi t Naude (link ), en sy vrou, Elize (wat ook II van di 
koor-bestuurslede is), saam met pier )1011 die nuweling . Hull is, v tn links af: Margaret Smith, Margan ta 
Malan, D bbie Steyn en Arnold etzee. 

GULDE GELEENT IDN 
NEDERLAND EN ELGIE 

Die hoofstudent van die Militire Akademie, Rapt. Bernie Roode, m ~t 
die gesogte Smoegtrofee, wat die Militere A kademie weer eens 
)J r:)wer her. Die Kamavalvoorsitter, Freddi Human het die wenn rs 
by die formele dansparty in die tadsaal aangekondig. Die dameskos- 
hut's wat die Smo gtrofee met hulle deel, is En ka. 

by Voortr kk rw 143, row 
I tud nt 'n 10% f I 
on v n hul 'n 
tud nt r toon 
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FO TO 'S 
LAAT DIE 

VERTEL 
Bladsye 16 tot 20 is ons spesiale Karnaval-bylae. Om Karnaval visue 
weer te gee, sal 'n mens duisende foto's nodig he. Ons plaas maar n I 
'n paar foto's waarmee on die 'gees' van die karnaval pro beer her kep 
Die meeste van die foto's het nie byskrifte nodig nie - elkeen vertel 
eie storie. Heel onder links op bl. J 7 is die dame koshuis, Erika, waf 
die koshuisversiering gewen het. Langsaan i Tina Louw, tans di 
sogste meisie op Stellenbosch, Regs onder op bl, 17 verskyn di 

persoon wat die hard. te moes werk om van Kamaval 'n sukses t 
maak, Karnavalvoorsitter Freddie Human. Die foto is tydens die opt 
geneem. 

Bo: Me]. Matieland en haar twee 
prinsesse op die Kronen braii 
J308-wo. 
Links: Gerda de Villiers en Tina 
Louw neem deel aan die mode 
parade wat deur ticn finaliste ge 
hou is. 
Ond r: ~ OIlOP is nie kaam vir hul 
naam Ili ! 
Regs: Driehonderdjaar-gemak? 





ING NIEURSWESE 
ENWISKUNDE 

WET NSKAP 
EN STATI TI KE 

Texas Instruments - hoofverskaffers 
van elektroniese toerusting aan die 
Amerikaanse ruimteprogrom en 
ontwikkelaars van die eerste 
sakrekenaar - het nou 'n ander kleiner 
en beter aanspraakmaker om op te 
roem: Gespesialiseerde 
Studenterekenaars. 

Hulle spog m t'n ruimt eeuse bron 
van inligting vir elke tudent se 
rekenbrein. Feitlik elke fakulteit - van 
ingenieurswese en wetenskap tot 
wiskunde en statistieke. (Let op: Sin en 
Tan is glad nie die soort statistiek wat 
mens by 'n joolkoningin sal soek nie, 
hoor.) 

En In rewolusionere nuwigheid: T.I. 
het drie I tters geformuleer wat u meer 
help om u syfers te kry as enige ander 
sakrekenaar op die kampus. 

AOS. Aigebra"ie e Bedieningstelsel 
(A. Operating System). 

Eie aan Texas In truments maak AOS 
dit vir u moontlik om vraagstukke van links 
na reg in te voer soos hulle geskryf is. 

Dan b rek n die rekenaar dit 
outomaties in die algemeen aanvaarde 
orda van die algebra"iese hlerargie. 

Voeg daarby ons spesiaal 
ontwerpte studentereeks by 'n Texas 
In truments-reeks wat strek van die T.1. 
programmeerbare 58 en 59 (met 
omruilbare biblioteekmodules) met 'n 
spesifiek MBA-rekenaar. U sal 
saamstem dot wat u betref het Texas u 
toekoms tot op die allerfynste graad 
bereken. 

HAND LSNAVRAE: HAMPO TRADING 
Po bus 170, Johann sburg 2000. 
Tel toon 836·4041. 

I<u Hand 2473/A 
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