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MAAKU ~f:J
BELEGGING IN DIE KAAP~f:J-(\~~~c:,
'N UITSONDERLIKE ~t.t~G
AFTREEPLAN Or

U benodig'n stewige belegging ontwikkel deur syfrets.
'n Huis in'n ekskIusiewe tuindorpie.
Digby die warm waters van Valsbaai,

- \ ilie pragtige en historiese Wynland.
En binne 30 minute se rit vanaf Kaapstad.

~ .
,~~~

'"'"l. RMSSyfrets ~~
, . 'I se ervare ontwerpspan ~::--;:,

het voldoen, en SChoongezicht ~ ~
is geskep. Hierdie buitengewone S2::': ,
antwerp - insluitende groat vertrekke
en vinger-aanraak-kombuise, vertrekke
met volvloermatte en teels - beteken 'n
volledige pakket, wat, kragtens prys en waarde

vir geld, nie oortref kan word nie. Dit is gelee binne maklike
bereik van winkelsentrums. Die nabye snelweg beteken maklike toegang tot

Kaapstad en Stellenbosch. Schoongezicht bestaan uit 23 Simpleks eenhede - Elke
eenheid bevat 3 slaapkamers, 2 Badkamers, sitkamer, Eetkamer, TV-Kamer/3rde

slaapkamer en Kombuis. Pryse vanaf R110 000 tot R115000. En 43 Dupleks Eenhede-
Elke eenheid bevat 3 slaapkamers, 2 Badkamers, Sitka mer, Eetkamer, Familie/
TV Kamer, studeer/3rde slaapkamer en Kombuis. Pryse vanaf R120000 tot R127 000.
Elkemeenthuis beskik oar: • 'n Private tuin groat genoeg vir u eie
swembad .• Motorhuis en motorafdak • Gehalte-sierstene r - - - - - - - -
verseker minimale buite-instandhouding • Gemeenskaplike Vir verdere besonderhede stuur die koepon
swembad • Akkommodasie vir tuiniers en geriewe vir Igeaddresseer aan Syfrets, Mainstraat 158,
dagpersoneel. Daarby isSchoongezicht gebou am aan die Somerset-Wes.
Deeltitelwet te voldoen. Sodra die Deeltitelregister geopen word, I
salu in staat wees am oordrag te neem en volledige eienaarskap te _Na_a_m _
geniet. Buite-instandhouding en bedryfskoste word gelykop I
verdeel deur middel van 'n goedkoop, maandelikse heffing. Met IAdres
sekuriteit voorsien, isSchoongezicht 'n baie private, baie -------------

ek~ps;on~_zitl!!- 1 _

~I I of skakel: SOmerset-Wes (024) 25140

SomersetW ' Ekskl. t · d. (024) 48803 na ure· e5.n uSleweuln orple.L _
KONTANTKORTINGTOT R15 000 • GEsUBslDIEERDE VERBANDKOERsE
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Romantic island atmosphere
. . . pius exciti ng
surrounding attractions

Welcome to the romantic is-
land atmosphere of Aroma
Sands where, says the
management, you can expe-

rience the "ultimate" in honeymoon
holidays with luxurious accommoda-
tion, breathtaking scenery, and cham-
pagne service from the moment you
arrive.
There is the exotic Honeymoon

Suite in tropical cane, complete with
four poster bed, your own whirl spa,
TV with second channel, private bar
and free bubbly on arrival. And you
can add to this lazy days beside the
pool, or on the beach with a full range
of fun activities, and exciting nights
in the hotel's renowned restaurant
and international bar featuring top
class live entertainment.
The beauty of the Cape Peninsula,

the Boland and the Western Cape is
world famous. From the Aroma Sands
it is only 20 to 30 minutes' drive to
Cape Town.
The Cape's beaches, with their

white sands, are among the most
beautiful in the world. Visit the cold
Atlantic and the warm Indian Oceans.
Aroma Sands is right on the beach
and close to Melkbaai, Bikini Beach
at Gordon's Bay, or Clifton's four
spectacular, sheltered beaches - and
many others where you can swim or
just soak in the sun.
For the waters port enthusiasts, sail-

ing, surfing, skiing, angling, skin and
scuba diving are minutes away. Catch
your own seafood supper - crayfish,
perlemoen or mussles. Boats can be
chartered from Hout Bay, Kalk Bay,
Gordon's Bay and Simonstown for
deepsea fishing.
A trip up Table Mountain by cable

car is a must. In good weather you can
go up the mountain in the early even-
ing and watch the magnificent sunset.
Visit the Castle, one of the oldest

buildings in the country, or the
Houses of Parliament. Walk through
the Malay Quarter and hear a Moslem
priest calling the faithful to prayer.

Then there are the Botanical Gar-
dens at Kirstenbosch, and the Cape of
Good Hope Nature Reserve. Aroma
Fun Inns are situated at the start and
the end of the famous Stellenbosch
wine route. Visitors are welcome at
many wine farms where tours can be
arranged. Estate wines are on sale at
Aroma's liquor stores with free ad-
vice on wine.
Halfway between the two Aroma

hotels lies the historic town of Stel-
lenbosch - the oldest town in South
Africa. It is steeped with beauty and
history. Drive along Dorp Street
where every second building is a
national monument.
From Stellenbosch, cross the Bo-

land mountains, the mountains that
lured pioneers ever deeper into the
country. Over Helshoogte pass and
you come to the valley of Franshhoek
where South Africa's French Settlers
sowed the seed of a cultural heritage.
Travel via the Winelands to Brac-

kenfell and visit Aromaland Zoo at
Aroma Inn and spend a relaxing day
in the sun. Watch the bears playing
and swimming in their pool, the
gemsbok grazing among the bantams.
There are over 200 species plus a
bunny park, aquarium, snake park,
aviary, children's farm yard and
monkeys galore! 0

Superb holiday & conference venues
Modern en suite rooms, TV, Radio, Tele hone, Pool, S uash Courts

TELEX 5-21108
CENTRAL RESERV ATrONS

WHERE YOUR PLEASURE
-IS OUR PLEASURE

\.

ONLY 15 MINUTES FROM STELLENBOSCH
SITUATED ON THE DOORSTEP OF THE

FAMOUS CAPE WINELANDS

BRACKENFELL BOULEVARD,'~ba, BRAa::;E~~
Tel. (021) 901-2171

BEACH ROAD STRAND TELEPHONE 024 37400

Ideally situated on the
golden sands of False Bay,
right on the doorstep of the
famous Cape Winelands.
Where you can work and
play surfing, sailing,
swimming, golf, bowls and
tennis or merely relaxing in
the sun are the order of the

day.
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REDAKSIONEEL
VOORSPOED
VORENTOE!

Vir die Stellenbosch-Atle-
tiekklub is 1985 'n feesjaar.
Die stigting van die klub
honderd jaar gelede word

vanjaar met 'n aantal byeen-
komste en saamtrekke gevier.

Hoewel die Atletiekklub eel'S in
1885 amptelik gestig is, is atletiek
en ander sportsoorte reeds sedert
die vroegste jare na die totstand-
koming van die Universiteit se
eerste voorganger, die Stellen-
bossche Gymnasium, beoefen.
Atletiek was dus ook van die
begin af op die Stellenbosse
studentetoneel - nooit belang-
riker as die Universiteit en sy stu-
dente se akademiese oogmerke
nie, maar altyd dee I van die lewe
in Matieland.

Op die Atletiekklub se verskiI-
lende tuistes, van die Braak 'n eeu
gelede tot die huidige Coetzen-
burg, is meegeding en rekords
verbeter, en terselfdertyd bygedra

tot die tradisies van Matieskap en
die gees en atmosfeer van die
stud en tel ewe in die Eikestad.

Die stigting van die klub het orga-
nisasie meegebring. Mettertyd het
die deeglike administrasie, uit-
muntende afrigting en modeme
geriewe gevolg waarmee die klub
vandag kan spog.

In die feesjaar word vera I gedink
aan al die groot name en groot
oomblikke in die geskiedenis van
Matie-atletiek. Mag die Atletiek-
klub in die jare vorentoe nog veel
meer sulke sterre en hoogtepunte.
oplewer - en voortgaan om die
genot van die sport te bied vir uit-
blinkers en gewone deelnemers,
vir afrigters en administrateurs,
en vir die geesdriftige toeskouers
wat met elke groot byeenkoms in
hul duisendtalle sprankelatletiek
op een van die wereld se mooiste
atletiekvelde kan genieL

Tot almal se voordeel
Die Stellenbosse Stadsraad ver-
dien lof vir sy besluit om die Uni-

versiteit toe te laat om in die so-
mervakansie aan die publiek wat
op Stellenbosch wiI vakansie
hou, verblyf in die manskoshuis
Helderberg en in sekere univer-
siteitshuise te verskaf.

Dit geskied wanneer die dorp
grootliks "ontvolk" is en baie van
die Universiteit se geboue leeg-
staan totdat die studente weer vir
die nuwe akademiese jaar terug-
keel'.

Die soort verblyf wat verskaf mag
word, behoort nie mee te ding met
die (tans baie beperkte) hotel- en
ander meer luuksueuse vakansie-
geriewe wat in die omgewing be-
skikbaar is nie. Die Universiteit
se bydrae tot die bevordering van
toerisme in die Eikestad kan help
om die sakelewe op die dorp in
die tyd van die jaar te bevorder.

Vir US bied dit terselfdertyd die
voordeel van 'n klein, bekomende
inkomstebron wat tot voordeel
van die koshuisinwoners aange-
wend kan word. D

Fokus Op

Dr. Van del' Merwe

'n0ud-Matie~boer en -land-
boukundlge, dr. C. A.
(Ronnie) van del' Merwe
(42) van Fraserburg, wat

met sy reuse-bydrae tot die
wetenskaplike teling en prestasie-
toetsing van Merino's intemasio-
nale aansien verwerf heL

Hy was die stukrag agter die
ontstaan en organisasie van die
eerste landwye skoukompetisie
volgens gemete produksie, wat
verlede jaar gehou is en 'n beson-
dere mylpaal vir die tegniek van
wetenskaplike prestasietoetsing
van Merino's in Suid-Afrika was.

VerdeI' het hy ook "n skema ont-
werp en georganiseer om vir die
eerste keel' in Suid-Afrika die
geleentheid daar te stel vir die
toetsevaluering van beste
Merinoramme volgens 'n nage-
slagtoetsingsprogram. So is die

.' ,:," ,..
'.' '. . .

" .
. .. ....

La'I(lbOU\Vf't'kblad

beste teelral11l11e uitgeken en as
die eerste staatsgenol11ineerde
skaapraml11e vir kunsmatige in-
seminasie aangewys.

Die stelsel - en die evaluering
van individuele diere asook van
teelkuddes volgens' hul gamete
prestasies - bied aan Suid-Afrika
een van die wereld se omvat-
tendste en gevorderdste
wetenskaplike teelstelsels vir
Merinoskape en ander kleinvee.
Dit is 'n buitellgewone bydrae tot
die bevorderillg van die wolbe-
dryf in die Republiek.

Dr. Van del' Merwa het sy doktors-
graad in 1976 aan US verwerf met
'n proefskrif DOl' die Dormer-
skaapkudde van die Eisenburg-
proefplaas naby Stellenbosch. Hy
was verlede jaar die Landbou-
skrywerskring se landboukundige
van die Jaar. D
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MATIEIAND .

DEURBRAAK MET
PITLOSE DRUIWE
Min mense hon van rosyntjies met pitte, en as jy met
pitlose druiwe grootgeword het - soos die meeste
Amerikaners - eet jy langtand aan druiwe met pitte.
Navorsing denr die Universiteit se Departement
Wingerdknnde het non pitlose druifsoorte opgelewer
wat selfs in die bniteland groot belangstelling wek.

4

Die wilde druifstok se hoofdoel
is voortplanting - om baie
pitte voort te bring ten einde
oorlewing te verseker. Met op-

grawings in Switserland is groot hoe-
veelhede druiwepitte by die oorblyf-
sels van prehistoriese paalwonings
ontdek, wat 'n mens laat dink dat die
oermense dalk baie waarde aan drui-
wepitte geheg het. Is wingeI'd miskien
spesiaal vir pitproduksie verbou? Is
die pitte gemaal en as voedsel ge-
bruik?

Dit is nie onmoontlik nie, want by
wilde, onveredelde druifsoorte kan
die pitmassa tot tagtig persent van die
korrelmassa uitmaak. Met 'n opbrengs
van tien ton per hektaar kan daar dus
agt ton druiwepitte geproduseer
word! (Die Swartland se gemiddelde
koringopbrengs is maar 1,5 ton per
hektaar.)

In Europa word olie al vir baie jare
(selfs lank voor die oliekrisis) uit
druiwepitte gewin - die oliemassa
kan tot tien persent van die pitmassa
wees. Dit word in Suid-Afrika nie as
lonend beskou nie, omdat ons druiwe
se pitte te min en te wyd versprei is.
Daar is selfs nie net geen spesiale aan-
vraag vir druiwepitte nie, maar vir
wynproduksie word onnodige ener-
gie aan pitgroei bestee, wat - soos in
die geval van pitlose soorte - eerder
vir wyn- en druiwesapproduksie aan-
gewend kan word.
Min mense hou van rosyntjies met
pitte, en as jy met pitlose druiwe
grootgeword het - soos die meeste
Amerikaners - eet jy maar langtand
aan druiwe met pitte.

Pitte is dan ook die grootste nadeel
van Hanepoot, die wereld se beste,
soetste grootkorrel-rosyntjiedruif, 'n
cultivar wat werklik oud is - mis-
kien selfs meer as 2 000 jaar. (Hane-
poot is 'n moontlike korrupsie van
die Arabiese naam Aneb Zibib, wat
druiwe van die Kaap Zibib, in Noord-
Afrika, beteken.)
Sultana, die wenild se voorste pitlose
rosyntjiesoort, het kleinerige korrels
en is gevoelig vir reenskade.
Om die spektrum van pitlose culti-
val'S te vergroot, het die Universiteit
se Departement Wingerdkunde in die
vroee vyftigerjare op die US-proef-
plaas, Welgevallen, en later ook op
Elsenburg, kruisings bewerkstellig
tussen Hanepoot en Sultana, asook
tussen Rooi Hanepoot en Monukka
(Ig. is 'n cultivar met pitlose, swart
druiwe).
Uit 'n bevolking van 2 300 saailinge is
32 varieteite met pitlose korrels
verkry, waarvan drie 'n ligte muskaat-
(d.L Hanepoot-) smaak het. Van die
kruisings het aantreklike trosse met
korrels net so groot - of selfs groteI'
- as die van Hanepoot.
'n Oud-Matie, mnr. Christo Smit, van
die Navorsingsinstituut vir Wyn-
kunde en Wingerdbou by Nietvoorbij
net buite Stellenbosch, het rosyne-
valuerings gedoen en bevind dat twee
grootkorrel-kruisings, VDR en die Pit-
lose Golden Seedless, se rosynege-
halte baie hoog is. Daar is groot
belangstelling daarvoor op die buite-
landse markte. Die moontlikhede van
plaaslike en oorsese markte vir tafel-
druiwe word nou ondersoek. 0

'N KWARTEEU
GELEDE
- Uit Matieland 1.1960
"Op Stell en bosch is ons in die geluk-
kige posisie dat ons 'n redelike mate
van harmonie en homogeniteit het,
\Vat dwarsdeur al ons Universiteitsge-
boue loop. Dit is 'n feit \Vat besoekers
- veral oorsese universiteitsrnense
- dadelik opval. en wat een van die
mooi dinge hier op Stellenbosch is -
al is dit ook waar dat baie van ons,
wat hier woon en werk, dit soms nie
meer raaksien en waardeer nie.
"Dit is iets \Vat ons as 'n kulturele
erfenis moet bewaar en as 'n tradisie
aan die nageslagte moet voortgee.
Ons kan nie die oordrewe reguit-
lynige sogenaamde moderne geboue
hier op Stellenbosch bou nie."
(Toespraak deur die destydse Rektor,
prof. H. B. Thom.)

'n Bewoe gehoor het op Saterdag-
aand, 14 November 1959, die ontbin-
ding van die Stellenbosse Boerorkes
in die Stellenbosch-stadsaal byge-
woon. Die Orkes wat met die leiers.
oom Pietie en tant Hester Ie Roux. 001'
die hele land en in Suidwes-Afrika
bekend is. is nou na 'n kwarteeu fi-
naal ontbind.
Die Orkes het met konserte rneer as
£50 000 vir liefdadigheid ingesamel,
maar bowenal die Afrikaanse volks-
lied laat herleef.
Op aandoenlike wyse het 'n groep
oud-Iede van die Orkes die
afskeidslied van die Orkes gesing, ter-
wyl oorn Pietie stil tussen die gehoor
gesit het. Tant Hester is twee jaar ge-
lede oorlede. 0



. MATIEIAND

Amptelike opening

KANSELIER WAARSKU OOR
BEVOLKINGSGROEI IN S.A.

Die wanbalans in Suid-Afrika se
ontwikkeling en die snelle
bevolkingsgroei van die Suid-
Afrikaanse gemeenskap is

twee van die grootste knelpunte
waarmee die land te kampe het, het
die Kanselier, pres. P. W. Botha, gese
met die amptelike opening van die
Universiteit se akademiese jaar.

Die wanbalans in die ontwikkeling
word weerspieel deur die neiging dat
sommige stede vinniger as ander
groei, terwyl kleiner dorpe selfs 'n
negatiewe groei toon. Meer mense
trek na die stede, wat aanleiding gee
tot sosiale, ekonomiese en ruimtelike
ontwikkelings probleme.

