


Wie wI die leemte?

Sanlam ondersteun
tersiere onderwys in Suid-
Afrika a! jare larue

Deur stilwegdie leemte
te vul.
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boue, nuwe toerusting-
en nou oak hulp aan
biblioteke wat spartel
om kop bo water te hou.

Waar u toekoms tel,
is ons belofte. En Sanlam
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hoer onderwys in die
bres te tree.
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REDAKSIONEEL

US-navorsing kry
nasionale erkenning

O p verskeie belangrike studieterreine
- die geesteswetenskappe. genees-

kunde en ingenieurswese - het dil in
die afgelope maande geblyk hoe die
Universileil hom as 'n leier op navor-
singsgebied geveslig he!.

• Van die Raad vir Geesteswetenskap-
like Navorsing (RGN) se nege nuwe toe-
kennings waarvoor gevorderde navor-
sers van aIle universileile landwyd in
aanmerking kom. is vier aan die US toe-
gestaan. Boonop beskik die Universileil
ook reeds oor drie van die HGN se lien
navorsingseenhede aan aIle Suid-Afri-
kaanse universileile wat volledig deur
die HGN gefinansier word.

• Die Mediese Navorsingsraad het die
Universileit uilgesonder as die eerste
een waar'n nasionale navorsingsentrum

Dr. D. F. (Don) du Toil (40). wat
onlangs mediese geskiedenis ge-

maak het as leier van die oorplanling-
span wat die eerste pankreasoorplan-
ling in Afrika en in die Suidelike Half-
rond gedoen he!. Met die prestasie het
die Universileil se opleidingshospilaal.
die Tygerberg-hospilaal. een van die
klein getal hospilale ter wereld geword
waar so 'n operasie reeds gedoen is.

Die operasie is uilgevoer op 'n 23-jarige
Durbanse vrou met suikersiekte.

Don du toil is 'n getoe Kapenaar. Hy het
in die omgewing van die Moederstad
grootgeword en in 1954 aan die Hoer-
skool Pinelands gematrikuleer.

Na voltooiing van sy militere diensplig
word hy'n Matie-geneeskundestuden!.
In 1971 verwerf hy M.B .. Ch.B. Hy werk
onder meer in die departement chirurgie
aan die Frere-hospilaal in Oos-Londen
voordat hy in 1976 in die Universileil se
Departemenl Algemene Chirurgie aan-
gestel word.

In 1977 verkry hy Iidmaalskap van die
Suid-Afrikaanse Kollege van Chirurgie
asook die Koninklike Kollege van
Chirurge in Edinburgh. Skotland.

Dr. Du Toil het ook 'n meestersgraad in

vir die geneeskunde met MNH-steun
gestig word.

Die nuwe sentrum (vir navorsing oor
molekulere en sellulere biologie) het
ontwikkel uit die bestaande US-MNH-
Navorsingseenheid vir Molekulere en
Sellulere Kardiologie wat reeds meer
as 'n dekade aan die US bestaan. Die
Universileil is vereer mel die sligting
van die nuwe sentrum op grond van die
gehalte-navorsingswerk wat deur die
bestaande eenheid gedoen is.

Verder beskik die US oor nog vier MNR-
ondersteunde navorsingseenhede -
drie in die geneeskunde en een in tand-
heelkunde.

• Verskeie geslaagde navorsing- en ont-
wikkelingsprojekte in die Fakulteil van
Ingenieurswese. waaroor besonder-

Fokus Op ...

Dr. Don du Toil.

hede onlangs bekend gemaak is. plaas
die fakulteil op die voorpunt op bepaal-
de gebiede van die tegnologie.

Die projekte sluil onder meer in 'n elek-
troniese rembeheerstelsel vir lreine.
wat uniek in die wereld is; 'n droever-
koelingstelsel in steenkoolkragsen-
trales. wat groot voordele vir 'n droe
land soos Suid-Afrika inhou: en 'n
belangrike bydrae tot die ontwikkeling
van die kompressor vir 'n gasturbine-
stustraalenjin wal onlangs deur Krygkor
bekendgestel is.

I-Iierdie erkenning van nasionale navor-
singsliggame so os die HGN en MNR en
van bedryfsinstellings soos die SA Ver-
voerdienste. Evkom en Krygkor dui op
die hoe agling wat die US-navorsers vir
die ontginning en die toepassing van
kennis genie!. 0

die geneeskunde aan die Universileil
verwerf en in HI7S behaal hy'n doktors-
graad. In 1982 verwerf hy 'n tweede
doktorsgraad. aan die Universileil van
Oxford. waar hy ook leier van die
pankreas-oorplanlingsgroep was.

Hy het ook in Amerika nagraadse oplei-
ding as oorplantingchirurg verkry en is
reeds die afgelope agt jaar besig met
navorsing op hierdie gebied.

As blyke van erkenning vir sy werk het
dr. Du Toil reeds aanbiedinge van hos-
pilale in Amerika gehad. wat hy van die
hand gewys he!.

Die briljante akademikus en navorser
het ook op die sport veld uilgeblink. Hy
was die eerste kaptein van die Mediese
Manshokkieklub. wat onder sy aan-
voering ook die bekerwenners was. Aan
Oxford hel hy universileilskleure vir
tennis en hokkie verwerf.

Sy vrou. Bianca (ook 'n Oud-Malie) was
lid van die oorplanlingspan mel die
historiese operasie by Tygerberg. Sy is
'n navorsingsassislent by die Fakulteil
van Geneeskunde. Hulle kinders. Helen
(13) en Kenneth (I l). het albei aan die
1986-WP-gimnasliekproewe deelge-
neem. Helen het reeds WP-kleure in
gimnasliek en atletiek verwerf. 0
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Universiteit
kry lste

MNR-sentrum

Prof. Andre Bester (links), direkteur
van die nuwe Sentrum vir Molekulere
en Sellulere Biologie, saam met proff.
Mike de Vries, Rektor en Vise-Kanse-
lier, en Andries Brink, President van
die Mediese Navorsingsraad. Hulle is
hier in 'n laboratorium van die MNR-
ondersteunde Navorsingseenheid vir
Molekulere en Sellulere Kardiologie,
waaruit die sentrum ontwikkel he!. en

wat hom in meer as 'n dekade as 'n
navorsingsinstelling van formaat

onderskei he!. Die foto is geneem toe
die stigting van die nuwe sentrum

gesamentIik deur die Universiteit en
die MNR aangekondig is.
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'n NaSionale sentrum vir navor-
sing oor molekulere en seIIu-
Jere biologie in Suid-Afrika is
by die Fakulteit van Genees-

kunde gestig, met gesamentlike steun
van die Mediese Navorsingsraad (MNR),
die Universiteit en die Kaapse Provin-
siale Administrasie.

Die Universiteit is uitgesonder as die
eerste in Suid-Afrika waar so 'n MNR-
sentrum gestig word. Hoewel die MNR
nag sulke sentra beoog, sal slegs een
per jaar ingestel kan word, en nie meer
as een aan elke geneeskunde-fakulteit
in die land nie.

Met 'n begroting van R3miljoen, sal die
sentrum ontwikkel word rondom die
bestaande kundigheid van navorsers
van die Universiteil se MNR-onder-
steunde Navorsingseenheid vir Moleku-
lere en SeIIulere Kardiologie, onder
direkteurskap van prof. Andre Bester.

Die eenheid het reeds meer as 'n dekade
onder prof. Bester se leiding en met
MNR-steun aan die US bestaan. (Die
Universileit beskik ook oor nog drie
MNR-ondersteunde navorsingseenhede
- die vir Diffuse Obstruktiewe Pul-
monere Sind room, Sitogenetika en die
Neurochemie van Geestessiektes - as-
ook die MNR-Instituut vir Mond- en
Tandheelkunde. )

Die MNR se besluit om hierdie nuwe
sent rum in die Iewe te roep, is gegrond
op die dringende behoefte om Suid-
Afrika se eie gesofistikeerde moleku-
lere biologie-kundigheid te ondersteun
en ontwikkeI. asook om aan die groei-
ende biotegnologiese eise van die navor-
sings- en nywerheidsektore te voldoen,
het prof. Andries Brink, President van
die MNR, gese.

"Molekulere biologie en veral die ver-
moe om gene te manipuleer en te
kloneer, het 'n totaal nuwe uitkyk gegee
op biologie en ons begrip van die lewens-
prosesse. Dit is uiters belangrik dat ons
voor bly met hierdie ontwikkelinge en
hulle aanwend am ons eie spesifieke
siekteprobleme beter te kan hanteer."

Aanvanklik sal die nuwe sentrum hier-
die gevorderde tegnieke toepas in die

bestudering van genetiese siektes,
kanker insluitende familiele kankers en
hartsiekte, veral die noodlottige pro-
sesse van hartweefsel-beskadiging van-
wee iskemie.

"Dit is egter duidelik dat hierdie teg-
nieke in die toekoms toenemend toe-
passing sal vind oar 'n steeds groeiende
en wyer veld van mediese navorsing,"
het prof. Brink gese. "Dit is daarom
uilers belangrik am 'n sentrale fasiliteit
te vestig wat ook 'n spesifieke opdrag
sal he om jong mediese navorsers op 'n
nasionale grondslag op te lei en by
ander MNR-gesteunde navorsingspro-
jekte in te skakeI."

Die mandaat van die sentrum sal gevolg-
lik nie net navorsing behels nie, maar
ook die belangrike funksie om as 'n
sentrale verwysingspunt vir die ont-
wikkeling van kundigheid in molekulere
biologie te dien. "Dit sal die kleiner
kundige groepe wat by ander Suid-Afri-
kaanse universiteite met MNR-steun
werk, verder verstewig," het prof. Brink
gese.

Die hulpbronne van hierdie nuwe sen-
trum is indrukwekkend en sluit goed
toegeruste laboratoria en 'n personeel
van 30 navorsers en tegnici in, van wie
baie internasionale erkenning geniet vir
hulle navorsingsvermoens. 0

Kweekskool se
gemeente 300
IN November het die SteIIenbosse NG
Moedergemeente, wat ook die gemeente
van die Universiteit se Kweekskool is,
sy drie-eeuefees gevier.
Prof. Charles Fensham, afgetrede hoof
van die Departement Semitiese Tale, is
die redakteur van Drie eeue van genade,
'n feesboek oor die gemeente. Hy is ook
redakteur van die eeufees-gedenkboek
oor die Ou Hoofgebou.
Die gemeente se bekende kerkgebou,
digby die KweekskooI, is meer as
honderd jaar oud. Nadat 'n brand die
eerste kerk in 1710 verwoes het. is die
huidige gebou se kern in 1723 voltooi.
Oil is in 1814 en 1862 vergroot en
verander.
Sowat Rll0 000 word nou benodig am
die gebou te restoureer. Die gemeente
het met 'n insamelingsfonds begin en
hoop om ook van Oud-Maties en andere
oral in die land bydraes te kry, omdat
die historiese gebou as 'n deel van die
kerk- en volkserfenis beskou word.
Daar word beplan om in Februarie met
die restourasie te begin. 0
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Proff. Cilliers en Human. dr. Garbers.
prof. M. ,. de Vries. Rektor en Vise-
Kanselier. 'dr. A. Thackeray van die
Departenwnt Argeologie. en prof'. Late-
gan. met die aankondiging van die US-
RGN-toekennings op Stellenbosch.
Proff. Cilliers. Human en Lategan ont-
vang drie van die toekennings. Prof.
Deacon. wat ook so vereer is. was in die
buiteland toe die foto geneem is en dr.
Thackeray het die funksie namens horn
bygewoon.

GROOT EER VIR NAVORSERS

us spog met 4 van RGN
se 9 SA toekennings

A kadernici van die Universiteit
van Stellenbosch het vier van
die Haad vir Geestesweten-
skaplike Navorsing se nege toe-

kennings vir gevorderde navorsing ont-
vang. Navorsers van universiteite 001'

die hele land kom daarvoor in aan-
rnerking.