Pres. Botha het gese werklike ontwik-
keling moet gerig wees op die mens
en om sy lewensgehalte te verhoog -
iets wat nie sonder meer deur die in-
pomp van geld bereik kan word nie.

"Die doeltreffende funksionering van
enige struktuur is afhanklik van die
bydrae van mense." Ook die Universi-

teit en sy studente kan deur navor-
sing, die bybring van kennis en daad-
werklike betrokkenheid 'n belangrike
bydrae maak.

Indien Suid-Afrika daarin wil slaag
om maatskaplike en ekonomiese sta-
biliteit vir al sy mense te verseker, is
dit noodsaaklik dat daar 'n balans tus-
sen bevolkingsgetalle en die bestaans-
bronne gehandhaaf moet word en dat
die bevolking hanteerbaar in terme
van maatskaplike en ekonomiese ver-
moens moet wees.

Die SA bevolking groei tans teen 2,3
persent per jaar. As die groei voort-
duur, sal die huidige bevolking na 48
miljoen in die jaar 2000 groei. Binne
50 jaar kan die huidige bevolking ses
keer vermenigvuldig.

In terme van SA se bestaansbronne en
ekonomie sal hy nie die groei kan ak-
kommodeer nie. Water is byvoor-
beeld een van die land se belangrikste
bestaansbronne. Volgens berekenings

kan SA se ondergrondse en opper-
vlakwater 'n bevolking van net 80 mil-
joen akkommodeer.

Pres. Botha het gese die primere doel
van die bevolkingsontwikkelings-
program is om die lewenskwaliteit van
aile mense in SA te verhoog. Navorsing
toon dat sodra lewenskwaliteit ver-
hoog word, bevolkingsgroei afneem.

Die bevolkingsontwikkelingsprogram
beoog om die volgende doelwitte te be-
reik:
• 'n demografiese doelwit van sowat

80 miljoen mense teen die einde
van die volgende eeu wat dan stabi-
liseer en ophou groei;

• versnelde maatskaplike en ekono-
miese ontwikkeling van veral die
minder ontwikkelde groepe in die
land; en

• ordelike ruimtelike en ekonomiese
verspreiding waardeur 'n balans ge-
handhaaf word in die ontwikkeling
van ons stedelike en landelike ge-
biede. 0

Die US-Kanselier, pres. P. W. Botha, tydens die amptelike op'ening van die akademiese jaar, wat deur meer as 3 000 studente
en ouers bygewoon is.
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MATIEIAND

Chris Heunis, Erika Theron en Jan van der Horst

HOOGSTE EER AAN DRIE
GEVIERDE OUD-MATIES

Die Kanselier, pres. P. W. Botha, ken 'n eredoktorsgraad in die wysbegeerte toe aan
prof. Erika Theron, wat self KanseJier van die Universiteit van Wes-Kaapland is. Sy
is afgetrede hoof van die Departement Maatskaplike Werk aan US. Twee ander
universiteite, Wes-Kaapland en Port Elizabeth, het ook eredoktorsgrade aan
prof. Theron toegeken.

Die Universiteit se drie nuutste
eredoktore is bekende Oud-
Maties wat in die openbare
lewe gepresteer het. In

Desember het die Kanselier, dr. P. W.
Botha, eredoktorsgrade toegeken aan
dr. Chris Heunis, Minister van Staat-
kundige Ontwikkeling en Beplan-
ning, prof. Erika Theron, Kanselier
van die Universiteit van Wes-Kaap-
land en oud-hoogleraar in die maat-
skaplike werk aan US, en dr. Jan van
der Horst, voorsitter van Ou Mutual
asook voorsitter van die US-Raad.

Dr. Heunis en prof. Theron het ere-
doktorsgrade in die wysbegeerte ont-
yang en dr. Van der Horst 'n eredok-
torsgraad in die regsgeleerdheid.

Dr. Heunis het BA (1946) en LL.B.
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(1948) aan US verwerf. Voordat hy in
1959 tot die politiek toegetree het,
was hy prokureur op George, waar hy
in 1943 gematrikuleer het. Hy was
LUK toe hy in 1970 LV vir Valsbaai
(later Helderberg) geword het. Slegs
drie maande later word hy adjunk-
minister van Finansies asook Ekono-
miese Sake. In 1977 word hy Minister
van Indiersake en Toerisme, in 1977
Minister van Ekonomiese Sake, in
1978 ook van Omgewingsbeplanning
en Energie, in 1979 Minister van Ver-
voerwese, in 1981 Minister van Bin-
nelandse Sake en in 1982 van sy hui-
dige amp.
As voorsitter van die Kommissie van
Ondersoek oor die Grondwet en later
die Gekose Komitee oor die Grond-
wet het dr. Heunis die leiding geneem

met die grondwetlike veranderinge in
Suid-Afrika wat verlede jaar ge'imple-
menteer is. In sy lang openbare loop-
baan het hy hom op verskeie gebiede
onderskei, maar sy bydrae tot staat-
kundige ontwikkeling span die kroon
daarop.

Prof. Theron het op Stellenbosch en
in Berlyn gestudeer en was van 1934
tot 1972 aan US verbonde. Hierdie
doyen van SA maatskaplike werkers
het meer as enigiemand anders vir
hul opleiding beteken en tot die ver-
werwing van professionele status vir
hulle bygedra. Jare lank het sy 'n on-
meetbare bydrae tot die uitbou van
welsynsorganisasies se dienste ge-
lewer. Met die ACVV het sy dwarsdeur
haar lewe 'n noue verbintenis ge-
handhaaf. Sy het ook internasionaal
aktief aan die bevordering van haar
beroep deelgeneem. As voortreflike
navorser en kampvegter vir die vrou
se belange het sy haar naam verewig.

Ook tot die volkereverhoudings-
vraagstuk het sy 'n groot bydrae ge-
lewer - veral as voorsitter van die
kommissie wat sake rakende die
Kleurlingbevolkingsgroep ondersoek
het (die Theron-kommissie, 1973-
1976). Dit word allerwee as een van
die belangrikste ondersoekkommis-
sies in die resente SA geskiedenis
beskou.

Die universiteite van Wes-Kaapland
en Port Elizabeth het ook eredokto-
rate aan haar toegeken, in 1981 vereer
die Claude Harris Leon-stigting haar
met 'n belangrike toekenning van
R5 000 en twee jaar daarna ontvang sy
die Federale Vroueraad se eretoeken-
ning. Sy is kanselier van die Universi-
teit van Wes-Kaapland - die eerste
vrou wat die amp aan 'n SA universi-
teit beklee.

Dr. Van der Horst het in 1942 LL.B
met lof aan US verwerf. Hy was voor-
sitter van die Matie-Studenteraad.
Binne tien jaar word hy hoofbe-
stuurder en medebesturende direk-



Dr. Van der Horst, wat 'n
eredoktorsgraad in die
regsgeleerdheid ontvong het.

MATIEIAND

teur van Imperiale Koelkamers, in
1967 groep-hoofbestuurder van au
Mutual, in 1969 besturende direkteur
daarvan en van 1974 ook terselfdertyd
au Mutual se voorsitter (in 1979 Ie hy
die besturende direkteurspos neer).

Hy dien in verskeie ondersoekkom-
missies en help die handel, nywer-
heid en die Regering met die oplos
van verskeie vraagstukke. Op sy ewe-
wigtige oordeel, wye ondervinding en
kennis word 'n hoe prys gestel, en
selfs op kultuur- en politieke gebied
word sy raad op die hoogste vlak ge-
vra. Hy het 'n omvangryke, besliste
bydrae gelewer om Afrikaans in die
sakelewe te bevorder en te vestig.

Dr. Van der Horst is o.m. 'n erelid van
die Kollege van Geneeskunde van SA,
'n direkteur van die Stedelike Stigting
en 'n trustee van Unisa. In 1973 het
die Business Times hom as een van
die jaar se topsakelui aangewys en in
1978 het die SA Akademie hom met
'n medalje vir bedryfsleiding vereer.
Met die eregraad het US hom nie net
gehuldig as 'n voorste sakeleier nie,
maar as 'n beskeie mens wie se op-
trede altyd spreek van 'n besondere
medemenslikheid, wat in sy betrok-
kenheid by gemeenskapsdiens neer-
slag vind. 0

Dr. Heunis, aan wie 'n
eredoktorsgraad in die wysbegeerte
toegeken is.

N;i 44jaarin die meubelsbedryfkan
ons nou meer as ooit tevore die beste

produk en produktekennis bied. Aile meubels
word gemaak volgens persoonlike smaak.

Indien u, wat gehalte betref, daardie bietjie
ekstra in u meubels verlang, hoef u nie verder

te soek nie. 'n Meubelstuk van Meyer en
Ferreira is 'n bate. Dit sal deur diejare in

waarde vermeerder. Meyer en Ferreira is'n
finansieIe sukses wat van krag tot krag gaan

ondanks die ekonomiese laagtepunt wat tans
ondervind word. 'n Groot voorraad goed gedroogde
stinkhout, geelhout, swarthout en embuia is te aile tye
beskikbaar. Die meeste bestellings word binne sow at
vier weke uitgevoer. Hoewel ons 'n meubelfabriek is,
bied ons ses maande vir kontant.
VOORSIENERS VAN KANTOORMEUBELS

MEYER&.FERREIRA (PTY) LTD.
MAKERS OF FINE FURNITURE
FOON 97-6911 - POSBUS 206, BELLVILLE 7530 - BRIDGEWEG, STIKLAND, KAAP
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Op die tweede van drie plegtighede in Desember is doktors-
grade in die natuurwetenskappe, landbouwetenskappe, inge-
nieurswese, geneeskunde, bosbou en tandheelkunde toegeken
aan (agter): drr. A. Badenhorst, O. Bergh, S. J. Steel, J. F. Eloff,
A. C. de la Harpe, W. H. Gunter, P. W. Stoker, F. Viviers, D. P.
de Klerk en P. Goussard. Voor: drr. J. G. Watts, A. 1. P. Cairns,
A. H. A. Roediger, D. H. Retief, F. S. Malan, W. F. Sirgel en F. J.
Mostert.

Doktorsgrade in die lettere en wysbegeerte is in Desember
verleen aan drr. H. Opperman, A. J. TOtemeyer, B. de Wet en
C. J. Groenewald.

Meer as 75 000 grade, diplomas toegeken
53 VERWERF DOKTORSGRADE

Die Burger

Mev. Althea Povey, vrou van die
Springbok-rugbyspeler Shaun Povey,
is een van vyf vroue wat in Desember
B-grade in die ingenieurswese ver-
werj het. Sy is hier by haar man.

8

Onder die 53 mense wat in
Desember en met die aanvul-
lende plegtigheid in Maart
doktorsgrade verwerf het, is 'n

]apanse predikant, dr. Koichi Mino,
die eerste vroulike Ph.D-kandidaat in
kernfisika aan US, dr. Sonica Frone-
man, 'n afgetrede predikant en oud-
LV, dr. Willie Venter, en 'n wereldbe-
kende tandheelkundige navorser en
professor in Amerika, prof. Hugo
Retief, aan wie DSc in Odontologie,
die hoogste akademiese kwalifikasie
in die tandheelkunde, vir die eerste
keer deur US toegeken is.
Prof. Retief en dr. Venter het elk sy
tweede doktorsgraad verwerf, soos
ook dr. Blanche de Wet van die
Rooikruis-kinderhospitaal. prof. Flip
van Dyk van die Hugenote-kollege en
dr. Willem Nicol, studenteleraar van
Pretoria en seun van 'n voormalige
Transvaalse administrateur, dr. Wm
Nicol.
Pres. P. W. Botha het in Desember vir
die eerste keer as Kanselier grade aan
die Maties toegeken.

• Op die Maart-plegtigheid is 'n
nuwe mylpaal bereik deurdat meer as
75 000 akademiese kwalifikasies nou
deur die Universiteit toegeken is. Se-
dert die US se ontstaan in 1866 is alte-
saam 75 054 grade en diplomas ver-
leen.

Voor 1918, toe die Victoria-kollege
amptelik die Universiteit van Stellen-
bosch geword het, is slegs 676 grade
en diplomas toegeken. Teen 1934 het
die totale getal wat verleen is, 5 076
beloop en tien jaar later het die getal
tot 10180 verdubbel. Teen die einde
van 1977 het die US vir die eerste
keer meer as 50 000 kwalifikasies toe-
geken.

Vir die akademiese jaar 1960 (die
aanvullende plegtigheid van Maart
1961 ingesluit) is die eerste keer meer
as 1 000 grade toegeken. Tien jaar
later, vir die akademiese jaar 1970, is
die eerste keer meer as 2 000 kwalifi-
kasies toegeken. Vir die vier plegtig-
hede to. v. verlede jaar is die getal
3292. 0
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Presies 'n driekwarteeu gelede was hy eerstejaar op
Stellenbosch - maar na al die jare klop die 95-jarige
afgetrede dokter se hart nog warm vir sy Alma Mater.

1910-EERSTEJAAR
NOG PERDFRIS

E enkeer 'n Matie altyd 'n Matie.
S6 voel die oud-studente van
die Universiteit van Stellen-
bosch - en dr. J. J. Ackermann,

die oudste lewende Oud-Matie, is
geen uitsondering nie. Hy het pas 95
geword en sy hart klop nog net so
warm vir sy Alma Mater soos daardie
eerste dag in 1910 toe hy as eerstejaar
op Die Akker aangemeld het.

Vir dr. Ackermann, 'n getoe Swart-
lander wat deesdae by een van sy
dogters in Pretoria woon, was die on-
langse weersiens met sy Alma Mater
'n heuglike dag.

Sy besoek aan die Ou Hoofgebou
waar hy as eerstejaar klas gedraf het,
en die Jannie Marais-huis het hom
grepe uit sy studentedae laat onthou.

Dr. Ackermann vertel dat voorne-
mende geneeshere toentertyd net een
jaar op Stellenbosch gestudeer het
voordat hulle Ikeys toe is. Na twee
jaar in Kaapstad moes hulle vir ver-
dere opleiding oorsee gaan.

In 1916, nadat hy in Skotland afgestu-
deer het, het hy teruggekeer na sy ge-
liefde Swartland waar hy hom op
Piketberg gevestig het. Daar het hy tot
met sy aftrede in 1968 gepraktiseer.

Dit is ook op Piketberg dat hy sy
wederhelfte, Ethelwynn Tomlinson,
ontmoet het. Sy was ook 'n Oud-Ma-
tie en destyds musiekonderwyseres
by die plaaslike hoer skool.

Dr. Ackermann kan nog goed onthou
hoe hy moes sukkel om by sy pasiente
op verafgelee plekke te kom. Voertuie
was 'n luukse en hy moes per trein
reis - soms met 'n goederetrein en as
hy gelukkig was met 'n passasiers-
trein.

Elke keer as hy op die trein was, het
die masjinis 'n groot wit teken met 'n
rooi kruis op die lokomotief aange-
bring. Inwoners van die klein haltes
waar die trein gestop het, het dan ge-
weet die dokter is aan boord.
Volgens dr. Ackermann moes hy
menigmaal as tandarts instaan. Mang-
els het hy sommer op die plase uitge-
haal - baie kere met 'n skerpge-
maakte lepel as hy nie die nodige
instrumente by hom gehad het nie.

Met die aankoms van sy eerste motor
het hy besluit om sy "medisynetas"
op die dak van die motor vas te maak
weens die gebrek aan ruimte binne
die motor. Hy moes eenkeer 'n nood-
geval op 'n verafgelee plaas behandel.
Oit het baie gereen, en die pad was
uiteraard nat en glibberig. Nodeloos
om te se, voordat hy die plaas bereik
het, het die motor wiele in die lug ge-
Ie, en die "medisynetas" natuurlik
heel onder in die modder.

Volgens sy seun, 'n tandarts in Bell-
ville en ook 'n Oud-Matie, is dr. Acker-
mann se gesondheid nog uitstekend.
Hy weier om pille te drink, en stap
nog daagliks. Hy swem ook nog graag.
In sy jonger dae was hy 'n geesdriftige
tennis- en gholfspeler. Sy liefde vir
gholf is so groot dat hy 'n no. 2-yster
as kierie gebruik!

Tot einde verlede jaar was dr. Acker-
mann maar die derde oudste Oud-

Matie. Oie ander twee, ds. W. S.
Malan (99 jaar en 8 maande) en dr.
J. A. Stegmann (97), asook dr. F. J.
(Boy) Joubert (94) is toe kort na me-
kaar oorlede.

Volgens mnr. Andries Esterhuyse, ad-
junk-direkteur van die Departement
Ontwikkeling aan die Universiteit,
het so ver hy kon vasstel nog geen
Oud-Matie ouer as 100 jaar geword
nie. 0
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VYf professore en agt ander
dosente het verlede jaar by die
Universiteit afgetree. Hulle is
prof. J. P. Jansen (Afrika-

studie), D. W. de Villiers (dekaan van
Teologie), L. V. Scully (Beeldende
Kunste), J. N. de Klerk (Urologie) en
C. J. D. Harvey (Engels), mev. P. C.
Harvey (Drama), dr. H. R. Steel
(Didaktiek) en mnre. C. J. Calitz (Elek-
triese en Elektroniese Ingenieurs-
wese), P. J. Oosthuysen (Afrika-
studie), R. H. Hollstein (Musiek), J. W.
Momberg (Didaktiek), T. G. Walters
en A. J. Basson (albei Skoolkuns).
Prof. De Villiers was sedert 1966 aan
US verbonde, het in 1970 professor
geword en was dekaan vanaf 1980. As
student was hy in die Matie-SR en in
die Stellenbosch-Boere-orkes.
Prof. Jansen was dosent in geografie
aan US en het 'n groat aandeel in die

stigting van die Fakulteit van
Krygskunde gehad voordat hy in 1967
as stigter-professor in die Departe-
ment Afrika-studie aangestel is.