Die vier Stellenbossers wat so vereer
word. is proff. S. P. Cilliers. hoof van
die Deparlement Sosiologie. H. J. Dea-
con. hoof van die Departement Ar-
geologie. 13. C. Lategan. hoof van die
Departement Bybelkunde. en P. G.
Human van die Departmnent Didakliek.

Die Universiteit beskik boonop reeds
001' drie van die lien navorsingseenhede
aan aile Suid-Afrikaanse universiteite
wat volledig deur die HGN gefinansier
word. Proff. Cilliers en I-Iuman staan
aan die hoof van twee daarvan. die
navorsingseenhede vir Ontwikkeling-
sosiologie en die vir Wiskunde-onder-
wys. Die derde is die Navorsingseen-
hede vir Hekenaartoepassings op die
Taal en Teks van die Ou Testament.
met prof. W. T. Claassen as hoof.

Die nuwe navorsingstoekennings word
in Aprill 987 ingestel en geld vooriopig
vir een jaar. Oit maak voorsiening vir
die aanstelling van 'n senior US-HGN-
navorser am elk van die bekroonde
akademici by te staan vir die duur van
HGN-ondersteunde projekte waarmee
hulle tans besig is. Oie poste kan mi 'n

jaar vir 'n verdere jaar hernu word as
die navorsing bevredigend vorder.

Dr. J. G. Garbers. president van die
HGN. het die toekennings in November
op Slellenbosch aangekondig. By het
gese dit skep die geleentheid vir be-
lowende jong navorsers om waardevolle
ondervinding onder ervare akademici
se leiding op te dOeIl.

Dit word gedoen vir navorsers wat
onder meer vir 'n lang tyd navorsing
van 'n hou gehalte gelewer het en hoe
wetenskaplike erkenning geniet.

Prof. Cilliers kry die toekenning vir sy
navorsing 001' ontwikkelingsosiologie en
die probleme van verstedeliking en
landelike ontwikkeling: prof. Deacon vir

Prof. Deacon.

navorsing 001' die mode me mens se ont-
staan: prof. Lategan vir navorsing 001'

"Die teksbepaalde leseI' as literere vorm
in Galasiers"; en prof. Human vir sy
navorsing 001' probleme met wiskunde-
onderwys in Suid-Afrika.

Ondanks strawwe mededinging in al
die HGN se verskillende kategorieu van
navorsingstoekennings het die US van-
jaar weer besonder goml gevaar met sy
aansoeke. Sowat 55% van die Univer-
siteit se aansoeke is goedgekeur. teen-
001' slegs 55% van aile aansoeke wat
die HGN ontvang het.

Die HGN het ook besluit om voort te
gaan om toekennings Ie maak vir drie
g,oter navorsingsprojekte en 'n nuwe
eml. Dit gaan aan prof. Deacon. asook
proff. J. C. Houx (Departement Bantoe-
tale). J. J. Degenaar (Polilieke Filosofie)
en B. A. MUller van die Kweekskool.

Prof. Houx se navorsing het onder meer
te make met die fonetiekelemenle van
Xhosa. prof. Degenaar s'n met literere
kriliek en die van prof. MUller met die
SAUK se Afrikaanse godsdienslige uit-
sendings.

Ander navorsingstoekennings en-beurse
aan die Universiteit sluit in elf ad hoc-
toekennings. twee navorsingsgenote uit
die buiteland. vyf beurse vir gespesiali-
seerde navorsing of opleiding in die
buiteland. twee toekennings vir senior
navorsers en24 beurse virdoktorsgraad-
sludie. 0
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INGENIEURSWESE:

Up die voorpunt met
navorsing, ontwikkeling
'Ons hou ons nie op met skaduboks nie'

Die gasturbine-stustraalenjin, in werking in die toetslaboratorium.

6

Suksesvolle navorsing op elek-
troniese rembeheerstelsels vir
treine, 'n gasturbine stustraal-
enjin en droeverkoeling vir krag-

sentrales is van die navorsingsprojekte
wat die Fakulteit van Ingenieurswese
aan die US op die voorpunt van navor-
sing en ontwikkeling op bepaalde
gebiede van die tegnologie geplaas het.

Die fakulteit volg vir enkele jare reeds
'n beleid van aktiewe betrokkenheid by
navorsing en ontwikkeling vir die Suid-
Afrikaanse nywerheid. "Ons hou ons
nie op met skaduboks nie," verduidelik
prof. Christo Viljoen, Dekaan van die
Fakulteit van Ingenieurswese, inhierdie
verband.

"Ons werk saam met die nywerheid, en
nie vir die nywerheid soos die ander
Suid-Afrikaanse Ingenieursfakulteite se
navorsingslaboratoria nie," se hy. "Dit
vereenvoudig die oordra van tegnologie
vanaf die universiteit na die nywerheid,
verseker die optimale aanwending van
skaars hoervlak mannekrag, en bied die
maksimum voordele vir sowel die
universiteit as die nywerheid."

Omdat die primere doeistellings van 'n
universiteit, naamlik opvoeding en
navorsing, altyd die hoofoorweging is,
word slegs navorsingsprajekte aanvaar
wat hierby aansluit. Sulke projekte

moet 'n aansienlike navorsingskom-
ponent bevat - in plaas van bloot ont-
werp - voordat dit aanvaar sal word.

Die Fakulteit wys inderdaad projekte af
indien dit nie inpas by hierdie vereistes
nie. Nagraadse studente word by voor-
keur aktief betrek by sulke projekte.
Nogtans word projekte op 'n profes-
sionele grondslag bestuur, met tegnolo-
giese mikpunte en teikendatums wat
kontraktueel vasgele word.

Om geborgde navorsings- en ontwik-
kelingsprojekte te onderneem het die
fakulteit 'n sewetal navorsingsinrigtings
gestig. Dit sluit die Instituut vir Elek-
tronika, Instituut vir Struktuuringe-
nieurswese, Instituut vir Bedryfsinge-

nieurswese, en Instituut vir Elektriese
TegnoIogie in. Hierby kom die Buro vir
Meganiese Ingenieurswese, Buro vir
Stelselingenieurswese, en die Buro vir
Chemiese Ingenieurswese.

Die navorsingsinrigtings is meestal
intiem ingeskakel by die aktiwiteite van
'n bepaalde departement binne die
fakulteit, ofskoon die nuutgestigte Bura
vir Stelselingenieurswese inderdaad 'n
oorkoepelende, interdissiplinere inrig-
ting is. Hierdie bura bepIan om sy eie
gebouekompleks gedurende 1987 op die
Stellenbosch Tegnoparkterrein op te
rig.

Klem word gele op resultaat-gerigte toe-
gepaste navorsing en ontwikkeling,
veral met die oog op die behoeftes van
die Suid-Afrikaanse nywerheid. Toe-
rusting wat as deel van geborgde navor-
singsprojekte aangekoop word, word
aan die fakulteit oorgedra vir benutting
in die voor- en nagraadse opvoedkun-
dige programme.

"As dit nie was vir hierdie 'uitwaartse
beweging' van die fakulteit nie, sou hy
nie in staat wees om sy laboratorium-
fasiliteite te laat tred hou met die snelle
tegnologiese ontwikkeling nie," meen
prof. Viljoen. "Deur buite-geborgde pro-
jekte dra sommige departemente jaar-
liks aansienlik meer by tot die uitbou
van ons fasiliteite as wat ons van die
owerheidsektor en normale universi-
teits-finansieringsbronne ontvang."

Besonderhede van drie suksesvolle pro-
jekte is onlangs bekend gemaak. Dit
sluit in 'n unieke elektroniese rem-
beheerstelsel vir treine, 'n droever-
koelingstelsel vir steenkoolkragsen-
trales, en 'n gasturbine stustraalenjin.

Elektronlese RembeheerstelseI
Die Instituut vir Elektronika onder
leiding van sy Direkteur, prof. Jan du
Plessis, het 'n geslaagde remstelsel vir
die nuwe voorstedelike treine van die
SA VD ontwikkel. Hierdie remstelseI
maak van 'n dubbeIe mikroverwerk-
stelseI op elke wa gebruik om die ver-
traging van die trein volgens 'n vaste
patroon te laat plaasvind. Hierdeur kan
'n baie "sagter" stopaksie gewaarborg
word, onafhanklik van versteurings soos
remsilinder-drukveranderinge, rem-
skoen-effektiwiteit en slytasie en gladde
kolle op die spoor.

Die tweede mikroverwerker op elke wa
is verantwoordelik om 'n rekenaarnet-
werk op die trein te stig en te onderhou
sodat enigeen van 36 veranderlikes op
elke wa vanaf 'n sentrale punt gemonitor
en/of gestoor kan word deur middel
van 'n industrie-standaard draagbare
persoonlike rekenaar. Hierdeur kan
bedryfsdata so os massa (aantal passa-
siers), maksimum snelheid tussen
stappe, maksimum versnellings en ver-
tragings, glip en onderhoudsdata van
elke wa se remstelselkomponente in-
gewin word.

'n Verdere fasiliteit is dat elke wa 'n
sogenaamde "botsing swartkas geheue-
blokkie" bevat wat die laaste 60
sekondes voor 'n botsing of harde stamp
se belangrikste toestandveranderlikes
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Nuwe laserstelsel
het baie gebruike

Oogchirurgie
Die nuwe laserstelsel kan ook gebruik
word vir fotochemie, isotoopskeiding,
in die vervaardiging van halfgeleier-
vlokkies vir rekenaars, in die oog-
chirurgie, in die oppervlakbestraling
van sommige kankersoorte om choles-
terolaanpaksels nit bloedvate te ver-
wyder en selfs nierstene te verbrokkel.

Die stelsel kan ook in die nywerheid
gebruik word om teen 'n geweldige
tempo kodenommers van onderdele op
metaal te ets.

In die analitiese chemie kan dil gebruik
word om uilers lae konsentrasies, selfs
enkele atome van elemente, waar te
neem. 0

die gebruik van die stelsel wye toepas-
sing op wetenskaplike gebied, waar die
struktuur van atome en molekules nou-
keurig ondersoek kan word asook op
nywerheids- en mediese gebied.

Die lasersisteem bestaan uit twee lasers
- 'n pomplaser en 'n kleurstoflaser -
in tandem opgestel. Die eksimeer-pomp-
laser straal 'n vaste golflengte-, hoe
intensileit-ligbundel nit. wat afhang
van die gasmengsel waarmee die laser
gevul word.

Die vaste golflengte van die eksimeer-
pomplaser word gebruik Olll die kleur-
stoflaser te aktiveer. In hierdie laser
word 'n klenrstofoplossing opgewek
om lig van 'n langeI' golflengte te lewer.
Die golflengte kan akkuraat met behulp
van rekenaarbeheer deurlopend ver-
ander word.

Deur verskillende kleurstowwe te ge-
bruik, kan lig van enige golflengte tussen
330 nanometer (een duisendste van 'n
miljoenste sekonde) in die ultraviolet
en 975 nanometer in die infrarooi met
behnlp van die lasersisteem vervaardig
word.

Die finale stustraalenjin se werkverrig-
ting vergelyk baie gunstig met die van
soortgelyke buitelandse enjins, terwyl
die vervaardigingskoste (in terme van
buitelandse valuta) laag is.

Die projek word beskou as 'n geslaagde
voorbeeld van kooperaliewe same-
werking tussen die universiteit en die
nywerheid waardeur ons land se skaars
en verspreide tegnologiese mannekrag
en kundigheidsentra optimaal benut is.

o

daarvoor om die kompressor te evalueer
en aanbevelings te maak 001' die ver-
betering daarvan.

Vir die vervolmaking van die ver-
brandingskamer was 'n groot hoeveel-
heid eksperimentele werk noodsaaklik,
waarvoor die Buro 'n spesiale toetsbed
moes bou. 'n Rekenaargesteunde data-
opneemstelsel het eksperimentele meet-
resultate tydens toetse opgeneem en
verwerk, en is ook deur die Buro
ontwikkel.

Prof. Walters (links) en mnr. Wikus
Olivier van die firma wat die laserstelsel
gei'nstalleer het, by 'n deel van die
stelsel.

n NUWE laserstelsel wat by die
Departement Fisika in gebruik geneem
is, is die eerste soortgelyke een aan 'n
Suid-Afrikaanse universiteit. Dit het
sowat R180000 gekos en is in Wes-
Duitsland vervaardig.

Die stelsel word by die Departement
Fisika in stand gehou. Volgens prof.
Piet Walters van die departement het

Droeverkoeling van Kragsenlrales

Die dae van groot waterkoeltorings by
steenkool kragsentrales is haas verby,
danksy navorsing wat deur die Buro vir
Meganiese Ingenieurswese op droe-
verkoeling uitgevoer is. Die stelsel word
tans toegepas by die Matimba-kragsen-
trale wat in aanbou is naby Ellisras in
Transvaal - die grootste droever-
koeling-kragsentrale tel' wereld.

Die navorsing is uitgevoer deur'n span
onder leiding van prof. Detlev Kroger,
professor van Meganiese Ingenieurs-
wese, en wenner van die Havengaprys
vir Ingenieurswese in '1986.

Die projek is geborg deur die Water-
navorsingskommissie in samewerking
met Evkom, en lei tot 'n aansienlike
waterbesparing tydens die opwekking
van elektrisiteit. In 'n gewone water-
verkoelde kragsentrale word ongeveer
2,5 liter water benodig vir elke een
kilowatl-uur (kWh) elektrisiteit wat
opgewek word. Met die droeverkoeling-
stebel verminder dit tot 'n gebruik van
sowat 0,5 liter per kWh, wat vir'n land
soos Suid-Afrika met sy tekort aan vol-
doende water 'n groot voordeel inhou,

Gasturbine Stustraalenjin

Krygkor het onlangs 'n klein kortleeftyd
gasturbine stustraalenjin bekend gestel
wat volledig in Suid-Afrika ontwerp en
ontwikkel is.

Een van die vernaamste uitdagings was
die ontwerp en ontwikkeling van 'n lig-
gewig, hoedoeltreffendheid kompressor
met 'n hoe drukverhoging per stadium.

Die Buro vir Meganiese Ingenieurswese
aan die Universiteit van Stellenbosch,
onder leiding van sy Direkteur prof.
Vos Hattingh, was verantwoordelik

"vries", al sou die krag afgaan, vir latere
analise,

Alhoewel die stelsel as 'n beheerde rem-
stelsel begin het om die bestaande
pneumatiese stelsels te vervang, is die
operasionele en onderhoudsdata wat
die stelsel versamel tans een van die
stelsel se aantreklikste eienskappe,
saam met die algemene trein-netwerk
wat dit slig deur middel waarvan enige
ander elektroniese substelsel op die
trein in die toekoms kan kommunikeer,

Die stebel is uniek in die wereld aan-
gesien ander stelsels (bv. in Japan en
die VSA) slegs glipbeheer doen, en nie
totale vertragingsbeheer nie. VerdeI' is
die dataversamelingstelsel en trein-
rekenaarnetwerk as permanente sub-
stelsels 'n eerste in die wereld.

Die prosesrekenaars wat aan boord van
die treine gebruik word as deel van die
stelsel. is in geheel deur die Instituut
vir Elektronika ontwikkel.

'n Afvaardiging van Japanse ingenieurs
het vroeg in 1986 'n besoek op Stellen-
bosch afgele om die boer die kuns af te
vra 001' die stelsel wat deur hulle beskryf
word as "aan die heel voorpunt van
elektroniese stelselontwerp in die
wereld."
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29ste instelling vir navorsing, ontwikkeling

Huro vir Chemiese
Ingenieurswese gestig

Prof. Harrison.

DIE Buro vir Chemiese Ingenieurswese is in die derde kwartaal aan die Universiteit
gestig. Dit sal gepaste tegnologie - veral onder Suid-Afrikaanse toestande - vir die
land se chemiese en metallurgiese nywerhede ontwikkel.

8

Met die buro word ook veral beoog om
die kundigheid en kennis van die
departemente Chemiese en Metallur-
giese Ingenieurswese se personeel, en
die departement se geriewe, beter aan
die nywerhede beskikbaar te stel.

Prof. Seddon Harrison, voorsitter van
die twee departemente, is as die nuwe
buro se direkteur aangestel. Dit word
in die twee departemente gesetel.

Die buro se personeel sal ontwerp- en
doenlikheidstudies asook eksperimen-
tele ondersoeke in die bree studieveld
van die chemiese ingenieurswese en
ekstraktiewe metallurgie onderneem.

Hulle sal ook toegepaste navorsings- en
ontwikkelingsprojekte deurvoer.

Personeellede van die twee departe-
mente het reeds voor die ontstaan van
die buro talle belangrike navorsings-
projekte vir buite-instansies uitgevoer.
Dit het onder meer gehandel oor die
opberging en gebruik van waterstof as
'n brandstof: wiskundige en statistiese
modellering van reaktore; interne ballis-
tiek van vuurpylmotors; plofstofteg-
nologie: ammonifisering van veevoer;
fiottasie van basismetale en steenkool;
studies met geaktiveerde koolstof: ioon-
uitruiling; elektrochemiese loging van
goud- en basismetaalertse; en suiwering
van suikeroplossings.
Die buro is die 29ste instelling vir navor-
sing en ontwikkeling aan die Univer-
siteit. Agt daarvan is in die Fakulteit
van Ingenieurswese. 0

Die Universiteit se Eksperimentele
Kernfisika-groep het in November die
eerste kernfisika-eksperimente met ver-
snelde kerndeeltjies vanaf die 200 mil-
joen elektronvolt siklotron van die
WNNR se Nasionale Versnellersentrum
(NVS) by Faure uitgevoer. Die metings
behels die eerste omvattende gebruik
van die NVS se gesofistikeerde data-
versamelingsisteme. 'n Groot deel van
die NVS se toerusting is plaaslik ont-
werp en gebou.

Op die foto is dr. Adriaan Botha, hoof
van die NVS-Versnellergroep, prof.
Willem Naude, leier van die Eksperi-
mentele Kernfisika-groep, dr. Daan Reit-
mann, hoofdirekteur van die NVS, en
dr. Stephen Mills, hoof van die NVS-
Navorsingsgroep.

Drr. Botha en Mills en prof. Naude is al
drie Oud-Maties, wat boonop in 1957
saam eerstejaars was, saam B.Sc. en
llOnneurs verwerf het en later al drie
M-grade aan die US behaal he!. ,



Hoer standdigtheid en
sti kstof -bobemesti ng:

Graan se
opbrengs
kan SO
meer as
verdubbel
EKSPERIMENTE deur die Departement
Akkerbou en Weiding aan die Univer-
siteit het aan die lig gebring dat 'n hoer
standdigtheid en aanvullende stikstof-
bobemesting 'n graanopbrengs van vyf
ton per hektaar tot gevolg het in gebiede
waar die normale opbrengs beswaarlik
twee ton per hektaar is.
Volgens die departementshoof. prof.
Eddie Laubscher, word 'n standdigtheid
van gemiddeld 200 tot 250 plante per
vierkante meter gehandhaaf. Dit lei
daartoe dat 400 tot 450 are per vierkante
meter geproduseer word.
Omdat die mededinging tussen die
plante hoog is, weens die hoe stand-
digtheid, moet intensiewe stikstof-
bobemesting toegedien word. Die toe-
diening lei tot 'n hoe bladgroeninhoud,
wat met die bespuiting van swamdoders
bewaar word. Bespuiting met swam-
doders het ook voorkom dat die koring
gou platval.
Volgens prof. Laubscher bestaan graan-
opbrengs uit twee komponente - are
per vierkante meter vermenigvuldig met
die korrelmassa per aar. Met 400 are
per vierkante meter en 'n korrelmassa
per aar van een gram word 'n graan-
opbrengs van vier ton beraam. Opnames
by produsente het getoon dat die redes
vir 'n laer graanopbrengs per hektaar 'n
kleiner aargetal van 270 tot 300 are per
vierkante meter is.
Prof. Laubscher S8 verhoogde graan-
opbrengs is die enigste teenvoeter vir
die stygende insetkoste waarmee pro-
dusente te kampe het. Navorsing het
bewys dat die belangrikste produksie-
tegnieke vir verhoogde graanopbrengs
noukeurige saaidigtheidbeplanning,
aangevul deur stikstofbobemesting en
bespuiting met swamdoders, is. 0

Mev. Barbel Rehder, navorsingsassis-
tent by die Departement Akkerbou en
Weiding, by koring wat gereeld met
swamdoders bespuit is en intensiewe
stikstofbobemesting gekry het.

Prof. Eddie Laubscher en mev. Rehder
in 'n koringland in die Swart/and waar
eksperimente met swamdoders en stik-
stofbobemesting gedoen is. Op die voor-
grond kan gesien word hoe die koring
platgeval het omdat swamdoders nie
gebruik is nie. Die koring op die agter-
grond is twee keer in verskil/ende groei-
stadiums met swamdoders bespuit.

Fakulteit
eeu Dud
DIE 100-jarige bestaan van landbou-
opleiding aan die Universiteit gaan in
die komende April-vakansie herdenk
word. Die Fakulteit van Landbouweten-
skappe be plan vir die geleentheid 'n
simposium van twee dae.
Op die eerste dag sal knelpunte in die
landbou bespreek word, soas grond-
benutting in die toekoms, konsumpsie-
neigings, die beskikbaarheid van water,
asook arbeid vir die landbousektor.
Bedryfsleiers sal oak praat oor prod uk-
sieneigings in die kleingraan-, wol-,
vleis-, sagtevrugte-, wingerd- en wyn-
bedryf.
Daardie aand word 'n dinee gehou,
waar toekennings onder meer gedoen
sal word aan landboukundiges wat uit-
sonderlike dienste in Suid-Afrika ge-
lewer het.
Simposiumgangers kry die volgende
oggend die geleentheid om met hul vak-
genote in die verskillende landbou-
wetenskap-studierigtings kennis uit te
ruil. Die laboratoriumgeriewe, fakul-
teitsgeboue en proefplase sal onder
meer besigtig word.
'n Program sal oak vir die oud-studente
se vrouens gereel word. Die simposium
word met 'n vleisbraai op Welgevallen
afgesluit.
Oud-Maties wat dit wil bywoon, kan
skryf aan mev. S. O'Connor, Fakulteit
van Landbouwetenskappe, Universiteit,
Stellenbosch, 7600. 0
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Golfmaker grootste in Suidelike Halfrond

Mnr. Muller (links) en 'n Britse ingenieur. mnr. Brian Hark. by die golfstroomkanaal
se beheerpaneel. Mnr. Hark het spesiaal na Suid-Afrika gekom am Ie help met die
inwerkingstelling van die golfopwekker en am die antwerp van die Suid-Afrikaanse
komponente goed Ie keur.