Prof. Scully was sedert 1976 hoof van
die Departement Beeldende Kunste.
Hy was in 1963 aan UP die eerste am
'n MA-graad in die vakgebied aan 'n
SA universiteit te verwerf.
Prof. De Klerk, voormalige voorsitter
van die federale raad van die Mediese
Vereniging van SA, was vanaf 1972
professor in urologie - 'n vakgebied
waarvan hy as die moderne vader in
Suid-Afrika beskou word.

Prof. Harvey was van 1962 aan US
verbonde. Hy het onder meer naam
gemaak met die Engelse vertaling van
Afrikaanse gedigte. Sy vrou, wat saam
met hom afgetree het, was sedert 1974
lektrise in drama. Sy het reeds in 1947

as lektrise in Engels aan US begin
klasgee.

Mnr. Calitz het in 1955 aan US afge-
studeer en is in 1963 as dosent aange-
stel. Mnr. Oosthuysen was sedert
1959 aan US verbonde, aanvanklik as
dosent in Bantoetale. Mnr. Hollstein
het in 1955 uit Wes-Duitsland geemi-
greer en is in 1964 aan die Konserva-
tori urn aangestel. Hy het as pianis
a.m. saam met die Nasionale Simfo-
nie-orkes opgetree.

Dr. Steel en mnr. Momberg is albei in
1966 in die Departement Didaktiek
aangestel. In dieseIfde fakulteit, Op-
voedkunde, is mnre. Walters en Bas-
son onderskeidelik in 1967 en 1971
aangestel. Hulle het albei in Landen
gestudeer. Mnr. Basson het in Suid-
Afrika en in die buiteland as
kunsskilder naam gemaak. 0

Personeellede van wie die Universiteit teen die einde van
verlede jaar afskeid geneem het, saam met die Rektor en
Vise-kanselier, prof. Mike de Vries. Agter: mnr. T. G.
Walters, dr. H. R. Steel, prof. N. S. Louw (van die Fakulteit
van Geneeskunde, wat uitgetree het am Kaaplandse direk-

12

teur van hospitaaldienste te word), mnr. C. J. Calitz, prof. L.
Scully, mnre. P. J. Oosthuysen en J. W. Momberg, mev. P. C.
Harvey en mnr. R. H. Hollstein. Voor: mnr. R. P. Conradie en
proff. J. N. de Klerk, D. W. de Vi11iers, De Vries, C. J. D.
Harvey en J. P. Jansen.
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Nuwe doktore in die opvoedkunde, teologie en handel en
administrasie wat in Desember gepromoveer het, is (agter):
drr. L. Oosthuizen, W. Nicol. B. W. Smit, D. P. du Plessis, J. L.
Retief, C. T. Wessels, F. Hanekom, K. Mino en S. du Toi!.
Voor: drr. D. J. du Toit, P. R. van Dyk, C. Burnett-vall Tonder,
G. J. Retief ell H. A. J. Kruger. Drr. P. J. A. Kitshoff, A. G. Smit
ell C. W. Bruggemans se grade is in absentia toegeken.

I
Die Burger

Dr. Tobie de Villiers (links) het die graad M.Med. in die ver-
loskunde en ginekologie met lof verwerf. By hom is sy ouers,
US se voormalige rektorspaar, prof. Jannie de Villiers en dr.
Geraldine de Vi/liers. Prof. De Vi/liers en sy vrou is albei
dokters en prof. De Villiers was hoof van die Departement
Verloskunde en Ginekologie voordat hy Rektor geword he!.

Op die Maart-plegtigheid is doktorsgrade toegeken aan
(agter): drr. T. G. Thompson, C. P. Heese, J. N. Dunlevy,
W. A. M. Carstens, W. B. Cronje, C. A. Gagiano, J. S. J. van
Deventer en J. L. van Zyl. Voor: drr. M. H. Ricketts, C. 1.
Molyneux, A. A. Basson, W. L. D. M. Venter, S. M. Froneman,
C. N. Theron en J. M. de Kock.

Links: Met een van die Desember-
plegtighede het mnr. H. C. Tsjan (regs),
konsul van die Republiek van Sjina,
toegekyk terwyl twee van sy landgenote
M-grade in die ingenieurswese ontvang
he!. Hulle is mnre. Tien Hsing Tsjou
(links), wat 'n graad in die elektroniese
ingenieurswese verwerf he!, en Tien-Fan
Loe (M.Ing. in outomobiel-
ingenieurswese). Hulle was imvoners
van Helshoogte. Hoewel hulle minder as
twee jaar in Suid-Afrika was, het albei
hul verhandelings in Afrikaans geskryf.
Vir hulle verblyf hier het hulle
Afrikaanse name, Johan en Leon,
aangeneem.

Drie US-hoogleraers se seuns het in Desember as geneeshere
aan die Universiteit gekwalifiseer. Van links af is prof. Giel
Stander, hoof van die Departement Opvoedkundige Siel-
kunde, en sy seun, Hannes, prof. Rudi Bigalke, hoof van die
Departement Natuurbewaring en 'n voormalige dekaan van
Bosbou, en sy seun, Martin, en prof. Francois Taljaard, hoof,
Departement Chemiese Patologie, met sy seun, Andre.
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Meer as R12 miljoen reeds ingesamel

NUWE REKORDBEDRAG VIR
STELLENBOSCH 2000

Vyf voorste navorsers by die belangrikste deeltjieversnellers ter wereld het aan
die begin van die jaor die vierde SA somerskool in teoretiese fisiko by die Uni-
versiteit bygewoon. Prof. Chris Engelbrecht (regs) van US is hier saam met drie
van die geleerdes, drr. Chris Quigg van Illinois, Stan Brodsky van Kalifornie en
Frank Close van die Rutherjord-Iaboratorium in Brittanje. Die onder twee is drr.
John Ellis van Switserland en Roberto Peccei van Hamburg, Wes-Duitsland.

Die insamelingsveldtog vir die
Universiteit se Stellenbosch
2000-fonds het verlede jaar sy
beste jaar beleef sedert dit in

1980 aangepak is. 'n Nuwe rekordbe-
drag van R3 105 777 aan kontant-
skenkings en beloftes het bygekom.
Die totaal is tot meer as R12 miljoen
opgestoot.

Dit is 60% van die R20 miljoen wat
prof. Mike de Vries, Rektor en Vise-
Kanselier, as mikpunt gestel het toe
die insamelingsveldtog in Augustus
1980 bekendgestel is.

Slegs die kontant wat verlede jaar in-
gevloei het, is meer as R2,5 miljoen -
ook 'n nuwe rekordbedrag. Dit sluit
nuwe skenkings in asook bedrae wat
voorheen beloof is.

Die feit dat die fonds daargestel is vir
die uitbou van navorsing en na-

graadse studie aan die Universiteit
het baie bygedra tot die sukses van
die insamelingsveldtog.

Talle maatskappye het sowat tagtig
persent van die afgelope jaar se by-
draes aan die Universiteit geskenk.
Duisende oud-studente en ander in-
dividue het veertien persent van die
kontant bygedra en die kontantin-
komste uit boedels wat die afgelope
jaar gerealiseer het, was ses persent
van die totaal wat ontvang is.

Met baie van die skenkings wat vir
Stellenbosch 2000 ontvang word, be-
paal die donateurs vooraf waarvoor
dit aangewend word. Instansies aan
die Universiteit wat so met groot be-
drae bevoordeel is, is die Nagraadse
Bestuurskool in Bellville, die fakul-
teite van Landbouwetenskappe,
Natuurwetenskappe, Geneeskunde
en Ingenieurswese, navorsingsinsti-

tute aan die US, kursusse in leierskap-
ontwikkeling vir die studente, en
beurse vir verskeie studierigtings.
Die grootste enkele skenking verlede
jaar was R500 000 van die Anglo
American en De Beers-voorsitters-
fonds vir die bevordering van navor-
sing in die biotegnologie.
Uit skenkings vir Stellenbosch 2000
wat sonder enige voorwaardes van
die donateurs ontvang is, het die Uni-
versiteit onder meer R180000 vir
beurse aan nagraadse studente bewil-
lig. Groot bedrae is ook gebruik vir
addisionele boeke-aankope vir die
J. S. Gericke-biblioteek, asook navor-
singsapparate En ander navorsings-
doeleindes.
Omdat al meer Oud-Maties en
vriende van die Universiteit met die
opstel van hul testamente aan US
dink, word bemakings' 'n al belangriker
voedingsbron vir die Universiteit.
Verlede jaar is R205 640 uit boedels
ontvang, terwyl 'n verdere R4 miljoen
aan nuwe bemakings deur die De-
partement Ontwikkeling op skrif ge-
stel is. In die afgelope tien jaar is
sulke testamentere bemakings van na-
genoeg R22 miljoen gefinaliseer.
Baie hiervan is gedenkskenkings vir
die ins tel van beursfondse. Die skenk
van boeke, dokumente en ander
versamelstukke dra ook baie by tot
die uitbou van die Universiteit se
opleidingsgeriewe en kultuurbesit.
Ongebonde bemakings word steeds in
een van die Universiteit se belang-
rikste reserwefondse, die Eeufees-
trustfonds, wat van 1960 tot 1979 op-
gebou is, gestort. Die verdienste van
hierdie fonds word jaarliks vir drin-
gende behoeftes gebruik.
• In 'n bylaag by hierdie uitgawe van
Matieland verskyn die name van
Oud-Maties, studente se ouers, US-
personeellede en andere wat gedu-
rende 1984 vir Stell en bosch 2000 geld
geskenk het. 0
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Mnr. Potgieter

- MATIEIAND

Mnr. Retief Mnr. Badenhorst

BEKENDE AMPTENARE TREE OOK AF
Vier bekende universiteitsamp-

tenare het ook afgetree: mnre.
R. P. Conradie (registrateur: aka-
demiesJ, J. E. Potgieter (beplan-

ningsadviseurJ, P. J. Retief (sport-
sekretaris) en C. H. Badenhorst
(senior administratiewe beam pte in
die Fakulteit van Ingenieurswese).

Mnr. Conradie was sedert 1962 aan
US verbonde, die afgelope 18 jaar as
akademiese registrateur. As student
was hy o.m. lid van die Jan Pierie-
wiet-geselskap. Hy het twee M-grade
verwerf en was vroeer dosent op
Graaff-Reinet en in Bloemfontein.

Mnr. Potgieter is sedert 1960 aan US

O ud-Maties wat op Stellenboseh
wi! vakansie hou, kan vanaf
die einde van die jaar in
Desember en Januarie vakan-

sieverblyf van die Universteit huur.
Die Stellenbosse Stadsraad het on-
langs goedgekeur dat vakansieverblyf
in die manskoshuis Helderberg en in
sekere universiteitshuise aan die
publiek verskaf mag word.
In die week voor en na die Desember-
gradeplegtighede mag verblyf in 'n
ander universiteitskoshuis verskaf
word aan ouers en ander familie van
studente wat grade of diplomas ont-
vang.

Die Universiteit oorweeg dit om aan-
vanklik in die somervakansie slegs
kamers asook drie-, vier- en sesslaap-
kamer-eenhede te verhuur. Dit sal
van R12 per dag vir 'n dubbelslaap-
kamer tot R55 per dag vir 'n sesslaap-
kamer-huis koso Hoe langer 'n kamer
of eenheid gehuur word hoe meer
afslag sal toegestaan word.
Al die verhuurde eenhede sal gemeu-
bi!eer en die' huise met stowe en
yskaste toegerus wees. Kookgerei,
breekware en beddegoed sal teen
ekstra betaling beskikbaar wees.

verbonde en was o.m. assistent-regis-
trateur (akademies) voordat hy in
1972 as beplanningsadviseur aange-
stel is. Hy beskik oor drie meesters-
grade, in die natuurwetenskappe,
handel en stad- en streekbeplanning.
Onder sy lei ding is van US se pragge-
boue soos die D. F. Malan-gedenksen-
trum, Konservatorium, B. J. Vorster-,
J. C. Smuts- en C. G. W. Sehumannge-
boue en die J. S. Gerieke-biblioteek
beplan en opgerig.

Mnr. Retief ("Oom Piet" soos die
Maties hom vir dekades lank geken
het), was vanaf 1953 aan die Sport-
kantoor op Coetzenburg verbonde.

Kom hou
vakansie
op die
kampus!
Die Universiteit sal die inkomste uit
die vakansieverblyf slegs tot die voor-
deel van al US se koshuisinwoners
aanwend.
Daar word nog met die Stellenbosse
Afdelingsraad onderhandel om US se
Vergenoeg-terrein oos van Coetzen-
burg in die Desember-vakansies as 'n
karavaanpark te mag inrig. Dit sal
moontlik eers vanaf einde volgende
jaar beskikbaar wees. Karavaange-
riewe vir ongeveer 20 staanplekke
word beoog en swemgeriewe sal

Oud-Maties uit die jare veertig ont-
hou hom as Intervarsity-dirigent,
kaptein van die eerste hokkiespan en
eerstespan-tennisspeler, asoqk lid
van die Stellenboseh-Boere-orkes.
Later het hy vir die destydse Rhodesie
muurbal gespeel.
Mnr. Badenhorst het in die inge-
nieursfakulteit begin werk toe dit
slegs een en 'n half jaar oud was en af-
getree toe die fakulteit pas sy 40ste
bestaansjaar gevier het. Met sy
humorsin maar ferm en besliste op-
trede was "Oom Callie" 'n biegvader,
helper, raadgewer en algemene fakto-
tum vir letterlik duisende Matie-inge.-
nieurstudente. 0

moontlik aangebring word.

'n Groot getal Oud-Maties het verlede
jaar d.m.v. 'n vraelys wat saam met
Matieland aan sekere gebiede ver van
Stellenboseh gestuur is, gretig laat
blyk dat hulle graag gereeld die va-
kansieverblyf sal benut. Die voltooide
vraelys wat hulle teruggestuur het,
het die Universiteit gehelp om vas te
stel watter soort verblyf die gewildste
sal wees en hoeveel die Oud-Maties
bereid is om te betaal.

US poog lankal om oornag-akkommo-
dasie in vakansies vir Oud-Maties op
Stellenboseh te skep. Die Universiteit
meen dit sal 'n hei!same uitwerking
op die toeristebedryf he en tot US en
die munisipaliteit se voordeel strek.
Oud-Maties wat die vakansieverblyf
wi! gebruik, kan skryf aan: Mnr. J. A.
Aspeling, Afdeling Toelating en Lo-
sies, Universiteit, 8tellenboseh, 7600.
Aansoeke word tot 31 Augustus in-
gewag, waa-rna die kamers en een-
hede toegeken sal word. Oud-Maties
en mense wat vir langer tye bly, sal
voorkeur kry. As daar na die datum
nog plek beskikbaar is, sal laataan-
soeke oorweeg word 0
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MATIEIAND

Hy staan aan die hoof van 'n maatskap-

pyegroep wat 28 000 mense In diens

het en bates van R750 miljoen beheer.

DUD-MAllE VDDRSIE
S.A. BEDRYFSLEIER

David Mostert met sy vrou, Yvonne, en dogters, Davonne (links) en Marie-Louise,
wat albei nog op skool is. Die Mosterts se oudste kind, Peet, stu deer, soos sy pa,
ook in die ingenieurswese op Stellenbosch.
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E en van Suid-Afrika se sukses-
volste bedryfsleiers, die hoof
van 'n maatskappyegroep wat
28 000 mense in diens het en

bates van sowat R750 miljoen beheer,
is 'n 48-jarige Oud-Matie-ingenieur.
Mm. David Mostert, besturende
direkteur van Darbyl Bpk, het in 1958
op Stellenbosch as meganiese inge-
nieur afgestudeer.

Vyf en twintig jaar nadat hy as leer-
lingingenieur by Vikor in Vanderbijl-
park begin werk het, is hy in 1983 aan
die hoof van Dorbyl, een van die land
se top-ingenieursmaatskappye, aan-
gestel.
Vroeg in sy loopbaan het hy gevorder
tot ontwerpingingenieur. Nadat hy 'n
meestersgraad in die bestuursadminis-
trasie verwerf het, ward hy in sy
eerste bestuurspos, die van be-
stuurder: tegniese dienste, aangestel
en toe die totstandkoming van 'n
derde Yskor in Newcastle gelei het tot
die vestiging van 'n derde Vikor-
swaaringenieurswerke, bekend as
Venco, is hy in 1972 as die eerste be-
stuurder daarvan aangestel. Hy het
die pos tot 1976 beklee en beskou dit
as 'n uitdagende tydperk wat hy baie
geniet het en waarin hy baie ervaring
opgedoen het.
In 1977 word hy die bestuurder van
Vikar se Duncanville-werke by Ver-
eeniging, wat in daardie stadium
verskeie probleme opgelewer het. Dit
het hom verder geskool vir sy aanstel-
ling as bestuurder van Vikor se Van-
derbijlpark-werke vroeg in 1980 en
skaars 'n jaar later as bestuurder van
Dorbyl Railway Products in Boksburg.
Harde werk. En om jou werk ook te
geniet. Gesonde verstand. Om jou
vakkundige kennis so toe te pas dat
dit tot die tasbare voordeel van die
hele organisasie is. Ook om die regte
mense op die regte plekke aan te stel.
Dit is onder meer waaraan David
Mostert sy suksesvolle loopbaan
toeskryf.
Mm. Mostert is 'n oud-leerling van
die Paarlse Hoer Jongenskool. In sy
studentedae op Stellenbosch was hy
'n inwoner van Helderberg.
Hy en sy vrou, Yvonne (met wie hy
reeds 24 jaar getroud is), het drie
kinders. Die oudste, Peet, stu deer
soos sy pa ook in die ingenieurswese
op Stell en bosch - natuurlik met pa
David se onomwonde goedkeuring.
Mm. David Mostert besoek die inge-
nieursfakulteit op Stell en bosch ge-
reeld en is baie be'indruk met die
gehalte van die opleiding wat daar
aangebeid word. 0



'FAKULTEIT VERSEKER
BEDRYF SE WELSLAE'
Nuwe uitbreidings van byna kwartmiljoen rand geopen

Prof. Hennie Vermaas (regs), dekaan van die Fakulteit van Bosbou, en mnr. Tim
Rypstra, lektor in Houtkunde, by die nuwe verduursamingsapparaat wat deur
die firma Hicksons aan die fakulteit geskenk is.