Nuwe golfkanaal
van R450000

elektriese en elektroniese komponente
aangekoop is een van sy ingenieurs na
Suid-Afrika gestuur om die ontwerp van
die meganiese deel van die golfopwek-
ker goed te keur en te help om die
stelsel in werking te ste!.
Die nuwe golfstroomkanaal is reeds aan
die begin van die sewentigerjare. toe
die nuwe ingenieurskompleks gebou is.
in die vooruitsig geste!. Met die beplan-
ning van die gebou vir siviele ingenieurs-
wese is daar reeds vir die kanaal voor-
siening gemaak. Die Universiteit asook
die private en openbare sektor het die
geld bygedra om die kanaal 'n werklik-
heid te laat word.
Die betonkanaal is twee meter wyd. net
so diep en 60 m lank. Dit het 'n waar-
nemingsgebied van ses meter met
wande van deursigtige glas. 'n Golf-
opwekker aan die een eindpunt van die
kanaal kan tot 0.6 m hoe golwe opwek
wat dan langs die lengte van die kanaal
af beweeg na die ander eindpunt waar
dit deur'n kunsmatige "strand" geabsor-
beer word om te verhoed dat dit terug-
gekaats word. Sodoende word kompli-
kasies van die golfaksie op die toets-
modelle uitgeskakel. Voorsiening is ook
gemaak vir die voorstelling van see-
strome. Die pompe wat vir die opwek-
king van die seestrome gebruik sal
word. is egter nog nie geYnstalleer nie.
Die elektro-meganiese onreelma tige
golfmaker is die grootste soortgelyke
een in die Suidelike Halfrond. Dit word
deur 'n rekenaar beheer en 'n wye ver-
skeidenheid van seetoestande soos
storms en fratsgolwe kan in die kanaal
nageboots word.

Die Navorsingsgroep in Oseaaninge-
nieurswese doen navorsing 001' die golf-
klimaat in die omgewing van Mossel-
baai. waar olie- en gasvelde ontdek is.
Aandag word veral gegee aan die in-
vloed van die golfklimaat op ontgin-
ningsinstallasies.

Die kanaal sal ook in die toekoms op
kontrakbasis aan buite-instansies vir
navorsing beskikbaar gestel word. 0

insluiL Om koste te besnoei, is slegs die
elektriese en elektroniese komponente
van die golfmaker van 'n Britse onder-
neming aangekoop. Die meganiese
meganisme is deur mnr. lohan Muller.
senior lektor (navorsing) by die Navor-
singsgroep in Oseaaningenieurswese.
ontwerp. Hy was ook verantwoordelik
vir die ontwikkeling van die rekenaar-
programmatuur vir die beheer van die
stelse!'
Voordat die kanaal in werking gestel is.
het die Britse onderneming van wie die

Die Afdeling Hidroulika van die
Departement Siviele Ingenieurs-
wese en die Navorsingsgroep in
Oseaaningenieurswese het pas

'n nuwe golfstroomkanaal in werking
gestel. Die kanaal sal gebruik word vir
modelstudies om die gedrag van golf-
brekers. ondersese pyplyne. olieboor-
platforms tel' see en ander soortgelyke
strukture te ondersoek.
Die koste van die kanaal beloop sowat
R450 000. wat die golfopwekker en die
gebou waarin die kanaal gehuisves is.

Adresse, assebliej
Die Unlversiteit wil graag met aile Oud-Matles in verbindlng bly. As u - of 'n ander Dud-Matie van wie u weet - nie

Matieland kry nie, salons dit waardeer as u hierdie vorm invul en stuur aan:
Die Redakteur, Matleland, Unlversiteit, Stellenbosch, 7600

Titel en van: My ou adres vir Matieland: .

Voorname: .

Nooiensvan: .
Grade en/of diplomas aan die Universiteit van Stellenbosch
verwerf, met jaartalle:

Matieland moet aan my nuwe werkadres/woonadres gestuur
word. (Haal deur wat nie van toepassing is nie).

My nuwe werkadres: .

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

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

Grade en/ of diplomas van ander universiteite (meld univer-
siteit en jaartal):

My nuwe woonadres: .
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,,0ie ontwikkeling van die
Stellenbosch-tegnopark is
nie meer net 'n droom nie.
maar 'n werklikheid."

S6 het die Eikestad se burgemeester.
dr. E. P. S. Taljaard. gese toe hy onlangs
bekend gemaak het dat die stadsraad 'n
R5 miljoen-lening van die Departement
Staatkundige Ontwikkeling en Beplan-
ning gekry het om 'n infrastruktuur vir
Suid-Afrika se eerste tegnopark te
ontwikkel.

Na verwagting sal die dienste teen
September 1987 volledig aangele wees.

Die eerste ondernemer wat hom in die
tegnopark vestig. is die Universiteit se

meer met kontrakte vir die lewering
van modems aan Ou Mutual. Sanlam en
die Sagtevrugteraad.

Die maatskappy wil sy hele aanleg en
nuwe hoofkantoor in die tegnopark oprig
en vestig hom op Stellenbosch om naby
die kundigheid. navorsing en ontwik-
keling van die Universiteit se Instituut
vir Elektronika te wees.

Verskeie ander maatskappye het' laat
blyk dat hulle dit oorweeg om aanJegte
in die tegnopark te bekom. Navrae word
ook steeds van Suid-Afrikaanse en selfs
buitelandse instansies ontvang.

Die Stadsraad het besluit om die terrein
so gou as moontlik self Ie onlwikkel. Al

sien is, sal teen September 1987 beskik-
baar wees, maar belangslellende instan-
sies kan onderhandeJ om reeds vroeg in
die jaar te begin bou.

Siadsbeplanners, argitekle. boureke-
naars, landskapargilekte asook siviele
en elektriese ingenieurs is aangestel
om die tegnopark Ie beplan. In Oktober
het vyf verteenwoordigers namens die
Munisipaliteil tegnoparkontwikkeling
in Amerika, Britlanje. Frankryk en Israel
bestudeer.
Die besluit om met die legnopark voort
te gaan, volg n8 'n geslaagde simpo-
sium wat in Augustus op Stellenbosch
gehou is. Maatskappye van oral in die
land was verteenwoordig. Onder die

TEGNOPARK
'n werklikheid

Die beaogde legnapark-Ierrein, vaar in die middel van die Ingfala. met die darp en sentrale kampus op die agtergrond.
Foto: Colin Edwards

Buro vir Sieiselingenieurswese. Bou-
werk aan die buro se kompleks begin
teen April aanslaande jaar. Die kanloor-
gedeelte van die kompleks sal teen die
einde van 1987 voltooi wees en bouwerk
aan die laboratoriums sal leen Septem-
ber begin.
Die bura word inlussen by die Fakulteit
van Ingenieurswese gehuisves. Dit is
vroeer vanjaar gestig (Malieland 2:86).

Minslens vier ander instansies het reeds
onderneem am aanlegle in die tegna-
park op Ie rig. Een van hulle is JFK-Elek-
Ironika, wat onder meer modems vir
rekenaars vervaardig en onlangs heel-
wat deurbrake gemaak hel - onder

drie universileite en twee technikons
in Wes-Kaapland gaan by die tegnopark
be trek word. Die ontwikkeling van die
hele streek gaan dus daardeur bevorder
word.
Dil is suidwes van die dorp. langs die
gholfbaan. Volgens dr. Taljaard is die
R5 miljoen ingevolge die Regering se
beleid oor streekontwikkelingsdoelwit-
te teen baie gunstige voarwaardes ver-
kry.

Die perseel van 40 ha word in fases ont-
wikkel. Erwe word op 'n individuele
titelbasis beskikbaar gestel. Instansies
kan dus geboue vir hulself oprig. of bau
om te verhuur. Erwe wat ten volle voor-

sprekers was die minister van Staat-
kundige Ontwikkeling en Beplanning.
dr. Chris Heunis. wie se departement
die lening beskikbaar gestel het.
Hoewel die Universiteit nie by die tegno-
park se ontwikkeling betrokke is nie,
was die US en veral die Fakulteit van
Ingenieurswese 'n belangrike oar-
weging in die Stadsraad se besluit
hieroor.
Die tegnopark sal 'n groep onder-
nemings huisves wat by hoevlak-tegno-
logiese navorsing betrokke is. In die
buiteland is daar reeds meer as 120
tegnoparke. meestal in Britlanje en die
VSA. 0
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ATLAS

BEVOlKIHGSENSUSATLAS
VAH SUID-AFRIKA

lste atlas oor SA
bevolkingsensus

Prof. Van der Merwe
met die spogproduk
van die Instituut vir

Kartografiese Analise.

Die Instituut vir Kartografiese
Analise het onlangs die eerste
bevolkingsensusatlas van Suid-
Afrika voltooi. Dit is die eerste

atlas wat die. land se ingewikkelde be-
volkingstruktuur omvattend op kaarte
voorsteI.
Die instituut het die projek in 1984 aan-
gepak. Prof. Izak van der Merwe, direk-
teur van die instituut, en dr. Larry Ziets-
man, adjunk-direkteur, was die projek-
leiers. Saam met tien medewerkers het
hulle in die twee jaar intensiewe navor-
sing gedoen om die prestige-publikasie
te voltooi.
Die navorsing is aangepak vanwee die
wye belangstelling in die ingewikkelde
probleme van Suid-Afrika se bevolking-
samestelling, en die min objektiewe

. inligting oor die werklikhede van die
land se mensemateriaaI.
In die meeste lande word 'n bevolking-
sensus ongeveer elke tien jaar gehou.
Die Sentrale Statistiekdiens het in 1980
die omvangrykste sensus nog in die
Republiek uitgevoer. Die land se naas-
tenby 25 miljoen inwoners is volgens 'n
verskeidenheid kenmerke opgeteken.
Die ryk bron van inligting kan in verskeie
vorme aangebied word. 'n Doeltref-
fende, maar verwaarloosde, met ode is
visuele kaartvoorstellings. 'n Bevolking-
sensusatlas is so 'n versa me ling kaarte,
gebaseer op amptelike sensusinligting,
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wat die bevolking se demografiese,
sosiaal-ekonomiese, kulturele en behui-
singskenmerke so uitbeeld dat streek-
patrone ruimtelik uitkristalliseer.

Die talle en ingewikkelde probleme in
die Suid-Afrikaanse samelewing sti-
muleer baie ontledings en Qeskouings
deur 'n verskeidenheid mense en instan-
sies. Daar was egter nog min navorsing
wat die hele land se bevolkingsken-
merke met visuele kaartvoorstellings
belig het, soos wat die Stellenbosse
navorsers met die projek gedoen het.

Die atlas maak belangrike inligting toe-
ganklik vir baie instansies, soos:

• Die privaatsektor, wat die land se
ruimtelike bevolkingskenmerke moet in
ag neem as besluite oor investering
geneem word. Die atlas beeld die reIa-
tiewe omvang van die potensiele
arbeidsmark en die gehalte van hul
afsetmark objektief en aanskoulik uit.

• Owerheidsinstansies, wat met admi-
nistratiewe ordening, ruimtelike be-
planning en sosiale strukturering in die
land gemoeid is.

• Universiteite, kolleges en skole kry 'n
wetenskaplike, ruimtelike verwysings-
raamwerk om kennis van die bevolking-
struktuur in die onderwyssituasie oor
te dra.

Aile Suid-Afrikaners kan die atlas raad-

pleeg om meer te wete te kom oor die
sosiale ruimte waarin hulle woon, werk
en ontspan.

Die atlas bevat 212 volkleurkaarte. Alte-
saam 22 temas word gedek, nI. natuur-
like omgewing, infrastruktuur, etniese
samestelling, bevolkingsgroei en migra-
sie, fertiliteit en mortaliteit, geslag-
samestelling, ouderdomstruktuur, ge-
sinsgrootte, nasionaliteit, huweliksta-
tus, godsdiens en taa!, sportdeelname,
fisiese gestremdheid, geletterdheid,
onderwyspeil, naskoolse onderwysrig-
ling, persoonlike en gesinsinkomste, be-
roep en bedryfsgroepe, werkstatus,
persoonlike geriewe, lipe en grootte van
woning, asook besitreg en koste van
behuising.

Vir elke van die groepe verskynsels is
inligting uit die 1980-bevolkingsensus
in Suid-Afrika se sowat 270 landdros-
distrikte ruimtelik georden.

Die modernste tegnologiese hulpmid-
dels is ingespan om die dataverwerking,
kartering en kleurskeidings so een-
voudig en doeltreffend as moontlik uit
te voer.

Die atlas kos R120. Dit is by boekwinkels
beskikbaar of kan bestel word by die
Instituut vir Kartografiese Analise,
Universiteit, Stellenbosch, 7600. 'n
Derde afslag word aan opvoedkundige
instellings toegestaan. 0



""Diepuhliek het dikwels 'n skewe indruk van die
deursnee-student ... "

Die geestelike oplewing is van 'n diepgaande aard ...
"". , hI. d I. h..."nle n In e Ingse massa- Isterle nte ...

Groot Christelike

Die nuwe manier am die Evangelie aan
te bied, vind groat byval onder die
studente, se ds. Van Zyl. 0

Dramastudente help byvoorbeeld am
die verhaal van die verlore seun uit te
beeld, skyfies word gebruik om die
skeppingsdae voor te steI. of 'n pan eel-
bespreking word gehou oar die werk
van die Heilige Gees. Daar word oak
veral van sang en aanbiddingsgeleent-
he de gebruik gemaak.

Naas die ge~one eredienste, wat beson-
der goed bygewoon word, het die
gemeente ook begin am op 'n nuwe
manier "kerk te hou". In samewerking
met die Kweekskool word "variante-
eredienste" in die H. B. Thom-teater
aangebied.

Die gemeente - wat as die grootste
studentegemeente in die land gereken
word - se 150 kerkraadslede is almal
studente.

oplewing onder
die Maties

strekking aan die begin van die jaar vir
die koshuisleiers aangebied is, het feit-
Iik elke primarius en primaria deur die
jaar een keer 'n week saam biduur
gehou, en mekaar oak as Christene leer
ken en ondersteun.
Sedert die einde van 1985 bestaan die
Studentekerk slegs uit studente, naam-
Iik almal binne die grense van die
Stellenbosch-Sentraal en Moederge-
meentes. Volgens ds. Van Zyl het die
gemeente in die afgelope jaar volkome
selfstandig geword en het sy Iidmate in
geestelike krag gegroei.
Onlangs het die gemeente selfs 'n vyfde
leraar beroep. Die studente se dank-
offerbydraes het in 1986 byna ver-
dubbeI. van R46 000 in 1985 na R88 ODD.
"As 'n mens boonop in gedagte hou dat
die gemeente se ander aksies, soos die
Transkei-werkerskampe en Atlete vir
Christus, 'n omset van R100000 per
jaar het. is daar min gemeentes wat by
die jong mense kan kers vashou."

Studenteleraars en -Ieiers op die
kampus is dit eens dat 'n groat
Christelike oplewing vanjaar
onder die Maties posgevat het.

Dit blyk onder meer uit die talle gebeds-
groepe wat in en buite die universiteits-
koshuise ontstaan het. en uit die hon-
derde Matie-sportmanne en -vroue wat
by die organisasie Sport vir Christus
Aksie Stellenbosch (SCAS) aangesluit
het.
Die jaarlikse studente-sendingweek op
die kampus het oak rekordgetalle mense
gelok en die grootste studentegemeente,
die NG Studentekerk, se leraars praat
van die buitengewone geestelike groei
wat in die gemeente ondervind is.

"Die publiek het dikwels 'n skewe indruk
van die deursnee-student. omdat 'n
mens in die koerante net lees van die
negatiewe, sensasionele dinge wat op
die kampus gebeur," se ds. Tinus van
ZyI. een van die Studentekerk se predi-
kante.
Hy meen baie mense wat soos hy ten
nouste met die studente saamwerk,
stem saam dat die Maties lank laas op
so 'n hoe geestelike peil as vanjaar was.

Studenteleraars en ander kenners stem
saam dat dit as'n betekenisvolle Christe-
like oplewing beskou kan word. Dit is
van 'n diepgaande aard en "nie 'n blinde-
Iingse massa-histerie nie," se dr. Danie
du Toil, Kweekskool-dosent. inwonende
hoof van die manskoshuise Huis Visser
en Huis Marais, en 'n oud-voorsitter
van die Studenteraad.
SCAS het reeds honderde lede en tien-
talle Bybelstudiegroepe wat gereeld
vergader. Die Matie-sportlui lewer met
geesdrif hul Christelike getuienis.

Springbok-atlete, WP-rugbyspelers en
ander sports terre op die kampus is
aktiewe SCAS-lede. Onder hulle is die
Springbok-atlete Elana van Zyl en Annie
Ie Raux, provinsiale tennisspelers soos
Schalk van der Merwe en WP-rugby-
spelers soos Neil Burger, Hans Scriba
en Chris Smit. Sowat 'n tiental Spring-
bokke en veertig provinsiale sportlui
behoort aan die organisasie.
Die SCAS-lede tree op uitnodiging by
skole, kerke, koshuise en jeugkampe
op. Die organisasie is in 1984 gestig,
onder leiding van die bekende Stellen-
bosse predikant ds. Jan Hanekom, 'n
oud-WP-rugbyspeler en lid van die
Universiteitsraad.
SCAS se huidige voorsitter is ds. Cassie
Carstens van die Studentekerk. Die
aksie het 'n deeltydse sekretaresse
asook 'n deeltydse geestelike werker,
mnr. Pieter Kloppers, voorsitter van die
Matie-atletiekklub. Die SCAS-Iede het
baie tot die geestelike oplewing op die
kampus bygedra.

Oral op die kampus het gebeds- en
dissipelskapgroepe wat gereeld ver-
gader, in die afgelope jaar spontaan
ontstaan, veral in die grater mans- en
vrouekoshuise, maar oak onder die
PSO-studente.
Nadat 'n seminaar met 'n Christelike
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'n Historiese foto van die Ou Hoofgebou, met die inwyding op
6 November 1886. Let op die verskillende kleure waarin die

.~,
gebou geverf was, en die vIae wat van die balkon af hang (met
die Union Jack aan weerskante). Folo ..KaapseArglef

Ou Hoofgebou se eeufees

Gedenkboeke Ie koop

Bakermat, simbool, trots. vlagskip
van die Universiteit. So word
daar dikwels na die Ou Hoof-
gebou - die statige. sierlike

neo-klassieke gebou wat pas sy tweede
eeu van diens aan die Stellenbosse aka-
demiese gemeenskap ingelui het -
verwys.

Om aan die deflige ou gebou reg te laat
geskied. is hy vroeer in die jaar teen
sowat R800 000 gerestoureer en opge-
knap vir die dekades van funksionele
diens wat voorlil.

Die eeufeesviering op Donderdag 6
November was presies honderd jaar
nadat die Ou Hoofgebou op Saterdag
6 November 1886 met heelwat prag en
vertoon ingewy is ten aanskoue van
feitlik iedere inwoner van die destydse
dorpie.

Omdat die toentertydse administrateur
van die Kaapkolonie, It.-genl. Henri
D'Oyley Torrens. honderd jaar gelede
die inwydingsplegtigheid waargeneem
het. is die Kaaplandse Administrateur,
Oud-Matie mnr. Gene Louw, gevra om
"die eeufees-huldigingsrede te lewer.
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Die eregaste was die kanselierspaar,
pres. en mev. P. W. Botha.

In een van die twee voorportale van die
Ou Hoofgebou het prof. Mike de Vries.
Rektor en Vise-Kanselier, 'n plaket ont-
hul met die name van die 79 professore
wa t daar klasgegee het of steeds daar
doseer. Agtien van hulle is van die
Fakulteit Regsgeleerdheid, die enigste
fakulteit wat in sy geheel in die gebou
gehuisves word.

Die departemente Latyn en Semitiese
Tale word ook in die gebou gehuisves.

'n BEPERKTEgetal eksemplare van die
boek Ou Hoofgebou. 'n Eeu Oud. onder
redaksie van prof. Charles Fensham, is
verkrygbaar by die Departement Ont-
wikkeling en Skakeling, kamer 3009,
Admiriistrasiegebou. telefoonnommer
77645. Dit kos R12 elk (geen AVB nie).
Proff. Frans Smuts. afgetrede hoof van
die Departement Latyn. Bun Booyens,
afgetrede hoof van die Departement
Afrikaanse Kultuurgeskiedenis, en Dirk

Die Departement Latyn is die enigste
wat sedert die Ou Hoofgebou se oprig-
ting steeds sy tuiste daar het - in
dieselfde klaskamer. Die klaskamer is
die enigste wat met die restourasie in
sy oorspronklike vorm behou is, kom-
pleet met ou eikehoutbanke waarop
selfs die dekades se studente-graffiti
vir die nageslag bewaar gebly het.
Die ander klaskamers, lesingsale en
kantore in die gebou is gemoderniseer.
In die oudste gedeelte van die gebou is
nuwe vloere ingesit. Moderne hulp-
middels soos projeksieskerms en oor-

Kotze. voormalige hoof van die Departe-
ment Geskiedenis. het van die bydraes
vir die boek geskryf.

Dit bevat onder meer al die interes-
sante inligting oor die oprigting en
inwyding asook die latere veranderinge
aan die gebou. Daar is ook inligting oor
van die beroemde studente wat daar
klasgeloop het en die professore wat in
die Ou Hoofgebou gedoseer het.



hoofse projektors is in die lesingsale
ingebou.

Wat die restourasie en herinrig van die
gebou so besonders maak, is dat die
Universiteit se eie bou- en instand-
houdingsafdeling die werk self onder-
neem het. Buite-instansies is slegs vir
kleiner take, soos hulp met die instal1e-
ring van die lugversorging, gebruik.

In die oudste deel van die gebou is vog-

Links bo: Die Kanselier, pres. P. W. Botha (regs) saam met prof. De Vries wat die
plaket met die name van al die professore en oud-professore wat in die Ou Hoofgebou
klasgegee het, in een van die gebou se voorportale onthul het.

Bo: Mnr. Willem Roos (links), beplanningsingenieur van die US, oorhandig aan prof.
De Vries die gerestoureerde Ou Hoofgebou in die vorm van 'n simboliese sleutel met
"Ou Hoofgebou 1886-1986" aan die een kant en aan die ander kant "In God we trust",
die leuse wat oar die hoeksteen gedrapeer was met die hoeksteenlegging in WHO.
Agter is prof. Charles Fensham, redakteur van die gedenkboek oar die gebou.

Links: Regter Rabie onthul die beeld van prof. J. C. de Wet en
(onder) prof. De Wet by die beeld saam met die kunstenares,

, Lyn Smuts.
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Die Departement Ontwikkeling en Skakeling beskik nog oor 'n beperkte getal silwer-
medaljes wat in 1966 met die eeufeesviering van die Universiteit as 'n inrigting vir
hoer onderwys gemunt is. Die versamelstukke kan nou teen R50 elk (alies ingesluit)
by die departement bestel word (Die adres is Adjunk-direkteur, Departement Onwik-
keling en Skakeling, Universiteit, Stel1enbosch, 7600; telefoonnommer 02231-77645).
Op die foto kan die medalje se voor- en agterkant gesien word.
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Ou Hoofgebou
digting in die buitemure aangebring.
Die hoe struike om die gebou is ook uit-
gehaal en baksteenplaveisel is rondom
die gebou aangebring. Die US se tuin-
bou-afdeling het begin om 'n nuwe tuin
om die Ou Hoofgebou aan te Ie .
• As deel van die eeufeesviering op 6
November is 'n reiinie van Oud-Maties
wat in die Ou Hoofgebou klasgeloop
het. aangebied.
Oud-studente van die Fakulteit van
Regsgeleerdheid het die oggend 'n
huldigingsplegtigheid in die onderste
lesingsaal van die gebou gehou, waar-
tydens 'n kopbeeld van die bekende
oud-dosent van die fakulteit, prof. J. C.
de Wet, deur die hoofregter, regter
Pierre Rabie, wat ook 'n Oud-Matie en
oud-dosent van die US is, onthul. 0

Altesaam 31 US-personeellede is vir hul lang dienstydperke by die Universiteit
vereer. Elkeen het 'n sertifikaat en 'n kontantgeskenk ontvang. Onder die vereerdes
is 'n dekaan, prof. J. A. de Bruyn, en nege profess(lre. Van die 31 werk 29 reeds meer
as 28 jaar by die US en die ander twee (wat met pensioen afgetree het) meer as 26
jaar. Op die foto bo is proff. T. P. Dreyer (toegepaste wiskunde), H. J. D. Durr

(entomologie) en De Bruyn (natuur-
wetenskappe) en links is die Rektor en
Vise-Kanselier, prof. M. J. de Vries
(middel) wat die toekennings oorhandig
het, en die vier met die langste diens-
tydperke: mnr. L. E. B. Sibuta (hoofeet-
kamerbediende, Dagbreek), R. D. 2ide
(hoofeetkamerbediende, Huis Marais
en Huis Visser) en T. M. Coki (kombuis-
hulp, Helderberg) asook dr. J. M. de
Kock (senior lektor, Soologie) wat sedert
vroeg in 1956 by die US werk.