M eer as R2,5 miljard is in die
bosbedryf bele, dit het 'n
omset van meer as R1 mil-
jard en bied 'n heenkome

aan sowat 150 000 mense, het die
Minister van Omgewingsake- en Toe-
risme, mnr. John Wiley, met die ope-
ning van die nuwe uitbreiding ter
waarde van sowat R230 000 by US se
Fakulteit van Bosbou gese.

Die nuwe uitbreidings behels hoof-
saaklik nuwe laboratoria en enkele
kantore. Die Fakulteit Bosbou aan US
is die enigste in die land.

"Die welslae van die bedryf kan groot-
liks aan die mense wat hier afgestu-
deer het, toegeskryf word," het mnr.
Wiley gese.

Sedert 1932, toe die eerste professo-
rate in Bosbou ingestel is, het 436 stu-
dente BSc-grade, 94 honneursgrade,
73 meestersgrade en 18 doktorsgrade
aan die fakulteit verwerf.

Volgen~ mnr. Wiley is dit voor die
hand liggend dat die Fakulteit van
Bosbou as opleidings- en navorsing-
sentrum veeI meer as in die verlede 'n
groot krag in die vooruitgang van bos-
bou in Suid-Afrika sal word. "In die
toekoms sal hierdie fakulteit tesame
met ander liggame soos die Nasionale
Instituut vir Houtnavorsing van die
WNNR en die Instituut vir Kommer-
siele Bosbounavorsing 'n altyd groter
bydrae tot navorsing moet maak in-
dien die nywerheid sy posisie in 'n
sterk mededingende ekonomie wi!
verstewig en uitbou."

Mnr. Wiley het gese dat die fakulteit
sedert sy totstandkoming in 1932
mank gegaan het aan personeel, toe-
rusting en ruimte. Die ruimteknel-
punt word egter nou grootliks uitge-
skakel met die opening van die nuwe
uitbreidings.

"Aangesien dit die enigste bosbou-
fakulteit in die land is, rus daar 'n
swaar verantwoordelikheid op die
skouers van die dosente om toe te
sien dat die stanaaard van hul werk

steeds van hoe gehalte is. Dat dit on-
getwyfeld die geval is, word bewys
deur die internasionale aansien en
erkenning wat die fakulteit geniet,"
het mnr. Wiley gese.

Die fakulteit het ook dieselfde dag 'n
verduursamingsapparaat ter waarde
va R15 000 in gebruik geneem. Dit is
deur die firma Hicksons geskenk.
Volgens prof. Hennie Vermaas, de-
kaan van die fakulteit, is die doel van

die apparaat om hout bestand te maak
teen aanvalle van insekte en swamme
en om die algemene bestandheid van
hout teen verwering te verhoog.

"Ons sal die apparaat gebruik vir na-
vorsing sowel as die opleiding van
ons studente. Navorsing vir buite-
ins tansies sal ook hier gedoen kan
word," het prof. Vermaas gese.

Daar is 128 studente aan die fakulteit
van Bosbou verbonde. 0
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Nege nuwe professore

BEVORDER EN
AANGESTEL

Orr. J. C. Roux (Bantoetale) en
D. A. du Toit (dogmatologie) is
albei vanaf die begin van die
jaar tot professore bevorder.

Professorale status is ook verleen aan
dr. D. H. van der Vyver, direkteur van
die Instituut vir Taalonderrig (Intus).
Hoogleraars wat nuut by die Uni-
versiteit aangestel is, is proff. H.
Oosthuizen (besigheidsbestuur en
administrasie - bemarkingsbestuur),

Praff. Van der Vyver, Du Toil en Roux

M. L. S. de Kock (urologieJ, G. J. Vlok
(ortopedie), A. E. Schaetzing (veri os-
kunde en ginekologie), W. J. Breyten-
bach (Afrika-studie) en T. van Wyk
(handelsreg).

Prof. Roux het gestudeer op Potchef-
stroom, waar hy dosent was voordat
hy in 1972 aan US aangestel is. In
1979 word hy senior lektor en verwerf
ook sy doktorsgraad op Stellenbosch.
Hy het verskeie buitelandse studiebe-
soeke afgele en was gasdosent aan die
Universiteit van Essen, Wes-Duits-
land.
Prof. Du Toit het vier kwalifikasies
met lof op Stellenbosch behaal en in
1971 'n doktorsgraad in die teologie
in Amsterdam verwerf. In 1965 was
hy voorsitter van die Matie-studente-
raad. Hy was dosent aan die Huge-
note-kollege op Wellington voordat
hy in 1972 aan US aangestel is.
Prof. Van der Vyver het aan UOVS ge-
studeer, honneurs- en M-grade met
lof op Stell en bosch verwerf en in
1972 'n doktorsgraad aan US behaal.
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Hy het ook in Munchen en San Fran-
cisco en aan die Universiteit van
Massachusetts gestudeer en in 1982 'n
sertifikaat in bestuursontwikkeling
op Stellenbosch verwerf. Voordat hy
in 1975 direkteur van Intus geword
het, was hy dosent in Duits aan die
universiteite van Wes-Kaapland en
Stellenbosch.

Prof. Oosthuizen het aan US, Unisa

en RAU gestudeer en was voorheen
dosent aan US, Unisa, UPE en UWK.
Hy was ook verbonde aan die Stell en-
bosch-Boerewynmakery, Kaapse Wyn
en Distilleerders en die United-
tabakmaatskappy. Hy is mede-redak-
teur van die eerste Afrikaanse
bemarkingshandboek.

Prof. De Kock het in 1971 as genees-
heer aan US afgestudeer en in 1977
MMed met lof verwerf. Sedert 1972 is
hy aan die Fakulteit van Genees-
kunde en die Karl Bremer- en Tyger-
berg-hospitaal verbonde. In 1982 het
hy as hoof van die Departement
Urologie waargeneem. Hy het as
besoekende dosent aan die Universi-
teit van Pretoria opgetree en het in
1979 vir 'n jaar in Brittanje navorsing
gedoen.

Prof. Vlok het in 1970 as geneesheer
aan US afgestudeer. In 1976 verwerf
hy 'n meestersgraad in die ortopedie.
Hy het gepraktiseer op Douglas,
waarna hy aangestel is by Karl Bremer
en later die Tygerberg-hospitaal.

Gedurende 1983-1984 was hy waar-
nemende hoof van die Departement
Ortopedie by Tygerberg. Hy het met 'n
Ernest Oppenheimer Memorial-trust-
beurs in Brittanje gestudeer.

Prof. Schaetzing is opgelei in Wes-
Berlyn en Londen. In 1979 verwerf hy
'n doktorsgraad in die geneeskunde
aan US. Voordat hy in 1973 aan die
Universiteit en die Tygerbergchospi-
taal aangestel is, was hy verbonpe aan
hospitale in Wes-Duitsland en in
Kaapstad en Durban, asook die uni-
versiteite van Kaapstad en Lund,
Swede. Sedert 1979 is hy hoof van die
kolposkopie-kliniek by Tygerberg. Hy
het verskeie toekennings ontvang.

Prof. Breytenbach het aan die Univer-
siteit van Pretoria gestudeer en 'n
doktorsgraad aan Unisa verwerf. Hy
was onder meer programorgani-
seerder van die SAUK se 2oeloe-
diens, volkekundedosent aan UP,
hoofnavorser van die Afrika-insti-
tuut, bestuurder van navorsing en
inligting by die SA Stigting, senior
staatkundige beplanner in die Eerste
Minister se Kantoor en sedert 1983
direkteur (staatkundige beplanning)
in die Departement Staatkundige Ont-
wikkeling en Beplaning. Hy aanvaar
die pos aan US in Julie.

Prof. Van Wyk het op Stellenbosch en
aan Unisa en Wits gestudeer. Hy was
verbonde aan die Departement van
Binnelandse Inkomste voordat hy
dosent aan Unisa geword het, waar hy
sedert 1976 mede-professor was en
vanaf 1978 professor en hoof van die
Sentrum vir Belasting- en Sakereg.
Sedert 1983 was hy ook deeltyds
dosent aan Wits.

Dosente wat tot senior lektor
bevorder is, is drr. J. A. Brink (che-
mie), B. W. Oelofsen (so6IogieJ, J. C.
Steyn (fundamentele en historiese
opvoedkundeJ, A. A. van Niekerk (fi-
losofie) en J. Kinghorn (Bybelkunde)
asook mnre. P. J. Brink (rekening-
kunde) en S. van der Berg (ekonomie).
Aanstellings as senior lektor is drr. P.
van der Post du Toit (staatsleer en
publieke administrasie) en J. H. Mool-
man (grond- en landbouwaterkundeJ,
en mnre. C. J. Groenewald (sosiolo-
gieJ, D. P. van Dyk (rekeningkunde) en
P. J. du Toit (onderwysadministrasie).

Mev. E. Dostal is tot senior navorser
in die Instituut vir Toekomsnavorsing
bevorder en mnr. M. M. Malan is
aangestel as adjunk-direkteur (akade-
mies) van die Buro vir Universiteits-
en Voortgesette Onderwys, D



'Parlement' se hele versameling

Dr. Hennie Viljoen, direkteur van biblioteekdienste, prof. Bun Booyens,
afgetrede hoof van die Departement Afrikaanse Kultuurgeskiedenis, en mnr.
Arthur Lewin, 'n Oud-Matie wat sedert 1958 "Speaker" van die Kaapse Parle-
mentere Debatsvereniging was, met 'n notuleboek van die vereniging.

O P 2 Maart 1884 het 'n groepie
wakker Kapenaars die Cape
Parliamentary Debating So-
ciety gestig. Die oogmerk met

die stigting was om sy lede te skool in
die bespreking van landsvraagstukke,
die redenaarskuns te bevarder en par-
lementere prosedure, soos dit in die
ou Kaapse Parlement onder die West-
minsterstelsel gegeld het, noulettend
te volg.

Honderd jaar lank het hierdie ver-
eniging - die eerste van sy soort in
Suid-Afrika - met sy werksaamhede
volgehou. Aanvanklik het die verrig-
tinge in Engels geskied, dog sedert die
twintigerjare is lede aangemoedig om
hul se in die land staal van hul keuse
te se.
Die Kaapse Parlementere Debatsver-
eniging het deur die jare elke
Woensdagaand byeengekom. Deur
die jare het die vergaderplekke gewis-
sel, maar dit is betekenisvol dat die
ou Koffiehuis in die Groote Kerkge-
bou - kultuurbrandpunt soos dit in
menige opsigte was - jarelank ook
die vergaderplek van die vereniging
was.

In sy beraadslagings het die KP
Debatsvereniging die model, soos
deur die moeder-Parlement daarge-
stel, getrou gevolg, kompleet met
Speaker, Eerste Minister, Kabinet,
Opposisie en Klerk. Aan 'n "dag-
order", septer, pruike en togas het dit
nie ontbreek nie en daar is vurig oar
'n verskeidenheid aktuele landsake
gedebatteer, sowel as mosies en be-
grotings deurgevoer. Niemand het
egter verantwoardelikheid vir die
besluite aanvaar nie!

Die doelwitte was die vuurdoop en
oefenskool vir talle jong Kaapse regs-
geleerdes, sakemanne en voorne-
mende politici. Sommige het meer as
'n halfeeu aktiewe lede gebly. 'n Aan-
tal het weldra lede van "die Ander
Plek" - die Parlement van die Unie/
Republiek - geward: J. H. Conradie,
T. E. Donges, F. C. Erasmus, H. G.
Lawrence, Japie Hasson, Blaar Coet-
zee, Sampie Froneman, B. J. Varster,
Hennie Smit en ander.

Onder die erelede vind ons die name
van Oud-Maties soos J. C. Smuts,
J. B. M. Hertzog en D. F. Malan. Naas-
tenby 'n 25-tal regters van die Kaapse
Afdeling was lede en ampsdraers van
die Kaapse Parlementere Debatsver-

eniging. Inderdaad het die vereniging
in sy fleur besondere status geniet.
Nagenoeg 101 jaar na die stigting, op
11 Februarie 1985, is die kern van die
argief van die Debatsvereniging aan
die sorg van die J. S. Gericke-Hiblio-
teek toevertrou. Mnr. Arthur Lewin,
Kaapstadse regsgeleerde en outeur,
het dit self na Stellenbosch geneem
en aan die Universiteit oarhandig.
Mnr. Lewin was in 1932 'n student
aan US. Hy is reeds sedert 1922 'n ak-
tiewe lid van die vereniging en sedert

1958 "Speaker" van die "Parlement"!

Die versameling ward in die Manu-
skripte-afdeling van die Biblioteek
bewaar. Dit bestaan uit ledelyste, dag-
ardes, notules, kennisgewings, troon-
redes, verslae, gedrukte reels en regu-
lasies, korrespondensie en 'n Iywige
plakboek met knipsels, foto's, enso-
meer.

Die versameling is 'n kosbare navOf-
singsbron vir politieke, ekonomiese,
sosiale en kultuurgeskiedskrywings. 0
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Danie Malan en Dicky Broberg, twee van die blinkste sterre van die "goue era"

DIE 'GOUE ERA'

Sedert die middel sestigs het die
Stellenbosch-Atletiekklub 'n
ongeewenaarde bloeitydperk
binnegegaan. Hierdie "goue

era" sou rofweg strek vanaf die
1967/68-seisoen tot min of meer die
1974/75-seisoen. 'n Voorloper vir
hierdie goue era, en 'n gebeurtenis
wat ongetwyfeld 'n gunstige invloed
op die klub se toekomstige groei en
prestasies moes gehad het, was De
Villiers Lamprecht se droommyl op
13 November 1964.

Onder perfekte omstandighede het
Coetzenburg aanskou hoed at Stell en-
bosch se gunstelingatleet kaalvoet die
eerste Suid-Afrikaner word om die
my I onder vier minute af te Ie. Hy was
ook die eerste atleet in Afrika am
hierdie prestasie te behaal. In Div. se
atletiekloopbaan het hy die volgende
drie beste tye in die my I aangeteken,
naamlik 3:59,7 (1964), 3:58,6 (1968)
en 3:57,7 (1970).
Div., as klubkaptein, het sy mede-
atlete begeester en ook waardevolle
potensiaal na Stellenbosch gelok. In
1967 het Stellenbosch se mans die
Dalrymple-beker vir die eerste keer in
11 jaar weer gewen terwyl die dames
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die Roger Dyason-skild ns. vyf jaar
weer l1Uis toe kon bring. In hierdie
jaar het die name van 23 Maties onder
die eerste 10 in elke nommer op die
Suid-Afrikaanse vertoningslys verskyn.
In die daaropvoldgede jaar het Dicky
Broberg die klub se eerste Springbok
in Matie-kleure geword sedert die dae
van Kobus Swart (1958/59). Broberg is
opgeneem in die Springboktoerspan
na Europa in 1968. Ander atlete in die
span wat of Maties was of kort daarna
Maties geword het, was Pauline Cra-
ven, Thea Kitshoff, Letitia Malan en
Div. Lamprecht.
Op interuniversitere vlak het die Ma-
ties in 1968 albei trofee behou - 'n
prestasie wat hulle ook in 1969 kon
nadoen. Ongelukkig het slegs die
mans in 1970 daarin geslaag om vir
die vierde agtereenvolgende keer as
die kampioen uit die stryd te tree. In
1972 en 1974 het hulle weer so ge-
maak terwyl die dames eers weer in
1975 en 1977 as kampioene gekroon
is. Oom Ivor Potgieter, afrigter van die
Maties vanaf April 1967 tot einde
1974, moet 'n goeie kwota krediet kry
vir hierdie welslae.
In 1969 het Stell en bosch seker sy

ATLETIEK
Die Stellenbosch-Atletiekkl
bestaansjaar. Dr. Floris van
skrywer van die klub se eeut

atletiek, vertel van die beginjarr.
die groot name wat die

Div. Lamprecht op Coetzenburg, waar hy kaalv
minder as vier minute af te Ie.



bet die eerste at1eet in Afrika was om die my I in

lenbosch-Atletiekklub sterker as
enige provinsiale atletiekspan ge-
word. So behaal die Matie-atlete in
die WP-span 17 medaljes (3:8:6) op
die nasionale kampioenskappe.
Emile Rossouw word as 16-jarige die
eerste Suid-Afrikaner om hoer as
sewe voet te spring. Dit was ook 'n
wereldrekord vir sy ouderdomsgroep.