Die dag voor die Intervarsity teen die
Ikeys het die Oud-Maties en -Ikeys 'n
gholftoernooi teen mekaar op die Royal
Cape-baan gespeel. Die Wes-Kaap-
landse Oud-Matie-gholfklub het die
toernooi gerei:Hen dit gaan 'n jaarlikse
ins telling word, met 'n wisseltrofee wat
Boland Bank geskenk het. Van die
spelers was Schalk Burger (Maties),
Peter Ingwersen (lkeys), Mof Ter-
blanche (Maties) en Mike Russell
(lkeys).
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2 donateurs word vereer
TWEE van die Universiteit se grootste
individuele donateurs is elk met 'n
spesiale toekenning, die Vise-Kanse-
lierstoekenning, vereer vir hulle by-
draes aan die US. Hulle is mev. E. D.
Brown van Seepunt en dr. W. P. de
Kock. 'n bekende Oud-Matie van
Potchefstroom. Albei skenk al baie jare
lank gereeld geld aan die Universiteit.

Prof. M. J. de Vries. Rektor en Vise-
Kanselier. het die toekenning - 'n
plaket met die Universiteitswapen daar-
op - op Stellenbosch aan mev. Brown
oorhandig.

Die oorhandiging aan dr. De Kock het
saamgeval met sy tagtigste verjaardag.
Mnr. P. J. Lombard. direkteur van Ont-
wikkeling en Skakeling. het die toeken-

ning op Potchefstroom aan dr. De Kock
oorhandig.
Dr. De Kock is 'n Afrikaner-pionier van
die Suid-Afrikaanse mynbedryf. Hy was
'n eerstejaar-Matie in 1923 en het onder
meer M.Sc. met lof en sy doktorsgraad
aan die US verwerf. Reeds op 2B-jarige
leeftyd is hy as voorsitter van die
Diamantraad in Suidwes aangestel. Tot
met sy aftrede in 19BBwas hy 31 jaar
aan die Goldfields-myngroep verbonde.
Hy is 'n stigterslid van die SAAkademie.
In 19B9 het hy die Akademie se
Havengaprys verower. Na sy aftrede
was hy onder meer voorsitter van die
Diamantraad in Suid-Afrika asook lid
van die Eerste Minister se Wetenskap-
like Adviesraad. (Lees ook Matieland
3:78). 0

Bo: Mev. Brown ontvang die Vise-
Kanselierstoekenning van prof. De
Vries.

Links: Mnr. Lombard. mev. De Kock en
dr. De Kock. met die oorhandiging aan
dr. De Kock op Potehefstroom.

'n Trotse dr. Sinclair met die medalje
wat hy vir sy navorsing losgeslaan het.

Navorser wen SAmedalje
DR.MARIUS SINCLAIR. 'n senior lektor
in die toegepaste wiskunde. het die SA
Operasionele Navorsingsvereniging se
Tom Rozwadowski-silwermedalje vir
buitengewone bydraes tot operasionele
navorsing ontvang. Dit is toegeken vir
'n vaktydskrif"artikel. "The assignment
of workers to tasks: An example from
an academic department."
Dr. Sinclair se navorsing vir die artikel
het gegaan oor die gerekenariseerde
toe kenning van werkers aan take wat

afgehandel moet word met inagneming
van die werkers se voorkeure.
Operasionele navorsing is die toepas-
sing van wetenskaplike metodes op
bestuursprobleme. om 'n onderneming
se bestuurder van 'n kwantitatiewe
basis vir besluitneming te voorsien. Die
uitgangspunt is die evaluering van die
waarskynlike gevolge van besluite. Daar
is verskeie raakpunte tussen opera-
sionele navorsing en dissiplines soos
die toegepaste wiskunde, wiskunde,

rekenaarwetenskap.' bedryfsinge-
nieurswese en ekonomie.
Dr. Sinclair het sy doktorsgraad in 1978
aan die US behaal en ook aan die
London School of Economics gestudeer.
Op Stellenbosch het hy verskeie akade-
miese toekennings verwerf, waaronder
die Kanseliersmedalje, John Todd Mor-
rison-gedenkmedalje. 'n WNNR-toe-
kenning en die Ernest Oppenheimer
Memorial Trust-toekenning.

o
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SIELKUNDIGE 'NOODHULP' BESKIKBAAR

Oud-Maties wat die studentekoerant Die Matie gereeId wi! ontvang, kan daarop
inteken. Dit kos R13 per jaar, vir die dertien uitgawes wat verskyn. Die eerste
verskyn teen die einde van Februarie en die laaste in Oktober. Name, adresse en
die intekengeId kan gestuur word aan Die Bestuurshoof. Die Matie, Studenteraads-
kantoor, Langenhoven-studentesentrum, Universiteit. Stellenbosch, 7600.

Krisisdiens help
studente in nood

'Regruk'

wat in 'n krisis is, uitkom. Binne enkele
maande nadal Krisisdiens begin funk-
sioneer het. het dit reeds te doen gehad
met verskeie werklik ernstige gevalle,
waar deskundige hulp dringend nodig
was. By minstens drie van die mense
was lewensgevaar ter sake. Al die
krisisse is afgeweer.

Word 'n krisis weI afgeweer, is die SSD
daarna meestaI self betrokke by die
wekelange intensiewe behandeling wat
so iemand soms nodig het. Daarna kan
nog 'n tyd van "langtermyn-herkon-
struering" volg.

Die SSD se dienste - en die van die
SCD en Buro vir Studentevoorligting -
is gratis. Dit is belangrik, want studente
wi! soms nie he selfs hulle ouers moet
van hulle sielkundige behandeling weet
nie. Die uiterste vertroulikheid word
vanselfsprekend altyd gehandhaaf.
Die klinies-sielkundige Krisisdiens be-
dien slegs studente. Dit sluit vir die
Junie-vakansie, en vir die somervakan-
sie vandat die klasse aan die einde van
die jaar ophou tot die akademiese jaar
begin. AI die ander dienste is heel jaar
beskikbaar.

Ongelukkig skram baie mense nog weg
van sielkundige behandeling. Hulle
meen hulle moel hulleself "regruk" en
self mel die situasie kan "cope" - maar
dit kan gevaarlik wees!
Om die rede word klinies-sielkundige
gemeenskapswerk ook op die kampus
gedoen. 'n Inligtingsveldtog word
deurentyd gevoer. Die koshuisstudente
is vanjaar byvoorbeeld toegespreek oor
probleme soos depressie, stres, alkohol-
misbruik of eetsleurings (soos anorexia).
Voorkoming bly dus nog altyd die besle
vorm van genesing. 0

Raad, behartig die diens. Hulle maak
beurte om twee-twee gelyktydig aan
diens te wees. Die wal aan diens is,
moel nie Ie ver van die kampus af weg-
gaan nie en altyd hul roepradio's by
hulle he.
3el 'n mens Krisisdiens (die lelefoon-
nommer is 6153) kom jy by die Slellen-
bosse brand weer uit, wat dadelik een
van die sielkundiges aan diens se hulp
onlbied. Die brandweerpersoneel is
louwys gemaak oor hoe om so 'n krisis-
oproep te hanteer en die sielkundige so
gou moontlik by die studenl wal die
krisis het. te kry. Volgens mnr. Kotze
hanleer die brandweerpersoneel die
taak uitstekend.
Dit is beIangrik dat 'n opgeIeide siel-
kundige so gou as moontlik by iemand

Mnr. Kotze.

Die Matie

Selfmoord
Mnr. Kotze S8 'n student wat nie toe-
gerus is om die nuwe wereld te hanteer
nie, kan deur 'n probleem soos eksamen-
druk of 'n Iiefdesteleurstelling in 'n
emosionele krisis gedompel word. Dit
kan voorkom in die vorm van byvoor-
beeld depressie of 'n hoe angsvlak.
Nadat 'n meisie verlede jaar in een van
die Universiteitskoshuise selfmoord ge-
pleeg het, het almal wat met sielkundige
dienste vir die studente te doen het,
weer besef hoe dringend noodsaaklik
'n krisisdiens op die kampus is.
Die stadsraad se burgerlike besker-
mingsdiens het die munisipale radio-
sender kosteloos beskikbaar gestel. die
Universiteitsowerheid het geld vir twee
roepradio's bewillig en die Stellenbosse
brandweer het sy radio-operateurdiens
aangebied. In April vanjaar het die
krisisdiens begin funksioneer.
Mnr. Kotze en nog 19 kliniese sieIkun-
diges en finaIejaarstudente in die kli-
niese sieIkunde, almal geregistreer by
die Ceneeskundige en TandheeIkundige

'n SielkUndige krisisdiens vir stu-
dente is vanjaar op die kam-
pus ingestel. Vir Maties wat
skielik in ernstige emosionele

krisisse gedompel word, beteken dit
professionele hulp wat dag en nag
gedurende die akademiese jaar per tele-
foon ontbied kan word.
Daar was lankal 'n behoefte hiervoor,
S8 mnr. Hendrik Kotze, senior kliniese
sielkundige by die Universiteit se Sen-
trum vir Sielkundige Dienste (SSD). Hy
kotirdineer die krisisdiens.
Dit is bedoel vir ernstige, dringende
gevalle wat veral saans en in naweke
opduik en is aanvullend tot die omvat-
lende sielkundige dienste wat lankal
dwarsdeur die jaar vir die Maties be-
staan. Die word deur die Buro vir Stu-
dentevoorligting, Studentegesond-
heidsdiens (SCD) en SSD gelewer.
Op die kampus, soos in enige same-
lewing, is daar mense met emosionele
probleme, wal mjnder of baie ernstig
kan wees. Studente het ook maar die
wye reeks van persoonlikheidsprobleme
wat enige mens kan ervaar, S8 mnr.
Kotze.
"Selfs die oenskynlik geeslesgesondste
mens kan tydelik onkant gevang word
deur 'n persoonlike krisis wat skielik
opduik. En dan moet 'n mens nie jou
probleme verwaarloos nie. Daar moet
so gou as moonllik hulp gesoek word,
om negatiewe na-effekte te vermy."
'n Universiteit stel ook eiesoortige eise
aan die student. Die meeste studente is
nog in hul laat adollessente ontwik-
kelingsfase en tree op universiteit eers
tot die volwasse w8reld toe. Studente,
veral uit oorbeskermende ouerhuise,
kan ook emosionele probleme ontwikkel
as hulle hulle in die universiteitsituasie
byvoorbeeld nie interpersoonlik kan
handhaaf nie.
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DIE Universiteit se sekuriteitsafdeling
het letlerlik tande gekry. 'n TwintigtaI
Rottweilers en enkele Duitse herders-
honde help nou om sekuriteitswagte se
werk op die kampus makliker te maak.
Binnekort gaan die afdeling ook perde
gebruik, vera! vir patrolliewerk teen die
berghange bokant Coetzenburg, Wel-
gevallen en Vergenoeg. Twee perde is
reeds hiervoor aangeskaf.
AI die honde word by die Universiteit
vir huI eie sekuriteitsbehoeftes opgelei.
Mnr. jaco de KIerk van die Afdeling
Kampusbeheer leer die honde en is ook
in beheer van die sekuriteitswagte wat
hulle hanteer.

Mnr. Samson Ngema en die yslike kop
van sy oenskynlik vriendelike Rott-
weiler, Pirate.

Foto's: COLIN EDWARDS

WAGlE MEl lANDE!

Kunda wys hoe lyk hy as hy nie van 'n mens hou nie. Die sekuriteitswag is
mnr. Douglas Zungu.

Mnr. De Klerk het jaw se ervaring as
hondemeester. Hy was al aan verskeie
honde-gehoorsaamheidsklubs ver-
bonde en hel in die Weermag as honde-
meester gewerk. Sy liefde vir honde en
vir sy werk by die Universiteil het hom
die bynaam Brakanjan besorg!
Maar die honde waarmee hy werk, is
g'n brakke nie - hulle is almal opreg
geteel. Die meeste van hulle is van 'n
voorste Vrystaatse teler, mev. Sophie
Langen van Koppies, verkry.
Elke hond word deur nel een wag ver-
sorg en gehanteer. Die honde word in
netjiese hokke op Welgevallen en die
Bellvillepark-kampus aangehou. Hulle
word op die Stellenbosch- en Bellville-
park-kampusse gebruik.

Zoeloes
Feitlik al die huidige veiligheidswagte
is in Natal opgelei en gewerf. Die
meeste is Zoeloes. Voortaan sal die
afdeling egter aile nuwe personeel self
oplei.
Honde is 'n groot hulp vir die veilig-
heidswagte en dien as 'n goeie afskrik-
middel. "'n Goed opgeleide hond kan
die plek van vier sekurileitswagte
inneem en dil beteken dus 'n groot
besparing," SEl mnr. De Klerk. Die honde
word meestal snags gebruik.
HoeweI die Universiteit tot dusver nie
ernstige sekurileitsprobleme ondervind
nie, is die universileilseiendom redelik
versprei, wat beheer moeilik maak. Net
die sentrale kampus beslaan meer as
500ha, met dosynegeboue asooksport-
terreine en die Welgevallen-proefplaas
daarop. 0
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Belangrike
Oostenrykers
Prof. Richard Behrens (links). direkteur
van die Konservatorium. saam met
belangrike besoekers uit Oostenryk wat
die Universiteit onlangs besoek het.
Hulle is. van links. senator Louise Piech-
Porsche, voorsitter van die raad van die
VW-Audi-Porsche-motorkonsortium in
Oostenryk. hofrat ddr. Erwin Krohn.
hoof van die departement hospitaal-
administrasie in Salzburg. mej. Diemath
en haar vader. hofrat prof. Hans-Erich
Diemath, voorsitter van die Oostenrykse
vereniging van Neuro-chirurge asook
ondervoorsitter van die Oostenryk-Suid-
Afrika-klub in Salzburg.

Samewerking
met Sjinese
Prof. Kuang-chih Huang (tweede van
links). dekaan van die fakulteit van
ingenieurswese aan die Nasionale Sun
Yat-Sen-universiteit in Koasjoeng. Re-
publiek van Sjina. het die Universiteit
besoek, onder meer om 'n akademiese
saamwerkooreenkoms tussen sy univer- "I
siteit en die US te reel. Hy is hier saam
met proff. Wynand Coetzer (dosent in-
die elektroniese ingenieurswese),
Christo Viljoen (dekaan van ingenieurs-
wese). en Mike Case (voorsitter van die
Departement Elektriese en Elektroniese
Ingenieurswese).

Davisbeker
Vir die eerste keer sedert 1975 het die
Transvaalse Oud-Matie-gholfklub weer
die Davisbekergewen. Die gholftoernooi
is spottenderwys deur Brian Davis van
atletiekfaam ingestel nadat Suid-Afrika
uit die internasionale Davisbeker-kom-
petisie geskors is. Die wenspan is
(agter): Wouter van der Merwe. Johan
WaIters. Louis Botha en Dirk Swart.
Voor: Herman Klem. Martin Bothma.
Rean Strydom. Arend de Waal (die
kaptein en voorsitter. met die trofee),
Jan van Greunen en Bernie Gouws. Len
Katz en Frik van der Merwe was nie by
toe die foto geneem is nie.

Johan WaIters. Louis Botha en Dirk
Swart het al drie as rugbyspelers naam
gemaak. Soos dit 'n goeie span betaam,
het hy natuurlik sy eie predikant, ds.
Martin Bothma. wie se gereelde speel-
maat die span se Joodse gelukbringer,
Len Katz. is. .
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Right now, the biggest 'what' in your life is what
career is going to ensure that you enjoy the rest
of your life. And if you think that the only adrena-
lin which electricity can offer you is video games
and Bruce Springsteen, you need to know
more about the careers Escom has to offer.

The technological demands of supplying electri-
city to a fast-growing, widely spread population
in a country that has limited water resources and
unique geographical conditions, require
considerable ingenuity from our staff.

And the need for cost-effectiveness, as well as
socialand environmental awareness,has led to an
exciting, dynamic, open management style that
allowsemployeesthe kind of involvement at work
which a lot of oth.erpeopleget only from hobbies.

No matter what language you speak, Escom can
turn you on for life - write for further career and
bursary information to the Communication
Manager, Escom, PO Box 1091,
Johannesburg 2000.

All our energy for you.
GREY-PHilLIPS BUNTON MUNDEl & BLAKE 78973
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Regs: Mnr. A. P. van Wyk, mev. J. van
Wyk, prof. De Wet, mev. Roos en mnr.
Gideon Roos en mnr. Mike Neser.

Regs: Mnr. en mev. J. P. Schoon, mnr.
V. F. Maritz, mnr. N. G. Jooste, regter
P. J. Schabort, prof. De Wet, en adv. en
mev. B. H. Pieters.

Pretorianers
vereer DeWet
Sestig oud-studente van prof. J. C. de
Wet. voormalige dekaan van die Regs-
fakulteit, het 'n dinee in Pretoria byge-
woon met prof. De Wet as die eregas. 'n
Fonds vir 'n studiebeurs wat na prof.
De Wet vernoem word, is ook die aand
ingestel. Een van die gaste was prof.
Hennie Erasmus, die huidige dekaan.

Links bo: Onder die gaste by die dinee
was mnr. D. A. Muller. mej. Jeanette
Malan. mnr. Bruce en mev. Mathilda
Sturgeon, mnr. Maarten en mev. Mela-
nie Heynike. en mnr. Willie en mev.
Nancy Coetzee.

Links: Regter Jan Strydom (regs) en
(langs hom) prof. De Wet, saam met
regter Strydom se seuns, Thys en Riaan.
Die Strydoms is al drie oud-studente
van prof. De Wet.

Links: Mnr. P. G. W. Grobler, mev. Alma
Jonker, mnr. At Jonker, adv. Moolman
Mentz, prof. De Wet en adv. C. P. de L.
Beyers.



V ertroue in die toekoms. Dit is
wat 'n bemaking aan die Univer-
siteit in werklikheid beteken.
Prof. Ebbie Stegmann, US-wis-

kundedosent gedurende 1921-1957 -
was iemand met so 'n vert roue in die
toekoms. Meer as dertig jaar gelede het
hy in sy testament bepaal dat die Univer-
siteit 'n groot deel van sy boedel vir
studente-beurse moes kry. Na sy dood
in 1957 verkry syweduwee, mev. Hester
Stegmann, vruggebruik van die boedel.
Soos hulle dit wou he, erf die Univer-
siteit 'n ruim bed rag na haar dood vroeer
vanjaar.
Die Stegmann-erflating is een van die
grotes wat onlangs na die Universiteit
se kant toe gekom het. Volgens mnr.
Andries Esterhuyse, die adjunk-direk-
teur van Ontwikkeling en Skakeling, is
byna R900 000 reeds vanjaar in kontant
uit boedels en trusts verkry - 'n nuwe
rekordbedrag. R32miljoen se bemakings
is die afgelope tien jaar gefinaliseer.
"Bemakings is eintlik uitgestelde sken-
kings - dit realiseer jare, selfs dekades,
later eers. Maar elkeen weerspieel die
skenker (testateur) se begeerte om op

Prof. Ebbie Stegmann (regs) uit wie se boedel die US vaniaar 'n groot bedrag geerf
het. Die foto is in 1955 geneem toe prof. Stegmann namens die Rugbyklub 'n eksem-
plaar van die boek Met die Maties op die rugbyveld aan die destydse eerste minister,
mnr. ]. G. Striidom, oorhandig het.

Boedels, trusts lewer R900 000 in 1986

VERTROUE IN DIE TOEKOMS
sy manier en met die middele wal hy in
sy lewe bymekaargemaak het. erens in
die toekoms aan 'n ideaal van meer en
beter geriewe lot voordeel van ons land
se jong mense te help bou," se rnnr.
Esterhuyse.

Die Universiteit erf nie net geld en reali-
seerbare bates soos aandele en eiendom
nie, maar ook waardevolle versamel-
stukke soos boeke en kunswerke. Sulke
erfstukke het vir 'n opvoedkundige en
kultuurinrigting ewe veel betekenis.

Bernakings is altyd 'n persoonlike en
vertroulike saak, Die meeste teslateurs
wil nie inligting oor hul skenkings be-
kend gemaak he nie. Sonder om beson-
derhede oor die bedrae of voorwaardes
van die bemakings bekend te maak, het
mnr. Esterhuyse egter die name genoem
van enkele mense wie se boedels die
Universiteit vanjaar geerf het. "Ons
Universiteit is baie verskuldig aan die
nagedagtenis van die mense en ander
wie se name ons nie mag bekendmaak
nie," se mnr. Esterhuyse,

• Prof. Stegmann was een van die
grondleggers van die Universiteit soos
dit vandag daar uitsien, lemand het een
keer van hom gese "hy is die eerlikste
mens wat nog geleef het." Hy het die
US o.m. as lid van die Raad en voorsitter
van die Sportkomitee gedien.

Die Atletiekklub Irek veral voordeel uit
die reuse-erflating. Die Universiteit be-
oog om op 'n gepaste manier erkenning
aan prof. Stegmann se werk en nalaten-
skap te gee.
Sy Iwee kinders, mevv. Hester van Zyl
van Pretoria en Elsa van Wyk van Bloem-
fontein, en hul mans, genl. Koos van
Zyl en prof. Stoffel van Wyk, is almal
Oud-Maties.
• Mej. L. C. Swart, oud-hoof van die
Hoer Meisieskool Bloemhof op Steller'-
bosch, was 74 toe sy in Maart oorlede
is. Sy het in 1963 afgetree en haar geves-
tig op Robertson, waar sy veral 'n groot
bydrae tot die Herberg-Kinderhuis ge-
lewer het. Sy was 'n Oud-Matie (B.Se.
1930, SOD 1931).