In 1971 het Dicky en Danie hulle be-
wys as die twee vinnigste 800-meter-
atlete ter wereld in daardie jaar. Daar-
benewens is hulle gereken onder die
eerste 10 van aile tye. Op 31 Maart
daardie jaar behaal Dicky en Danie
800-metertye van 1:44,7 en 1:45,1
onderskeidelik. Eersgenoemde tyd

~

- '"1

Die "goue era" van Matie-at1etiek is afgesluit met "Groot John" van Reenen. Sy
rekords sal moeilik geewenaar word.

grootste slag ooit geslaan. Top atlete
soos Danie Malan (800 en 1 500 m),
Pauline Craven (verspring, naellope),
Alta Coetzee (naellope), Suzette Pre-
torius (hekkies), Annelise Smith (nael-
lope) en Johan Marais (naellope) het
hulle by Dicky Broberg en spanmaats
aangesluit. In hierdie era het Stellen-
bosch aile byeenkomste en
kampioenskappe oorheers. So byvoor-
beeId het slegs Suid-TransvaaI meer
goue medaljes op die S.A. se-
niorkampioenskappe van daardie jaar
verower as die Matie-kontingent in die
WP-span! Suzette Pretorius het ook in
1969 binne 10 dae die SA rekord in die
100-meterhekkies twee keer oortreL
In die 1969/70-seisoen het die Stel-

EEUFEES
b vier vanjaar sy honderdste
er Merwe, sporthistorikus en
~esboek,Honderd ,aar Matie-
van atletiek op Stellenbosch en
lub reeds opgelewer het.
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MATIEIAND

ATLETIEK HET TOE
ANDERS GELYK

Daar was sakresies, driebeen resies
en selfs donkieresies

was nie net 'n nuwe Suid-Afrikaanse
en Afrika-rekord nie, maar dit was
ook net 0,4 sekonde buite die wereld-
rekord van Ralph Doubell, opgestel
tydens die 1968-0limpiese Spele.

Nog 'n alleet wat gedurende hierdie
era groot naam gemaak het, is Ferdie
Le Grange. Ferdie het met sy heel
eerste marathon, op 6 Maart 1971, die
eerste Suid-Afrikaner geword om die
afstand van 42,195 km onder 2:20:00
af te Ie. Sy rekordtyd van 2:19:02,2 is
nog merkwaardiger indien in gedagte
gehou word dat hy net ses weke daar-
voor geoefen het en dat hy voorheen
ook aan slegs drie wed lope verder as
sewe myI deelgeneem het. Ferdie se
beste marathontyd is 2:13:58,0, opge-
stel in Manchester tydens die Maxol-
Marathon van 1973.

Op die 1972-SA seniorkampioen-
skappe het die Maties (in die WP-
span) altesaam vyf goue, ses silver- en
vyf bronsmedaljes ingepalm. Vyf Ma-
ties het ook gedurende hierdie sei-
soen (1971/72) die nasionale rekord
verbeter, naamlik Dicky Broberg,
Danie Malan, Emile Rossouw, Ferdie
Ie Grange en Suzette Pretorius. Laas-
genoemde drie se rekords was ook
Afrika-rekords. In 1972 was daar ook
sewe Suid-Afrikaanse allete onder
die eerste 12 op die wereldranglys.
Vier van hierdie sewe was Maties.

In 1973 word Danie Malan die eerste
Matie om alleen-wereldrekordhouer
in atletiek te word. Op 24 Junie, in die
Olimpiese stadion van Munchen, ver-
beter hy voor 30 000 toeskouers die
wereldrekord in die 1 OOO-meter na
2:16,0. In daardie jaar was die gemid-
delde van sy 10 beste wedlop{} oor
800 meter 1:45,33 - die beste van
enige alleet ter wereld.

Die goue era sluit af met John van
Reenen. In "Groot John" het die Maties
n6g 'n wereldrekordhouer ryker ge-
word. John behaal sy grootste lewens-
ideaal op 14 Maart 1975 tydens die
universiteitskampioenskappe toe hy
die diskus 68,48 meter ver geslinger
het. John tel onder die grootste Suid-
Afrikaanse allete van aile tye en sy re-
kords sal moeilik geewenaar word.

Die "goue era" in die geskiedenis van
die Stellenbosch-Atletiekkl ub dra
veel meer om die lyf as wat hier opge-
som is. Die prestasies van Danie Goo-
sen, Alta Coetzee-Wessels, Clive Dale,
Freddie Poggenpoel, Letitia Malan en
talle ander kan nog boekdele vul. In
die geheel gesien is elke donker
periode in die bestaan van die Stel-
lenbosch-Alletiekklub opgevolg deur
'n sterbelaaide era. 0
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Presies hoe "alletiek" op Stel-
len bosch ontstaan het, kon nie
vasgestel word nie. Meer as
100 jaar gelede is daar gewis

meegeding in hard loop , spring en
gooi, maar volgens primere bronne
wat geraadpleeg is, dateer georgani-
seerde "atletiek" eers vanaf 1885.

Georganiseerde sport op Stellenbosch
was 'n logiese uitvloeisel n<1die stig-
ting van die Kweekskool in 1859 en
die Universiteit se voorloper, die
"Stellenbossche Gymnasium", in
1886. Die totstandkoming van die
"Stellenbosch College" in 1881 het
beter bestuur in die hand gewerk en
gelei tot die stigting van die "Stellen-
bosch College Athletic Club" op 9
September 1884, om na die belange
van die verskillende krieket- en voet-
balklubs op die dorp om te sien.

Vroeg in Maart 1885 is die bestaande
komitee vergroot om in belang van at-
letiek op te tree. Die vergrote komitee
was in werklikheid die oorsprong van
die huidige Stellenbosch-Atletiek-
klub.
In daardie jare is "atletiek" in die
vorm van 'n jaarlikse sportdag aange-
bied. In 1885 is die Braak daarvoor ge-
bruik, van 1886 tot 1897 Die Laan en
daarna tot 1931 die ou Pawiljoenveld
(waar die Carnegie-gebou vandag
staan). Sedert 1932 het die Coetzen-
burg-sportterein ook die tuiste van at-
letiek geword.
Sommige van die atletieknommers
het 'n interessante geskiedenis. Die
program op die eerste byeenkoms in
1885 het bestaan uit stelskop,
skepskop, krieketbalgooi, 200-tree-
wedloop vir seuns 0.15, verspring,
100-tree, gewigstoot, 1 myl-fietsry
(pennyfarthings), 120-tree-hekkies,
hoogspring, hekkies vir seuns, tou-
trek, mylwedloop, driebeenresies en
'n kwartmyl.
Op die tweede sportdag (1886) is
fietsry tydelik vervang deur 'n menar-

gie-wedloop en 'n verloorderswed-
loop. Wat presies die menargie-wed-
loop om die lyf gehad het, kon sover
ongelukkig nie met sekerheid vasge-
stel word nie. Dit wil voorkom asof
die deelnemers elk 'n spesifieke dier
moes uitbeeld. Of daar slegs in ver-
momming gehardloop is en of die at-
leet in die dier wat hy uitbeeld se na-
tuurlike gang moes voortbeweeg, bly
'n raaisel. Hierdie nommer is egter in
1889 deur 'n eenmylstapnommer ver-
yang.

In 1890 is voorsiening gemaak vir 'n
wedloop vir seuns onder 12 jaar
asook 'n "Volunteer race" vir die lede
van die "Victoria Volunteer Corps".
Laasgenoemde wed loop is in volle
uniform met wapen afgele.
In 1892 het 'n paar "uitheemse" nom-
mers soos "tossing the caber" en "tilt-
ing at the ring" hulle verskyning op
die program gemaak. Vir eersge-
noemde moes daar verlof van die
stadsraad gekry word om 'n jong den-
neboom vir die doel af te kap. Maudie
Krige (gebore in 1890 en 'n tweeling-
dogter van oom Japie "Home") kon
waardevolle lig werp op die byeen-
koms in Die Laan. Dit was juis die
"tilting at the ring" wat haar as klein
dogtertjie die meeste beYndruk het. Sy
gee die volgende weergawe:
"Die ring was met 'n toutjie as 'n galg
gehang. Dan moes ruiters te perd met
'n lans in hulle hande een-een aan-
gestorm kom en in die stormloop
moes die ruiter met sy lans deur die
ring steek. Groot was die applous
wanneer die ruiter daarin geslaag
het."
In 1889 het interkollege-nommers
hulle verskyning gemaak. In 1907 was
daar 'n "band race". Dit is oor 150 tree
beslis terwyl die deelnemers al stap-
pende 'n musiekinstrument bespeel
het. In 1908 is 'n sakresies oor 75 tree
en oor drie vlugte hekkies van 9-12
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Danie Joubert
"'-WERELDATLEET VAN

DIE DERTIGERJARE

Donie Joubert, een van die grootste
name in die Stellenbasch-Atletiek-
klub se geskiedenis.

~
duim hoog (ongeveer 22-30 em) aan-
gebied.

Die eeste nommer vir vroue was 'n
eier-en-Iepelresies wat in 1912 die lig
gesien het. Nog 'n nommer wat 'n kort
lewensduur gehad het, was die don-
kieresies van 1913. Die laaste donkie
oor die wenstreep was die wenner.
Met die uitsandering van gholf-dryf
en die voetbalresies was nommers
soos paalspring (1919), spiesgooi

Soos met die Olimpiese
Spele in 1984 in Los
Angeles het die 1932-
Spele in die stad ook

baie Suid-Afrikaners se ver-
beelding aangegryp . . . en vir
teleurstelling gesorg. Destyds
was die "ongelukkige" atleet
Danie Joubert, een van die
Matie-klub se grootste name
van aIle tye.

Danie Joubert is 'n naam waaroor elke
Matie altyd trots sal bly. In 1931 het
hy twee keer die wereldrekord van
9,4 sekondes in die 100-tree geewe-
naar.
Die eerste geleentheid was in April
toe hy in Bloemfoentein die Suid-
Afrikaanse titel verower het (daar is
egter gevind dat die baan 'n daling ge-
toon het) en die tweede tydens die
Dalrymple-byeenkoms van 15-16 Mei
te Grahamstad. Alreeds in die uitdun
op die Vrydag het Danie die wereldre-
kord van 9,4 sekondes, opgestel deur
Frank Wykoff (VSA) in 1930, oortref.
Laksheid aan die kant van die
beamptes het Danie egter die rekord
gekos.
Hy het die valgende dag steeds sy top-
vorm getoon deur Wykoff se tyd te
ewenaar. Weer eens wou sake aan die
administratiewe kant nie vlot nie. Sy
rekord is eers 15 jaar later erken. Dit
was toe die SAAAU se hoofkwartier
van Durban na Kaapstad verskuif het.
Bill Vogt het in die proses op die aan-

(1925) en diskus (1927) bekende nom-
mers wat gekom het om te bly.
Die jaarlikse sportdae het tot voor
1926 die kern van Stellenbosse atle-
tiek uitgemaak. Nc'i die totstandkom-
ing van die inter-universitere atle-
tiekkompetisie in 1921, het atletiek as
nasionale universiteitsport 'n groot
oplewing ondergaan. In 1923 het at-
lete van die Universiteit van Oxford
Suid-Afrika besoek en meegehelp om
die beeld van die sport uit te dra.

soekvorms afgekom en onmiddellik
werk daarvan gemaak. Dis deur die
IAAF erken pas voordat die eerste
amptelike 9,3 sekondes gehardloop
is.

In die daaropvolgende jaar sou 'n
mens verwag het dat Danie 'n seker"
keuse vir die Olimpiese span na Los
Angeles sou wees. Die uitgangspunt
van die SA Olimpiese Spelevereni-
ging was om die bes moonlike span te
stuur en nie soveel verteenwoordi-
gers as moantlik nie.

Die Raad kies toe net drie atlete uit 'n
totale span van agt lede. Daarbene-
wens is twee reserwes aangewys ...
die eerste reserwe 'n swemster en
Danie Joubert as tweede reserwe. Ver-
dere beskikbare fondse in 'n tyd van
depressie sou bepaal of die reserwes
in die span opgeneem sou word al
dan nie. Op Stellenboseh het proff.
Stegmann en Blommaert asook die
here Markotter en Harvey alles in
hulle vermoe gedoen om Danie in die
span te kry - en ook met sukses.

Op die Spele het Danie sy uitdun in
die 100-meter in 11,0 sekandes gewen
en in die kwarteindronde tweede ge-
eindig met 'n tyd van 10,6 sekondes.
Hierdie tyd van Danie was die derde
vinnigste in die kwarteindronde. In
die halfeindronde het hy weer tweede
gekom - met 10,7 sekondes. Die
eerste drie atlete het almal dieselfde
tyd aangeteken. Volgens die foto blyk
dit dat Danie eerste en Eddie Tolan

~

In 1926 het puik atlete soos J. J. en
W. D. Pienaar, Snaar Viljoen, Gonin,
Steyn, Degenaar, Mohr en Grove vir
Stellenboseh naam gemaak. Hulle
roem is in 1929 voortgesit deur Danie
Joubert. Sy verlies in 1934 is oorkom
deur die Uiekhaff-broers, Johan
Sehoeman en Bailie van der Merwe.

Bogenoemee hoogtepunte in die klub
se geskiedenis (1926-1935) is net deur
die "goue era" (ongeveer 1967-1975)
geewenaar. 0
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Die einde van die eerste uitdun in die
semi-finaal van die 100 m op 1932 se
OIimpiese Spele in Los Angeles.
Joubert het die lint gebreek. maar die
Amerikaner Eddie Tolan is eerste
geplaas.

Danie Joubert

(VSA) derde was. maar die beoorde-
laars het Tolan eerste geplaas. Hoe-
wei elektroniese hulpmiddels al in
1912 vir die eerste keer op 'n Olim-
piese Spele gebruik is. het hierdie
beslissing klaarblyklik op mens like
waarneming berus. 'n Fotobeslissing
moes weI in die finaal gebruik word
alvorens Toland die eerste plek toege-
ken is ... in 'n wereldrekordtyd van
10.3 sekondes oar 100 meter. Danie
Joubert was vyfde met 10.6 sekondes.
Was die Matie-Springbok kompetisie-
fiks (sy laaste deelname was in Mei
en die Spele vroeg in Augustus) en
het hy met die regte spykerskoene
weggespring. kon hy minstens 'n
medalje verower het. Daaraan twyfel
selfs hy tot vandag toe nie. 0
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Sowjet-Revue is 'n nuwe maandblad
wat sedert einde Januarie deur US se
Instituut vir die Studie van Marxisme
uitgegee word. Prof. D. J. Kotze (regs).
direkteur van die instituut. oorhandig
hier een van die eerste eksemplare aan
dr. Robert Legvold. assistent-direkteur
van die Harriman Institute for Ad-
vanced Study of the Soviet Union aan
die Columbia-universiteit in New
York. Dr. Legvold en ses ander Ameri-
kaners was by 'n seminaar wat ISMUS

aangebied het. Links is dr. Philip Nel.
senior navorser by ISMUS en redakteur
van die nuwe blad.

Sowjet-Revue verskyn tien keer per
jaar en verskaf kart. oorsigtelike be-
sprekings van neigings en gebeure in
Rusland se binnelandse poIitiek en die
staat se betrokkenheid in Afrika. Die
blad kos R15 per jaar. Inskrywings kan
gerig word aan: Die Redakteur. Insti-
tuut vir die Stu die van Marxisme.
Universiteit, Stellenbosch 7600.



Nege mense is by die reunie vereer vir hul groat bydrae tot
die bevardering van die vakgebiede wingerd- en wynkunde.
Die nege, aan wie gedenksertifikate aarhandig is, is van
links af: prof. Chris Theron, dr. Charlie Niehaus, mnre.
Tinie Ie Raux en P. K. Markel, dr. Andre du Tait, prof. S. J.
du Plessis en mnr. N. C. Krone.

Onder die skaner geslag wat in wingerd- en wynkunde ap
Stellenbosch afgestudeer het, is mev. Janey Muller van Tul-
bagh, mej. Gail Kreusch van Umtata, mev. Carina de Villiers
van Rawsanville en mev. Yvonne Slabber van Darling.

250 wingerd- en wynbouers byeen

Die vier Oud-Maties het reeds in die twintigerjare as eerstejaars ingeskryf:
prof. Chris Theron van Tulbagh (eerstejaar, 1921), prof. S. f. du Plessis van
Stellenbosch (1926) en mnre. f. Visser van Keimaes (1929) en P. K. Markel van
Stellenbasch (1923).

••

"N REU IE DUISEND'
universiteitsvlak aangebied word.
Die kursus bestaan reeds sedert die
Fakulteit van Landbouwetenskappe
in 1918 sy eerste studente toegelaat
he!. Sedert 1968 is daar twee aparte
departemente. 0

Oude Libertassentrum deur Stell en-
boseh-Boerewynmakery aangebied en
aandete deur die Oude Meester-groep
in die Bergkelder.
Stellenbosch is die enigste plek in die
land waar wingerd- en wynbou op

"'n Reilnie duisend," het hulle
na die tyd daarvan gese.
"Hulle" is die sawat 250
wingerd- en wynbouken-

ners wat einde verlede jaar 'n saam-
trek van oud-studente van die Univer-
siteit se departemente Wyn- en
Wingerdkunde 'op Stellenbosch byge-
woon het.
Die daglange reilnie het nie net uit 'n
sosiale byeenkoms bestaan nie. Daar
is ook die hele oggend lank simpo-
sium gehou, met agt kenners ('n oud-
dosent en sewe oud-studente) wat
referate gelewer het oor onderwerpe
5005 "Kwaliteit en kwantiteit", "Ons
wonderlike wingerd- en wynbedryf",
en "Wyne vir Afrika". Dr. Charlie Nie-
haus, voormalige dosent en bekend as
die "sjerriekoning van Suid-Afrika",
mnr. Nicky Krone, wynboer van Twee
Jonge Gezellen, Tulbagh, mnr. Frans
Malan, van die Stellenbosse wynland-
goed Simonsig en 'n direksielid van
die KWV, en mne. Ronnie Melck, be-
sturende direkteur van die Stellen-
boseh-Boerewynmakery, was onder
die sprekers.
Die middag is die Universiteit se
wingerde op die Welgevallen-proef-
plaas en die eksperimentele wyn-
kelder in die J. H. Neethlinggebou
(voorheen bekend as die Ou Land-
bougebou) besoek. Die reilniegangers
het ook gaan kyk hoe lyk die nuwe
J. S. Gerieke-biblioteek en Langen-
hoven -stu den tesen tru m.
Vir lekker kuier was daar natuurlik
ook genoeg kans. Middagete is in die
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Die beginjare van Huishoudkunde-opleiding aan die Universiteit.

HUISHOUDKUNDE WORD 60
- en vereer 'n baanbreker

Vir twee derdes van die Departe-
ment Huishoudkunde se sestig
bestaansjare was die naam
Mattie Jooste onafskeidbaar

deel van die baanbrekerswerk, groei,
ontwikkeling, verandering, lief en
leed daarvan. Dit is dus ook gepas dat
die departement se 60ste verjaardag
vroeg in die eerste kwartaal gevier is
met die verskyning van 'n boek wat
die departement se geskiedenis weer-
gee en terselfdertyd 'n biografie is oar
prof. Jooste, alom bekend as "Dr.
Mattie". .

Dr. Maltie /ooste en Huishoudkunde,
deur die Stellenbosse skryfster en
Oud-Matie, Ode Krige*, vertel van die
departement se drie stigterpioniers,
"Miss" Ivy van der Merwe (die eerste
dosent met die departement se
ontstaan in 1925) en mejj. Nonna
Rabie en Katie Neethling.

*Uitgegee clem Universiteitsuitgewers en
-Boekhanclelaars, Stellenbosch.
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Huishoudkunde was aanvanklik 'n
keuse-hoofvak vir die BSc-graad in
landbou - 'n "dame" in die destyds
nog baie chauvinistiese manswereld
van dinge soos insektekunde,
erflikheidsleer, die gradering van graan
en die bereiding van wyn. En vir die
eenjarige Diploma in Natuurstudie kon
die skoner geslag ook huishoudkunde
as keusevak neem in die plek van
Plaasbestuur en Masjinerie! (Vandag is
Huishoudkunde 'n departement in die
Fakulteit van Natuurwetenskappe.)

Die eerste twee huishoudkundestu-
dente in 1925 was Ena Neethling en
Chrissie Joubert. Net die voIgende
jaar skryf Mattie Jooste in vir die BSc-
kursus in landbou met huishoud-
kunde as hoofvak en in 1933 word sy
die eerste persoon wat 'n MSc-graad
in huishoudkunde aan 'n Suid-Afri-
kaanse Universiteit verwerf het. Later
studeer sy ook in Amerika en word
die eerste Suid-Afrikaner wat 'n dok-
torsgraad in voedselleer behaaI het.

Nadat sy as 27-jarige in 1936 hoof van
die Departement Huishoudkunde op
Stellenbosch geword het, is sy in 1964
as die eerste professor in die departe-
ment aangesteI. Sy het in 1968 afge-
tree maar daarna steeds as waarne-
men de hoof van die departement
opgetree.
Een van die baie hoogtepunte wat
"Dr. Mattie" saam met "haar departe-
ment" beleef het, was die inwyding
van Huishoudkunde se eie gebou in
1933. Die dubbelverdiepinggebou
(die huidige Administrasie-Anneks
van die Universiteit) is in die middeI
van die depressiejare opgerig. In 1959
het die gebou sy derde verdieping by-
gekry, maar teen die Iaat sestigerjare
het dit ontoereikend geword en in
1970 is die huidige Huishoudkunde-
gebou hoer op in Victoriastraat in ge-
bruik geneem.

Die departement se 60ste verjaardag
in Februarie is gevier met 'n reilnie
van oud-studente en -dosente. D
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Oud-studente by die reunie: mevv. Ria Mars (Stellenbosch)
en Videa Laubscher (Malmesbury), prof. Priscilla Botha

Die vier dosente wat in die afgelope 58 jaar die lei ding by
Huishoudkunde geneem het. Van 'links af: proff. Leonie van
Heerden (huidige departementshoof), Elizabeth Boshoff en
Mattie Jooste, en mev. Nanna Steer.

(Pretoria) en mevv. ElM Hofmeyr (Ladismith), Erika Knye
(huidige dosent) en Bonnie van Wyk (Caledon).

Mev. Marietjie Botha (middel), 'n huidige US-dosent, en vier
oud-studente en -dosente: mev. Marie Esterhuizen van
UOVS, prof. Ilette le Raux van UWK, en mevv. Christa van
Heerden en Eunice van der Berg.

Adresse, asseblief
Die Universileil wi! graag mel aile Oud-Malies in verbinding bly. As u - of 'n ander Oud-Malie van wie u weel - nie Malieland kry nie, sal

ons dit waardeer as u hierdie vorm invul en sluur aan:
Die Redakleur, Malieland, Universileil, Slellenbosch, 7600

Tilel en van:............................................................................................. My ou adres vir Matie/and: .

Voorname: . .

Nooiensvan: .
Grade en/of diplomas aan die Universileit van Slellenbosch ver.
werf. mel jaarlalle:

Grade en/of diplomas van ander universiteite (meld universiteit en
jaarlal):

.................................................................................................................

Matie/and moel aan my nuwe werkadres/woonadres gesluur word.
(Haal deurwal nie van loepassing is nie.).

My nuwe werkadres: .

My nuwe woonadres: .
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n Halfdosyn van die mooi vroue by die Bloemfonteinse I van Blerk. Molly Gome. Suzie de Beer en Sisha Abrams.
Oud-Matie-fees: Susan Beyleveld. Marina Fichardt. Alida
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By die reiinie op Newcastle: Willem en Helena Samwell en
Josie van der Westhuizen.

Annette Prins saam met Annatjie en Lu Theron by die Oud-
Matie-reiinie op Newcastle.

Noord-Kaapland, Vrystaat en Natal
••

DUD-MAriES HDU REU IE

Die braaiers by Bloemfontein se reiinie was mnre. Willem Beyleveld en Dudley
Game, dr. Piet Coetzee en mnr. Piet du Plessis.

Indie Diamantstad, in die
Vrystaatse hoofstad, op Bethle-
hem in die Oos-Vrystaat en op
Newcastle in Noord-Natal het

groat groepe Oud-Maties teen die
einde van verlede jaar geesdriftig reu-
nie gehou. Daar is vleis en snoek ge-
braai, fees gevier, saam met ander
Oud-Maties am die produk van die
Wynland gekuier, oar die ou dae ge-
sels en weer die bande met Stell en-
bosch verstewig.

Die saamtrek op 19 Oktober by die
Uit-en- Tuis-restaurant by die gholf-
klub op Bethlehem is bygewoon deur
die nuwe vise-rektor (akademies),
prof. Hennie Rossouw, wat oak as ge-
leentheidspreker vir die Oud-Maties
en hul gades of metgeselle meer oor
die Universiteit se probleme, ideale
en doelstellings vertel het.

'n Dag later het die Oud-Maties van
die snel ontwikkelende Newcastle en
omgewing hulle reunie gehou, by die
Newcastle-klub. Prof. Rossouw het
weer as eregas en geleentheidspreker
opgetree.

Sowat 'n week later het Bloemfontein
aan die beurt gekom. Die stad se Oud-

Maties is 'n entoesiastiese klomp -
wat elke jaar of twee so 'n byeenkoms
hou. Soos vorige kere was hulle weer
die gaste van mnr. Ewald Fichard en
sy vrou, Marina, op hul spogplaas,
Brandkop, net buite Bloemfontein.
Die Oud-Matie-fees was 'n snoek- en
vleisbraai wat deur 150 mense byge-

woon is. Die eregas was US se direk-
teur van Sport en Ontspanning, mnr.
Butch Lochner.
Kimberley se Oud-Maties het hulle
saamtrek die dag na die Bloemfon-
teiners gehou. 'n Vleisbraai is aange-
bied en mnr. Lochner was ook hier
die eregas en geleentheidspreker. 0
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Emily Dickinson se in een van
haar verse: "Parting is all we
know of heaven and all we
need of hell."

Kort voor my vertrek na Pretoria in
Julie 1983 het die Stellenbosse
Universiteitskoor my na 'n oefening
genooi en vir my gesing: "Die Here sal
iou seen en iou behoed; die Here sal
sy aangesig oor iou laat skyn en iou
genadig wees; die Here sal sy aange-
sig oor jou verhef en jou vrede gee."

Ek onthou vandag die Afrikaanse be-
woording van die priesterlike seen,
maar dit was die Engelse teks van

MATIEIAND

En so gaan die d.atering voort van
psalm tot psalm - deur Augustus,
September, Oktober. En die onder-
streepte vers is keer op keer 'n wan-
hoopskreet, 'n versugting, maar tog
ook by herhaling 'n uitspraak van
hoop en verwagting dat die lig uitein-
delik sal deurbreek.
Dit was 'n genadelose son wat in die
somer van 1983 bo my in Pretoria ge-
staan het. Ek was soos Jona buite
Nineve sonder die skaduwee van sy
wonderboom oor hom. Van al die
psalmverse wat ek in die swart somer
onderstreep het, is die woorde van
die digter van Psalm 102 die raakste

het jy dit gedoen? Hoekom? Hoekom?
Die verskriklike twyfel ... totdat iYop
'n dag weer spontaan in die hede be-
gin lewe, omdat dit aileen daar is dat
'n mens werklik kan leef. Jy slaan jou
hand aan die ploeg. Jy aanvaar die ver-
antwoordelikheid van jou eie besluit
wat jy met verantwoordelikheid ge-
neem het.

'n Siklus was vir jou voltooi - daar-
om het jy gegaan. 'n Siklus beskryf 'n
volle sirkel ... wat nie na die een of
die ander kant toe verleng kan word
nie. am dit te probeer doen, is om die
patroon van jou lewe te verteken

JY GAAN • • •
Om Stellenbosch te moet verlaat nadat die plek deeI van jou lewe geword het, is iets
wat feitlik elke Matie een of ander tyd ervaar. Die bekende Pretoriase digteres en
letterkundige, dr. UNA SPIES, vertel hoe sy so 'n weggaan beleef het.
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vertolking van my eie ontreddering:
"Ek is soos 'n pelikaan van die woes-
tyn, ek het geword soos 'n uil op die
puinhope. Ek is slapeloos en het ge-
word soos 'n eensame voel op die
dak."
Snags wanneer ek die indruk gehad
het dat die hele stad slaap, het ek

"Geen mens wat hom aan
Stellenbosch gegee
het, word ooit deur
Stellenbosch vergeet

nie ... "

wo~d: "I never
'teruggestaar. En daar \
dende bose influisteringe:

Lp.v. om die Groot Tekenaar toe te
laat om die Iyne te trek, wat altyd ge-
rig is op voltooiing en simmetri~.
Tien jaar is 'n dekade; 'n volle sirkel.
Na tien jaar op Stellenbosch het ek
die volmaaktheid erken ... en ver-
trek.

Die aand voor my eerste verjaardag in
Pretoria op 6 Maart vanjaar, het ek
meteens daarvan bewus geword dat
ek nie meer net na die plaat op my
draaitafel luister nie. Buite my
venster het stem me opgeklink ... Ek
het die ligte afgeslaan en uitgekyk ...
na 'n groot groep singende jong-
mense. Dit was totaal onverwags. My
liggaam het te klein gevoel om my
ontroering te bevat: "Hy sal sy engele
aangaande jou bevel gee om jou te be-
waar op al jou wee. Hulle sal jou op
die hande dra sodat jy jou voet teen
geen klip stamp nie." Helder jong
stemme van 'n roep lede van die Pre-
toriase Universieitskoor het die
w00rde van Psalm 91 op die melpdie
van MendelsGl!,n na my oorgedra.



lenbosse koor het vir my by my ver-
trek gesing: "Die Here sal jou seen en
jou behoed ...

"En nou by die aanvang van 'n nuwe
lewensjaar en 'n nuwe lewensfase het
die Pretoriase koor vir my gesing van
die engele wat jou op bevel van God
op die hande dra ... God het my 'n
vastrapplek laat kry op die rots wat
vir my te hoog gelyk het. My geloof in
die voltooide sirkel en die altyd ver-
nuwende siklus in die natuur en die
menselewe is bevestig.

Toe hulle klaar gesing het. het ek die
UP-koorlede ingenooi om 'n glasie
wyn te kom drink. Ek het die Bo-
landse wyn in my Stellenbosse eeu-
feesglasies geskink. En ek het opnuut
die waarheid besef van een van wyle
doktor Fransie Malherbe se gelief-
koosde aanhalings: "Er goat geen
Hefde verloren."

Die liefde vir die woord is dikwels 'n
dubbele liefde: vir die geskrewe
woord en vir die gesonge woord. My
besondere verbintenis met die Stel-
lenbosse Universiteitskoor gedu-
rende my laaste paar jaar or Stell en-
bosch was daaraan te danke dat van
my knapste studente ook koorlede
was. Hester de Villiers het my gees-
driftig op hoogte gehou van wat die
koor besig was om in te studeer. Frik-
kie de Jager het my op 'n dag kom vra
of ek nie vir die koor 'n gedig wou
skryf nie. (Natuurlik wou ek.) By my
vertrek het die koor 'n las brief op my
beste\. Ek is met R20 deur die fiskaal,
Barend Vos, "beboet" omdat ek "die
dorp en sy koor so aileen agterlaat".

En toe word 'n UP-koorlid in Pretoria
weer een van my knapste studente,
Atri van Niekerk. Ook Marietjie Witt-
huhn. Die twee Tukkies het albei spe-
siaal kom luister na die afskeids-
konsert van die Stellenbosse
Universiteitskoor onder leiding van
Johan de Villiers. Musiek en liefde
oorbrug aile grense.

met die afskeidskonsert
het aan die ekstase van
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plaat, maar ook in die hart van die
luisteraar.

Daar het 'n dag gekom dat ek werklik
moes afskeid neem van Stellenbosch,
maande na my letter like vertrek. My
vriendin Elize Botha, literator en pro-
fessor aan UNISA en ook 'n oud-Ma-
tie, het besef sy moet my uit my treur-
tyd terugruk na die lewe.

Sy kon dit doen omdat sy Stell en-
bosch ook lief het. En sy het dit ge-'
doen deur vir my die gedig "Uittocht"
van die Nederlandse digteres, Vasa-
lis, voor te lees: "De koningen zijn
koningen gebleven,lek heb hun tro-
nen weggenomen." Inderdaad. Ko-

"Die werk wat 'n mens
met Hefde gedoen het,
bly behoue in en deur
diegene vir wie jy
dit gedoen het."

En dan die heerlike paradoks as jy
kaalvoet, aileen verder loop: jy ont-
dek dat niemand weg is nie, dat jy nie
meer hoef afskeid te neem nie.

Is oom Philip McLachla.n dood as oral
oor die land kore sing onder leiding
van dirigente wat deur hom gevorm
en ge"inspireer is? Ons is nie 'n sin-
gende volk nie, maar hy het van ons 'n
koorsingende volk gemaak.

Is Dirk Opperman deur sy langdurige
siekte van ons weggeneem as digters
uit sy Letterkundige Laboratorium
wat hy 21 jaar lank aan die Universi-
teit behartig het, nog hulle gedigte
skryf en nuwe jong digters by die
hand neem? Ons was van altyd af 'n
digtende volk; tereg is van die Patriot-
tydperk beweer dat almal wou dig:
"van generaal Piet Joubert tot by die
veewagtertjie in die veld". Dirk Op-
perman het ons nog meer laat dig.

Is W. E. G. Louw nie meer by ons nie
en W. J. du P. Erlank en Fred Ie Roux'?
Arnold van Wyk en Jan Bouws? Doktor
Faantjie Pretorius wat jare lank die
toegewyde en menslike registrateur
was, geliefd by alma!'? En oom Jannie
Swartz wat meer digters kon aanhaal
as enigiemand anders wat ek geken
het? By sy aftrede het sy oud-studente
vir hom 'n gedenkbundel saamgestel
onder die tHel Die kunstenaar ver-
dwyn ... Maar hy het nie verdwyn
nie.

Geen mens wat hom aan Stellenbosch
gegee het, word ooit deur Stell en-
bosch vergeet nie en elke mens wat
'skeppend leef, is 'n kunstenaar. C. J.
Langenhoven is nog by ons in "sy
enigste kraal". En H. B. Thorn. Noem
hulle almal maar op; elkeen wat op 'n
besondere wyse vir jou 'n koning was
en 'n gawe Gods aan Stell en bosch.

Het ek in Julie 1983 die dorp en sy
koor en my Alma Mater sommer so
gel os? En het Johan de Villiers toe hy
die Universiteitskoor vir die laaste
keer gedirigeer het, weggegaan? Daar-
op gee Rutger Kopland se gedig "Weg-
gaan" die finale antwoord:

Weggaan is iets anders
dan het huis uitsluipen
zaeht de deur diehttrekken
aehter je bestaan en niet
terugkeren. Je blijft
iemand op wie wordt gewaeht.

Weggaan kun je besQhrijven als
een soort van blirven. Niemand
waeht want je bent er nag.
Niemand neemt afseheid
want je goat niet weg. 0
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Die veld soos gesien vanaf die Matie-pawiljoen met een van
die voorwedstryde. Regs bo is die anker wat deel van die
"Volga Boatmen"~~el'sierings op die pawiljoen was, en links

onder die Maties se gelukbringer, 'n reuse-muis met 'n klein
Ikey-muisie in sy bek.

DIE DAG WAY NIE MOES SYERF NIE

Coetzenburg, Saterdag 8 Junie
1935 - die dag van Matieland
se Crootkap-Intervarsity, die
dag wat nie moes sterf nie.

Vanjaar, op Saterdag 8 Junie, is dit
presies 50 jaar gelede.

Op daardie Saterdag, 'n Qalfeeu ge-
lede, het al vier Stellenbosch se
rugbyspanne die Ikeys oorrompel. Se-
dert die intervarsity-reeks in 1918 be-
gin het, het so iets net een keel' vante-
yore gebeur, nl. in 1926.

Die 1935-puntetellings was: Ie span:
Stellenbosch 14, Univ. Kaapstad 0: 2e
span: Stellenbosch 13, Univ. Kaap-
stad 0: 3e span: Stellenbosch 5; Univ.
Kaapstad 0 en 4e span: Stellenbosch
21, Univ. Kaapstad 11. Cesamentlike
telling; Stellenbosch 53 punte en
Univ. Kaapstad 11 punte.

Ek weet nie of so iets intussen weer
gebeur het nie.

In sy verslag op die Maandag (10
Junie) na die Intervarsity, skryf Die
Burger se sportredakteur: "Dit was vir
Stellenbosch 'n gala-geleentheid,
want nie net het al vier hul voetbal-
spanne die oorwinning behaal nie,
die Maties het ook met die sing op die
pawiljoen geseevier."

"Die Intervarsity van 1935 sal altyd
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GUS CLUVER, Matie-dirigent
van 1935, vertel van die jaar
se Grootkap-Intervarsity

leef as een van die grootste segetogte
van die reeks wat Stellenbosch behaal
het."

Stell en bosch se Ie span was: Evert
Conin; Lammie Louw, Ralph Cluver,
B. Joubert, P. K. (Bailie) van del'
Merwe, Justus van del' Spuy, Danie
Craven (kapt), A. Lategan, J. W. Brand,
Awie Retief, Ben du Toit, Koos Smit,
D. van Heerden, J. Louw en Lemon
van del' Riel. Skeidsregter: prof. J. J.
Strassheim.

Die rustydtelling, 3-0, was die gevolg
van 'n strafskop wat Conin suiwer
deur die pale gestuur het.

Een van die opwindenste oomblikke
in die tweede helfte was toe Koos
Smit met geweld deur die los breek en
tot op die Ikeys se 25 vorder. Toe hy
geloop word, word die bal gehaak.
"Craven was op sy plek, vlieg om die
steel kant en slinger 'n lang aangee na
Bailie van del' Merwe op die vleuel
uit. Die Iywige hardloper het die bal
onder die arm weggepak, sy kniee ge-

dra, weer die bal in albei hande gevat
en met 'n sierlike parabool-duik, in
die hoek oorgestort vir 'n uitstekende
drie," het Die Burger se man geskryf.

Lammie Louw het ook twee driee
aangeteken.

Ons het die jaar die "Volga Boatmen"
voorgestel. Ons matrooshoedjies was
wit met strepe van donderrooi en
goud en ons spesiaal gebreide truie
wit met donderrooi krae. Ek het die
uniform van 'n skeepskaptein gedra
met 'n swierige serp van wit, goud en
donkerrooi. Die Ikeys was natuurlik
in blou en wit. Hul dirigent was Mar-
tin Theron.

Met Christie van Niekerk voor die
klavier, het die Maties sommer lekker
gesing - ten minste dit is wat ek ge-
dink het totdat Danie Craven sy vyf-
tien manne op die veld gelei het. Toe
eel's het ek gehoor hoe 'n werklik be-
geesterde Matie-skare kan, sing. Dit
het my destyds hoendervleis gegee en
as ek daaraan terugdink kry ek nou
nog hoendervleis. Dit was iets on-
beskryflik.

Ons het die Universiteitslied soos
nooit te yore gesing nie en die ROM
ROM ROM kon seker in Kaapstad ge-
hoor word. Daar was "Matie se
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Danie Craven, 1935 se kaptein, kyk
hoe hul gelukbringertjie, Bennie
Walters, die bal teen die Ikeys aan
die rol sit.

Gus Cluver as Matie-dirigent op die pawiljoen gedurende Intervarsity. Voor die
klavier waarop hy staan, links voor, is mnr. Otfried (Umpa) Rode, wat die dag
die liedjie Umpa, wat hy toe reeds so bekend gemaak het, gedirigeer het.

Die reelingskomitee vir die 1935-intervarsity. Agter: Ben du Toit (wat later
Springbok geword het),' Gus Cluver en Cheeky Pienaar. Middel: A. de V. Visser,
Ilse Weber (wat met die 1937-SR-voorsitter, dr. Beyers Naude, getroud is), Danie
Craven (eerstespankaptein), Twinkle Hanekom (wat met minister Blaar Coetzee
getroud was) en Hubert Coetzee. Voor: James Yates en Poon de Wet. Behalwe
mev. Twinkle (Hanekom) Coetzee, mnr. Hubert Coetzee en prof. James Yates leef
al die mense op die foto nag.

Peper", "Sopie", die jaar se pryswen-
nende liedjie "Crackity Crack" en met
die sing van "Riekatie Sarna Kaboe"
het die rye van wit, gaud en donker-
rooi voor my heen en weer geswaai
totdat die kleure in 'n heerlike kalei-
doskopiese mengelmoes gesmelt het.
Matieland se beroemdste dirigent, O.
Rode, het die Umpa wat hy so bekend
gemaak het, kom dirigeer. Dis nie 'n
maklike lied vir 'n skare am te sing
nie. Ons paging het hom verbaas.

Nadat ons bloed geruik het na Gonin
se strafskop was die Maties in 'n on-
keerbare wengees. Toe ek huIIe mee-
deel dat ons eerste span manshokkie
gewen het, was die toejuiging byna
oarverdowend. Groot gejuig het die
aankondiging begroet dat ons eerste
span dameshokkie "oak nie verloor
het nie." In so 'n wengeesklimaat sou
dit onvanpas gewees het am te se ons
het gelykop gespeel.

Toe die eindfluitjie blaas en ons met
14-0 gewen het was die "Grootkap"
volmaak. Die emosie van die oomblik
was te veel. Die hele Matie-pawiljoen
het eenvoudig "mal" geword. Ons
was teen daardie tyd so hees soos af-
geleefde makoue, maar het aanhou
sing, aanhou skree, aanhou juig, dat
SteIIenbosch se berge weergalm.

Toe Danie Craven sy verskyning voor
die pawiIjoen maak, kon ons amper
nie hoar wat hy se nie: "Dit was die
perfekte Intervarsity."

Ons het natuurIik oak mnr. Markotter
(Oubaas Mark) laat haal. Weer eens
was die toejuiging oorweldigend. Wat
. hy gese het weet ek nie, maar, am 'n

skrywer in die SteIIenbosche Student
van die tyd aan te haal, "hy het sy oe
met 'n trekkie van weemoed oar die
van geluk oarstelpde studente laat
gaan - dit moes vir hom 'n herin-
nering aan die groat dae gewees het."

Maar ons was lank nie klaar nie. Ons
wou nie dat die Intervarsity moet
ophou nie. So 'n dag kan nie 'n einde
he nie, en ek glo in die harte van dui-
sende Oud-Maties bly die Intervarsity
van 1935, na 50 jaar, nag voortleef. 0
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IN MEMORIAM
Matieland het met leedwese verneem van die
heengaan van die volgende Oud-Maties,
Maties en andere wat 'n verbintenis met die

Universiteit gehad het:

Dr. Jan Stegmann (97) van Bloemfon-
tein, Springbok-vleuel van 1912-1913.
As student aan die Victoria-kollege
het hy in die studenteraad gedien. Hy
was die oudste lewende Oud-Matie
nadat wyle ds. W. C. Malan minder as
twee maande tevore op 99-jarige leef-
tyd oorlede is.

Dr. Stegmann was 'n lid van een van
die beroemdste Matie-rugbyfamilies.
Sy ouer broer, Anton, was ook 'n
Springbok en nog 'n broer, Ebbe, het
sy Springbokkleure net-net misge-
loop. Dr. Stegmann was ook die
oudste wat 'n Springbok-rugbyspeler
nog geword het.

Dr. F. J. (Boy) Joubert (94), afgetrede
tandarts van die Paarl en een van die
oudste Oud-Maties. Hy het in 1908 op
Stellenbosch gestudeer, waarna hy
ook in Nederland student was en in
Amerika as tan darts opgelei is. Dr.
Joubert was die komponis van die
Vlaglied, waarvoor hy in 1927 die
eerste prys in 'n kompetisie ontvang
het. Hy het ook verskeie ander lied ere
getoonset.

Prof. Christof Hanekom (51), hoogle-
raar in Volkekunde aan US en 'n voor-
malige lid van die Presidentsraad, is
kort voor Kersfees skielik aan 'n hart-
aanval dood terwyl hy op Franskraal
vakansie gehou het. Hy is gebore op
Riversdal, matrikuleer op Boshoff,
studeer in Bloemfontein en verwerf
later O.Phil. aan UP. Voordat hy in
1964 as senior lektor op Stellenbosch
aangestel is, was hy dosent aan UOVS
er. senior lektor asook departements-
hoof aan die Universiteit (destyds
universiteitdkollege) van die Noorde.

Prof. H. W. (Heinz) Weber (60), mede-
professor in grond- en landbouwater-
kunde aan die Universiteit, is skielik
na 'n hartaanval oorlede. Hy het voor
die Tweede Wereldoorlog in Berlyn
gestudeer en in 1954 na Suid-Afrika
gelmmigreer. Nadat hy aanvanklik in
Pretoria gewerk het, is hy in 1960 as
dosent op Stell en bosch aangestel.
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Dr. A. J. (Beyle) Beyieveid (82) is op
Stellenbosch, waar hy sedert 1973 ge-
woon het, oorlede. Hy was in 1925
een van die eerste studente wat 'n
B.Com.-graad aan US verwerf het. Hy
was die skoonseun van die legend a-
riese mnr. A. F. ("Oubaas Mark")
Mark6tter, die grondlegger van die
Maties se Rugbyklub en medestigter
van 'n bekende prokureursaak op
Stellenbosch.
Dr. Beyleveld het in 1929 'n doktors-
graad in die landbou-ekonomie aan
Cornell-universiteit in Amerika ver-
werf. In 1930 is hy in die Staat se

Prof. Christof Hanekom

Mnr. Pierre Marais

afdeling Landbou-ekonomie en Be-
marking in Suid-Afrika aangestel,
waarvan hy in 1949 onderhoof ge-
word het.
Hy het Suid-Afrika dikwels op han-
delskonferensies in die buiteland ver-
teenwoordig en in 1948 is die ere-
burgerskap van Havana, die hoofstad
van Kuba, aan hom toegeken.

Dr. C. A. (CharI) CiUiers (56), senior
lektor in sielkunde aan die Universi-
teit, is in Februarie oorlede. Hy het in
1950 'n graad in die ingenieurswese
aan US behaal voordat hy in 1955 BA
verwerf het, asook MA (1963) en 'n
doktorsgraad in die sielkund.e in
1971. Dr. Cilliers was die skoonseun
van 'n voormalige Eerste Minister en
'n Kanselier van die Universiteit, dr.
O. F. Malan.

Mm. Pierre Marais (48), TV-program-
bestuurder by die SAUK in Kaapstad.
Hy het in 1957 die destydse B-graad
in drama (vir omroepers) aan US ver-
werf. As veelsydige radio-omroeper,
sportkommentator en radio- en televi-
sie-regisseur het hy diep spore getrap.
In 1979 is hy vir die TV-reeks Spring-
boksage as algehele wenner van die
gesogte SBW-persprys aangewys.

Ds. P. J. J. S. Eis (76), afgetrede alge-
mene sendingsekretaris van die NG
Kerk in Wes-Kaapland. Hy het BA in
1928 en B.Th. in 1934 op Stellenbosch
verwerf.

Adv. Jesse Potgieter (30), gewese SA
junior paalspringkampioen, is in
Bloemfontein, waar hy gepraktiseer
het, aan 'n longkwaal oorlede. Hy het
SA (Regte) in 1975 op Stellenbosch
verwerf. Reeds op skool het hy as 'n
junior gimnas van die WP aan die SA
kampioenskapsbyeenkoms deelge-
neem en in 1973 was hy 'n lid van die
SA junior atletiekspan na Europa. Hy
het WP en die Vrystaat ook as spies-
gooier verteenwoordig.



Dr. J. T. Roux (60), wat onder meer
superintendent van die Stikland-hos-
pitaal en sedert 1973 hoof van die De-
partement Psigiatrie aan die Univer-
siteit was. Hy het in 1982 afgetree en
naby Villiersdorp gaan woon.

Mev. G. M. A Olivier (90) van Pretoria
is in Januarie oorlede. Sy was 'n nooi
Van Heerden en was in 1913 'n eerste-
jaar aan die Victoria-kollege.

Mej. Jeanne Hugo (28), biologie-on-
derwyseres aan die Hoerskool Jan van
Riebeeck in Kaapstad, wat verlede
jaar in 'n motorongeluk naby Stell en-
bosch oorlede is. Sy het gedurende
1975-1979 aan US gestudeer en B.Sc.,
honneurs asook HOD verwerf.

Mnr. J. H. Stapelberg (64) van Stutter-
heim. Hy het gedurende 1938-1941
aan US gestudeer en B.Sc. in die land-
bouwetenskappe verwerf.

Mnr. J. L. de B. van der Merwe (64)
van Pretoria-Noord is verlede jaar
oorlede. Hy het gedurende 1940-1943
aan US gestudeer en B.Sc. verwerf.

Mev. H. J. Relief (gebore Smith) (90)
van Stellenbosch. Sy het 'n diploma
in 1916 en B.Sc. in 1923 op Stellen-
bosch verwerf.

Mnr. J. H. W. Breytenbach van Vry-
heid, wat op Meyerton afgetree het.
Hy het gedurende 1934-1937 aan US
gestudeer en MA (Volkekunde) ver-
werf.

Mej. E. H. (Helene) Smuts (63), wat ge-
durende 1939-1944 MA en SOD op
Stell enbosch verwerf het. Sy het in
1944 in die Carnegie-Biblioteek begin
werk en was van 1947 tot met haar af-
trede in 1982 aan die Departement
Geologie verbonde.

Mnr. Jurgen Hubner (35), wat LL.B. in
1973 op Stellenbosch verwerf het, is
oorlede in Dusseldorf, Wes-Duits-
land, waar hy gewoon het. Sy ouers is
van Windhoek.

Mev. K. S. R. (Kitty) Simmons (70),
wat B.Sc. (huishoudkunde) in 1934
aan US verwerf het en later as dosent
in huishoudkunde aan die Universi-
teit verbonde was. Sy was 'n nooi
Haddad.

Mnr. Ralph Cluver (74) van Herma-
nus, afgetrede prokureur van Stellen-
bosch. Hy het gedurende 1929-1932
aan US gestudeer en as losskakel vir
die Maties rugby gespeel.

Mnr. P. R. Barnard (34), bestuurder,
regsadministrasie, by die KWV in die

Paarl, wat in 'n strandmeer op Herma-
nus verdrink het. Hy het B.Com. in
1971 aan US verwerf en LL.B. in 1973.

Mnr. C. J. Beukes (59), hoof van die
Hoerskool Nico Malan op Humans-
dorp. Hy het gedurende 1943-1946 op

Prof. Heinz Weber

Dr. CharI Cilliers

Stell enbosch gestudeer en B.Sc. asook
SOD verwerf.

Mnr. Louis John Murray (67) van
Stellenbosch, wat B.Sc. in 1935 en
M.Sc. in geologie in 1943 op Stellen-
bosch verwerf en daarna in New York
'n tweede M-graad behaal het.

Mev. Johanna E. Neethling (70) van
Bellville, voormalige hoof-kultuur-
beampte (gesinsopvoeding en tuiste-
skepping) in die destydse Departe-
ment van Opvoeding en Kultuur. Sy
was die tweede persoon wat op Stel-
lenbosch 'n M.Sc.-graad in huishoud-
kunde verwerf het - in 1935 - en
was later ook lektrise in die vakge-
bied aan US.

Dr. Tom Barry (60), direkteur van die
Suid-Afrikaanse Museum in Kaap-
stad. Hy het B.Sc., M.Sc. en D.Sc. in
so6logie op Stellenbosch verwerf en
was 'n ere-professor in museum-
kunde aan die Universiteit asook ere-
professor in paleontologie aan die
Universiteit van Kaapstad.

Dr. F. J. (Eric) Strauss (51), tandarts
op Calvinia, is dood toe hy deur 'n
motor raak gery is terwyl hy buite die
dorp gedraf het. Hy het B.Sc. (Agric)
in 1954 op Stell enbosch verwerf en
daarna op die familieplaas Wilgen-
bosch buite Calvinia geboer. Later het
hy in die tandheelkunde aan US ge-
studeer en het in 1976 'n goue medal-
je as die Universiteit se beste tand-
heelkunde-finalejaarstudent verwerf.

Mev. A. E. Bell (63) van Huguenot is
verlede jaar oorlede. Sy was eerste-
jaar aan US in 1935 en het BA verwerf
asook SOD in 1940.

Mnr. B. J. J. (Bennie) Joubert (69) van
Pr'etoria is in Januarie oorlede. Hy het
gedurende 1933-1937 op Stellenbosch
gestudeer en het M.Sc. verwerf. Hy
het vir die Maties se eerste rugbyspan
senter gespeel.

Lt. P. A. de Wit (23), is teen die einde
van November verlede jaar in 'n mo-
torongeluk in die Vrystaat dood. Hy
was 'n derdejaarstudent in die inge-
nieurswese aan US en was 'n perma-
nente lid van die SA Lugmag. Sy
ouers is van Verwoerdburg.

Mej. Lesley-Ann Bayly (20), 'n
derdejaarstudent in die Departement
Beeldende Kunste aan US, is einde
Februarie in 'n motorongeluk dood.
Haar ouers is van Bryanston, Johan-
nesburg. D
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Dienste, toerusting geskenkBYNA R1 MIW. VIRREKENAARVVETENSKAP
Die Universiteit se Instituut vir

Toegepaste . Rekenaarweten-
skap (ITR)' het in die afgelope
jaar skenkings van rekenaar-

dienste en -toerusting ter waarde van
byna R1 miljoen ontvang.

Die skenkings is ontvang van AECI
Rekenaardienste, die NCR Korporasie
van SA, Perseus Rekenaarstelsels,
Siemens en Die Ou Mutual.

Die grootste enkele skenking bestaan
uit 'n Data General Eclipse MV/4000
rekenaarstelsel, ontvang van Perseus.
Die waarde van die MV/4000-appara-
tuur en -programmatuur is R696 000.

Die rekenaarstelsels en -dienste sal
gebruik word ter ondersteuning van
die Instituut se navorsing en om 'n
Unix-diens' aan senior en nagraadse
studente van die Departement Reke-
naarwetenskap te verskaf.

Die mikpunt
Die Universiteit se mikpunt is om 'n
omgewing daar te stel wat ten beste ge-
skik is vir die opleiding van studente.
Daarbenewens het die Universiteit 'n
navorsingsverpligting. Die toe pas bare
resultate van die navorsing word aan
die industrie beskikbaar gestel deur
die verskillende' institute aan die
Universiteit.

Die kombinasie van onderrig, navor-
sing en industriele toepassings word
sterk ondersteun deur die Universi-
teit, omdat die verskillende aspekte
van die siklus mekaar komplemen-
teer. 'n Sterk groep nagraadse stu-
dente dra by tot navorsing en verskaf

'n stimulus vir voorgraadse onderrig.
'n Goeie voorgraadse afdeling lewer
die toenemende aantal bekwame ge-
gradueerdes wat die industrie beno-
dig. Samewerking met die industrie
wat betref navorsing en ontwikke-
lingsprojekte stel die Universiteit
bloot aan die vereistes van die prak-
tiese wereld - ondervinding wat te-
ruggeploeg kan word in die vorm van
die opleiding van studente.
Voldoende fasiliteite is 'n vereiste vir
opleiding en navorsing, maar in die
veld van die Rekenaarwetenskap be-
moeilik die snel ontwikkelende teg-
nologie dit om aan hierdie vereiste te
voldoen.

Fasiliteite
Gedurende 1974 het die Departement
Rekenaarwetenskap 'n versoek tot die
Universiteit gerig vir die daarstelling
van 'n aantal minirekenaars wat ge-

bruik sou word vir on derrig, imple-
mentering van projekte en eksperi-
mente. Teen 1982 het hierdie fasili-
teit bestaan uit 4 Nova's en 'n Eclipse
S/130-minirekenaar.
Teen 1982 was hierdie minirekenaar-
fasiliteit egter verouderd hoofsaaklik
van wee die verskyning van die 32-bis-
minirekenaar. Die 32-bis masjiene is
nie net kragtiger nie, maar die gepaard-
gaande programmatuur (bedryfstel-
sels, vertalers en nuts programme) is
ook 'n welkome verbetering op die
16-bis programmatuur.
Met die beplanning van 'n stelsel wat
die minirekenaarfasiliteit sou ver-
vang, het die Instituut vir Toegepaste
Rekenaarwetenskap (ITR) twee ver-
eistes in die US se rekenaarweten-
skapgemeenskap gei'dentifiseer. Die
Instituut benodig toegang tot IBM-tipe
hoofraamrekenaars en Rekenaarwet-
enskapstudente benodig 'n omgewing

By die nuwe Data General Eclipse MV/4000-rekenaar wat
aan die Universiteit beskikbaar gestel is, is van links prof.
Roux de Villiers, vise-rektor (bedryf en studentesake) aan
US, mnr. Thijs Swart, tegniese direkteur van Perseus Reke-
naarstelsels, en dr. Louis Raubenheimer, uitvoerende voor-
sitter van BarlowData.
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Prof. Serf Kritzinger, direkteur van navorsing aan US, mnr.
Gerrit van Niekerk, tegniese direkteur van BarlowData, en
prof. Hennie Rossouw, vise-rektor (akademies), in die
Departement Rekenaarwetenskap se terminaalkamer waar
twee studente, mej. Suzette Lamprecht en mnr. Herman
Nell, aan die werk is.



wat toegang bied tot baie verskillende
hoevlaktale, databasisstelsels en
nutsprogramme.

Die Universiteit het onlangs 'n belang-
rike besluit geneem ter verskaffing
van voorgraadse rekenaarfasiliteit.
Verlede jaar is 'n laboratorium met 40
IBM persoonlike rekenaars in gebruik
geneem. Vanjaar word die fasiliteit
uitgebrei deur nog 'n laboratorium
toegerus met 60 Olivetti M24 per-
soonlike rekenaars. Vroeer vanjaar
het die Universiteit 'n Digital Equip-
ment Corporation VAX 11/785-reke-
naar in gebruik geneem vir akade-
miese gebruik. Later vanjaar sal 'n
kampuswye network in werking tree.

Die Instituut se rekenaarfasiliteite is
bedoel om addisionele en spesiale fa-
siliteite te verskaf aan ons rekenaar-
wetenskapgemeenskap. Hierdie kom-
binasie van fasiliteite sal aan gebrui-
kers die voordele en geleenthede bied
van gerieflike toegang tot 'n groot ver-
same ling programmatuur ondersteun
deur kragtige rekenaarstelsels met
goeie reaksietye.

Hoofraamdienste
Die Ou Mutual en AECI Rekenaar-
dienste laat die Instituut toe om via
datakommunikasielyne hulle Hita-
chi-hoofraamrekenaars, wat IBM-ver-
soenbaar is, te gebruik. Hierdie reke-
naarfasiliteite word gebruik vir
verskeie navorsingsprojekte van die
Instituut in die gebied van wiskun-
dige modellering van die werkverrig-
ting van rekenaarstelsels. Die waarde
van die dienste beloop ongeveer
R236 000 per jaar.

Klein Unix-stelsels
Vier klein Unix-stelsels, 'n Fortune
32:16, 'n Siemens PC MX en twee NCR
Towers, is by die Instituut en die de-
partement beskikbaar. Elkeen van die
stelsels beskik oor 1 Mgrepe hoofge-
heue en 25 Mgrepe skyfgeheue. Elke
stelsel is onder beheer van Unix en
beskik oor drie terminale en 'n druk-
ker.

Die Fortune is by die Instituut geplaas
deur BarlowMicro, die Siemens deur
Siemens en die NCR Towers deur die
NCR Korporasie. Die waarde van elke
konfigurasie met gepaardgaande pro-
grammatuur is naastenby R30 000.

Die DG MV/400-rekenaar
Die grootste skenking aan die Instituut
is die Data General Eclipse MV/4000
wat by die Instituut geplaas is deur
Perseus Computer Systems (Pty) Ltd.

Die MV/4000 bestaan uit 'n 32-bis ver-
werker, 4 Mgrepe hoofgeheue, 354

Mgrepe skryfgeheue, 'n 16-lyn in tell i-
gente asinchrone kontrole-eenheid, 'n
2-lyn intelligente sinchrone kontrole-
eenheid, 'n 1 600 bpd magneetband-
aandrywer, 14 videoterminale en 3
180 kps drukkers.

Die MV/4000 is onder beheer van
twee bedryfstelsels. AOSNS is die
"Advanced Operating SystemNirtual
Storage" en is die gewone bedryfstel-
sel vir die EclipselMV familie van re-
kenaars. Die bedryfstelsel MV/UX, 'n
Data General implementasie van
Unix System V word saam met
AOSNS gebruik.

Behalwe vir AOSNS en Unix het Per-
seus aile programmatuur wat op Data
General MV/reeks-rekenaars beskik-
baar is aan die Instituut verskaf.

Die MV/4000 is in Januarie vanjaar in
gebruik geneem. Teen daardie tyd
was die waarde van die apparatuur
R306 000 en die waarde van die pro-
grammatuur R390 000.

Perseus het onderneem om die
MV/4000 gereeld te vervang met 'n
vergelykbare nuwe stelsel, wat die
skenking nog meer waardevol maak.

US-ondersteuning
Die ITR-rekenaarfasiliteit het tot
stand gekom danksy die vrygewig-
heid en versiendheid van die Univer-
siteit se weldoeners. Melding moet
ook gemaak word van die kundigheid
en entoesiasme van die Universiteits-
personeel en studente wat 'n omge-

EREPENNING
Prof. W. L. Nell (regs), dekaan van
opvoedkunde, het vroeer vanjaar op
die SA Vereniging vir die Bevorde-
ring van die Opvoedkunde (SA vao)

wing geskep het wat aanleiding gegee
het tot sulke skenkings.

Die Universiteit het self aansienlike
steun verleen aan die nuwe rekenaar-
fasiliteit en 'n totale bedrag van onge-
veer R70 000 tot die ITR se rekenaar-
fasiliteit bygedra.

Die Toekoms
Die nuwe rekenaarfasiliteit bied aan
ons senior en nagraadse studente toe-
gang tot 5 Unix-stelsels met 'n totaal
van 25 terminale. Die feit dat al hier-
die stelsels geskenk is aan die Univer-
siteit dui op 'n definitiewe steun aan
Unix en 'n oortuiging aan die kant
van die industrie dat die gebruik van
'n Unix-omgewing sal lei tot 'n verbe-
tering in die gehalte van graduandi en
navorsing.

Die Universiteit, wat bewus is van die
waarde van Unix ten opsigte van
opleiding en die industrie, verwel-
kom die geleentheid om aan sy
rekenaarwetenskapstudente 'n om-
vattende Unix-diens te kan lewer. Die
kundigheid wat sodoende opgebou
sal word, sal hoogs waarskynlik toe-
passing vind in die industrie. Die
Unix-fasiliteite sal onder die beste in
Suid-Afrika wees en sal 'n basis vorm
vir verdere navorsing en ontwikke-
ling. D

(1) Die Instituut vir Toegepaste Rekenaar-
wetenskap word geborg deur BarlowData
(Edms) Bpk.

(2) Unix is 'n handelsmerk van Bell Laborato-
ries.

se kongres, wat by die Universiteit
gehou is, 'n erepenning van SAvao
se voorsitter, prof. P. R. de Wet. ont-
yang. Prof. De Wet is ook 'n dosent in
die opvoedkunde aan US.
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Geslremdes
kurt nag

•gerlewe

Renette Bloem is 'n sielkunde-
honneursstudent wat hou van
swem. As sportvrou het sy on-
langs WP-kleure verwerf, hoe-

wei sy eers verlede jaar in aile erns
begin swem het. Voorheen kon sy nie
vee I tyd daaraan afstaan nie, omdat
haar swemoefeninge, soos haar stu-
dies, baie opoffering en tyd verg. Selfs
die swemprogram wat haar afrigter,
mej. Corne Rossouw, uitwerk, moet
eers op braille geneem word - want
Renette is blind.

Sy en nag 'n Matie, admissie-student
Francois Davel, en 'n Oud-Matie, An-
dries Hough (wat albei oak deur mej.
Rossouw afgerig word) is lede van die
WP-span vir liggaamlik gestremdes.
Francois, 'n geamputeerde, is oak 'n
swemmer en Andries, 'n parapleeg, is
'n rolstoelatleet en basketbalspeler in
die WP-span.

Die Departement Liggaamlike Op-
voedkunde bied swem-, atlietiek-,
basketbal- en doelbalkursusse vir ge-
stremdes op Coetzenburg aan. Mej.
Rossouw, 'n dosent in die departe-
ment, betrek senior LO-studente am
te help met die afrigting - veral met
die talle klinieke vir letterlik hon-
derde liggaamlik en verstandelik ge-
stremdes wat op Coetzenburg of by
skole en ander inrigtings in Wes-
Kaapland aangebied word.

Die binnehuise swemgeriewe in die
Universiteit se moderne Liggaamlike
Opvoedkundegebou - net soos die
D. F. Malan-gedenksentrum as 'n bin-
nehuise sportsentrum - is vir ge-
stremdes moeilik toeganklik.

Mej. Rossouw het onder meer by oud-
studente van die LO-departement by-
draes gevra, en reeds 'n besondere
gunstige reaksie gekry. Die WP-Vere-
niging vir Liggaamlik Gestremdes het
oak R2 500 geskenk, uit dankbaarheid
vir die diens wat die departement
lewer met sportafriging en klinieke
vir gestremdes.

Soos wat nag geld verkry word, kan
die nodige ryvlakke, 'n hyser en ander
geriewe stuk-stuk bekom word. 0
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MATIElAND

Mej. Dawn Hare (links) voorsitster van die WP-Sportvereniging vir Liggaamlik
Gestremdes, saam met Renette Bloem, blinde Matie-swemmer, en Oud-Matie
Andries Hough, 'n rolstoelatleet en basketbalspeler. Die twee gestremde sportlui
en nag 'n Matie, Francois Davel, is lede van die WP-span vir liggaamlik
gestremdes.

Twee derdes van die eerste binneshuise hokkiespan wat onlangs hul Springbok-
kleure gekry he!, is Maties of Oud-Maties. Van die twaalf spanlede is ses Oud-
Maties en twee huidige US-studente. Die Springbokke het drie wedstryde teen 'n
besoekende oorsese span, die Phantoms, gespee1. Die finale toets was in die D.F.
Malan-gedenksentrum by die Universiteit. Hier is die agt Maties en Oud-Maties
wat in die span was: Agter: Marion Light (Commins), Debbie /ordaan (Crom-
hout), Nanette du Toit en Sherylle Calder. Voor: Alison Croxford, Lyn Slogrove
(o/kapt.), Margie Kershaw (Middleton) en Lynette Vermaak.



de Villiers en Kie 78174/1

Volkskas
het'n mooiloopdiens

vir elkeen van jou raap-
en-skraap-broekskeurdae.

Jongdae. Moeilike dae. Maar goeie dae.
Veral as jou Volkskas-besluurder jou ken, Hy't altyd een
of ander diens om aan te bied. Soos 'n spaarrekening

vir daardie wonder-wat-kos-'n-tweedehandse-
motor-dae. Studiehulp vir die dis-dalk-beter-om-maar-

te-gaan-swot-dae. 'n Tjekboek vir daardie skenk-
asseblief-u-dringende-aandag-aan-hierdie-rekening-

dae. Kredietkaarte en 'n kitsbankdiens vir daardie
vanaand-gaan-ons-twee-jaar-Iank-uit-dae.

Begrip en finansiering vir die ons-wil-trou-pa-dae. Plus''n
magdom crder finansieledienste viral jou jongdae.

Kom gesels met jou Volkskas-bestuurder.
Hy verstaan.

Jou tx::mkgenoot deur dik en dun.



SPESlALE VOORDEELSPAAR
Rente-

Bedrag bele koers
R5 000 (minimum) tot
RIO 000 11%
RIO 000 tot R15 000 12,25%
R15 000 tot R20 000 16,5%
R20 000 tot R30 000 20%
R30 000 tot R45 000 21%
R45 000 en meer 21,5%

As u minstens R5 000 het om te bele] plaas TrustBank se merk-
waardige Spesiale Voordeelspaar u in ]n benydenswaardige posisie.'

U wen] uit enige oogp unt beskou.
Dit betaal nie alleenlik hoer-as-gemiddelde rente nie.
Dit gee u ook onmiddellike toegang tot u geld.
U kan tot vier onttrekkings maandeliks doen.

U kan die saldo so dikwels as wat u wi! ver-
groot. In die wete dat die rentekoers outomaties sal

styg wanneer u saldo ]n bedrag bereik waar hoer rente,van toepassing is.
Spesiale Voordeelspaar gee u ook die geleentheid om van die

voordele van ons Kredietkaart gebruik te maak. Selfs al het u nie ]n Trust
Bank-~ekrekeningnie.

Maak ]n draai by ons en laat een van ons' beleggingsadviseurs die
buitengewone beleggingskema persoonlik met u bespreek. Of bel die
Hoof van ons Spaar- en Depositoafdeling en reel ~.ur~•.
dat een van ons beleggingsadviseurs u besoek. .- ~•• "1'~~

j, Laat ons ons kundigheid na u bring ~ ~1- tuis of op kantoor. Vir persoonlike aandag.
Geregistreerde Handelsbank
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