Kinderhuise
Haar bemaking word vir beurse gebruik
en word gevoeg by die bestaande Cawie
Hendriksz-beursfonds, waarvan sy lank
'n mede-administra teur was. Die beurse
is tot die beskikking van Maties wat uit
kinderhuise kom.
• Dr. A. S. V. Barnes, oud-onderwys-
man en skrywer, was 78 jaar oud toe hy
in April op Parys dood is. Hy het in1928
op Stellenboseh gegradueer en aan ver-

skeie ander universiteite verder gestu-
deer. Dr. Barnes was bekend as die op-
steller van grammatika- en woorde-
boeke. Sy nalatenskap word ook tot die
studente se voordeel gebruik.
• Mev. Johanna Vermaak was vir jare
saam met haar oorlede eggenoot aan
die Hoerskool Cillie in PorI Elizabeth
verbonde. Sy het gemeenskapsdiens
oor 'n bree terrein gelewer en was veral
baie betrokke by die ACVV.
Uit haar boedel het die Universiteit 'n
ruim bed rag gekry wat vir studiebeurse
gebruik word. Die Kweekskool het ook
'n bedrag vir beurse by haar geerf.
• Mnr, M. L. Triegaardt, voormalige
registraleur van die Johannesburgse
Hooggeregshof, was nie 'n Oud-Malie
nie, maar het altyd in die onderwys
belang geslel en 'n sagte plekkie vir
teologie-studente gehad. Die boorling
van Bedford, Oos-Kaapland, se be-
making word dus vir studiebeurse aan
Kweekskoolstudente gebruik.
• Mnr. J. F. Havenga, sakeman van
Ceres en Ladismith, hel op Hartenbos
afgetree. Met sy dood was hy 78 jaar
oud, Hy en sy vrou was kinderloos en
het baie vir die onderwys gedoen. Ander
universiteite het ook van hom geerf. Sy
erflaling aan die US word vir navorsing
gebruik. 0
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1ste rektor se
versameling na
biblioteek

Dr. Verwoerd.

As oud-student van die Victoria-kollege
en die universiteite van Edinburgh en
Straatsburg was hy skoolhoof op Cra-
dock en Franschhoek voordat hy in 1909
professor in die klassieke tale aan die
Victoria-kollege'word. Van 1913 tot met
sy aftrede in 1947 was hy professor in
die opvoedkunde. Hy was rektor ge-
durende 1919-1925 - die eerste bekleer
van die pos, wat met universiteits-
wording in 1918 ingestel is. Prof. Cillie
was 87 toe hy in 1958 oorlede is.

Die versameling sluit materiaal in oor
die vele terreine waarop prof. Cillie 'n
leiersrol vervul het:

• Hy was lid en voorsitter van talle
onderwyskommissies, onder meer oor
moedertaalonderwys.

• In 1905 was hy by die SA Onderwys-
unie se stigting. Later was hy voorsitter
daarvan. Vir byna 40 jaar was hy hoof-
redakteur van die organisasie se blad,
Die Unie .

• Hy het studiereise na Europa, Brit-
tanje en Amerika onderneem. In 1931
verteenwoordig hy die Universiteit op
'n konferensie van Britse Gemenebes-
universiteite.

• Op kultuurgebied was hy 'n lid van
die FAK se uitvoerende komitee en
voorsitter van die SA Taalbond.
• Hy het die CSV se grondwet gehelp
opstel en was die eerste ondervoorsitter
daarvan.

Die Cillie-versameling is deur die toe-
doen van prof. Cillie se kinders aan die

Prof. Cillie ('n ski/dery wat in die G. G.
Cillie-gebou vir Opvoedkunde hang).

Mnr. en mev. Richfield.

Die groot boek- en dokumentever-
sameling van die Universiteit se
eerste rektor, prof. G. G. Cillie
(sr.) is ml sy weduwee, mev.

Mimie Cillie, se dood vroeer vanjaar na
die Universiteit oorgedra. Die waarde-
volle, omvattende versameling word
nou in die J. S. Gericke-biblioteek se
manuskripte-afdeling georden.

Prof. Cillie was 'n gevierde opvoedkun-
dige. Die US se opvoedkunde-gebou en
die Hoerskool Cillie in Port Elizabeth is
na hom vernoem. Die universiteite van
Stellenbosch en Kaapstad het ere-
doktorsgrade aan hom toegeken.

• Mnr. en mev. Dirk Hofmeyr van die
plaas Oorskot, Robertson, en hul dogter,
Louise, 'n B.Com.-student aan die US,
het 'n besonderse versameling boeke in
Russies en Frans aan die Universiteit
geskenk.
Dit het oorspronklik behoort aan 'n
Russiese vrou wat uit die destydse Bel-
giese Kongo Suid-Afrika teo gekom het.
Sy het dit aan mej. Louise Hofmeyr
nagelaat. Die versameling word geevalu-
eer deur mev. Maniunia Spence, 'n vak-
bibliotekaris van die J. S. Gericke-biblio-
teek wat Frans en Russies magtig is.

o

Russies

MENIGE waardevolle boeke en boek-
versamelings het al vir jare onbenut
gebly of selfs verlore gegaan omdat die
eienaars - dikwels mense wat die
boeke geerf of present gekry het - nie
besef het watter nut dit vir die Univer-
siteitsbiblioteek kan he nie. Boeksken-
kings word verwelkom, veral noudat
boeke uiters duur geword het. Vir
studente en navorsers kan dit baie
beteken, ook in die jare wat voorle.

Die J. S. Gericke-biblioteek het vanjaar
weer verskeie waardevolle boeksken-
kings ontvang. Dit sluit onder meer in:

• Die reuse-versameling van mnr. Len
Richfield van Stellenbosch. Hy is 'n
ingenieurwat op 84-jarige leeftyd steeds
sy professie beoefen. Die versameling
van meer as 12 000 boeke en ander
stukke is een van die omvattendstes
wat die Universiteit nog gekry het. Dit
sluit werke oor die ekonomie, geskiede-
nis, politiek en letterkunde in.

• 'n Kosbare versameling boeke, pam-
flette en brosjures wat op die landbou-
wetenskappe betrekking het, is ontvang
van dr. Len Verwoerd, 'n voormalige
doesent in mikrobiologie aan die US.
Dr. Verwoerd, broer van die eertydse
premier dr. H. F. Verwoerd, het by Ban-
hoek naby Stallenbosch geboer. Hy
woon steeds op sy plaas, wat deur sy
seun, Len, oorgeneem is.

• 'n Aantal boeke is uit die versa me ling
van wyle ds. J. C. Combrinck, 'n afge-
trede Transvaalse predikant, ontvang.
Hy het gedurende 1942-1947 op Stell en-
bosch gestudeer.

studente
waarde vir
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Weleerw. Bahr (tweede van links) hou saam met dr. Hennie Viljoen, direkteur van
US-biblioteekdienste. 'n bundel akwarelle vas wat deel van sy waardevolIe skenking
aan die Universiteit insluil. By hulIe is mevv. Ursula Bahr en Hanna Botha, hoof van
die J. S. Gerieke-biblioteek se manuskripte-afdeling.

Sendeling skenk
al sy dokumente

Hulle werk na drie jaar in Swaziland
ook onder die Zoeloes in Natal, Xhosas
by King William's Town en die Sothos
in Transvaal. Terselfdertyd bedien hy
Afrikaanssprekende Kleurlinge asook
gemeentes op Heidelberg en Potchef-
stroom. Dikwels preek hy op 'n Sondag
in vyf verskillende tale, vir mense wat
wissel van nie-verstedelike swartes tot
Potchefstroomse professore.
In die sesligerjare werk hy in Soweto.
waar hy vir die bou van agt kerke ver-
antwoordelik was. Nadat hy hom groot-
liks op die Kleurlinggemeentes in en
om die Goudstad toegespits het, word-..

togte. Hy onthou hoe hulle in 1918 een
nag inderhaas in 'n oop veewa Duits-
land toe moes vlug.

Na sy studies in Berlyn word hy in 1935
georden en vertrek as sendeling na
Swaziland. Hy trou in die tyd met Ursula
Pakendorf. sy superintendent se jong
dogter. Sy praat Engels. Afrikaans. Duits
en Zoeloe met ewe veel gemak en open
vir hom baie deure na die harte van die
mense aan wie hy die Woord verkondig
het.

Potchefstroom

'n Russies-gebore geestelike wat
feitlik sy hele lewe as Lutherse
sendeling in Suid-Afrika deur-
gebring het, weleerw. Herbert

Bahr (77) van Kaapstad, het sy groot en
waardevolle dokumenteversameling
aan die J. S. Gericke-biblioteek geskenk.
Die dokumente dek 'n wye veld. Behalwe
waardevolle navorsingsmateriaal oor
die Berlynse Sendinggenootskap (wat
al meer as 150 jaar in Suid-Afrika werk)
is daar ook talle besonderse stukke.
byvoorbeeld briewe van dr. Albert
Schweitzer en van moderne Duitse
teoloe soos proff. Rudolf Bultman en
Ernst Damann.
Volgens mev. Hanna Botha, hoof van
die biblioteek se dokumentesentrum, is
daar ook baie interessante korrespon-
densie met swart sendelinge. wat 'n
buitengewone insae in die lewe en werk
van 'n jong Europese sendeling in die
onontwikkelde dele van Afrika bied.
Eerw. Bahr het grootgeword in sy ge-
boortestad. Sint Petersburg (nou Lenin-
grad). Sy rna was van adellike afkoms
en sy pa die direkteur van 'n groot
skoenfabriek asook offisier in die keiser-
like leer. In die Bolsjewistiese rewolusie
ly die Duitssprekende gesin swaar onder
beskonke soldate se nagtelike stroop-

Italiaan gee
vir beurse

Universiteit oorgedra. Onder hulle is
twee oud-dosente, proff. G. G. (Gawie
iLl. wat ook president van die Konvo-
kasie is. en P.I. (Piet) Cillie.
Prof. Mike de Vries. Rektor en Vise-
Kanselier, het sy waardering teenoor
die familie uitgespreek en gese "die
nagedagtenis van 'n akademiese reus
sal in hierdie materiaal, wat tot die
beskikking van navorsers gestel word,
voortleef."

Mm. Joseph GranelIi. wie se nalaten-
skap aan die Universiteit nou jaarliks
ruim beurse vir voorgraadse genees-
kunde-studente moontlik maak. Hy het
as skrynwerker uit ltalie na Suid-Afrika
gei'mmigreer en was later 'n gesiene
Kaapstadse sakeman. onder meer met
belange in die boubedryf. Sy weduwee.
mev. Joey GranelIi, woon in Simonstad.
In 1981 het die Universiteit 'n groot
bed rag geerf van mnr. Granelli se neef.
mnr. Joseph Rubbi, ook 'n welgestelde
bou-aannemer van Kaapstad.

Die oorspronklike manuskrip van prof.
Cillie se eerste toespraak as rektor is in
die versameling. Daar is ook belangrike
korrespondensie oar skool-, univer-
sileits- en ander onderwysaangeleent-
hede (1894-1947): briewe, toesprake,
pamfletle en artikels oor die ontwik-
keling van Afrikaans tot voertaal op
skool; kosbare. oorspronklike doku-
mente oor skole in die builedistrikte in
die 18de en 19de eeu; stukke oor die
stigling van die SAOU. die Ossewatrek
van 1938, die inwyding van die Voor-
trekkermonument in 1949, die FAK en
padveiligheid: talle interessante koe-
rantknipsels: asook eksemplare van sy
klaslesings. toesprake en radiopraatjies.
Saam met die versameling is die meubels
en persoonlike besitlings uil prof. Cillie
se studeerkamer aan die Universiteit
geskenk. Daar word beoog om dit later
as museummateriaal uil te stal. 0

Ossewatrek
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Bahr-versameling-..
hy Oeken van die selfstandige Afri-
kaanssprekende "Kapkirche". Twee
jaar voor sy aftrede in 1974 verhuis
hulle vir oulaas, na Kaapstad. waar hy
die bruin gemeentes van Houtbaai,
Grassy Park en Sunnydale bedien.
Eerw. Bahr het verskeie krisisse deur-
gemaak. soos toe hy in 1940 ge'interneer
is en sy vrou hul sendingstasie in Natal
aan die gang moes hou. In die eensame
tyd verdiep hy hom in studie. veral in
die Bantoekunde, en die lees van talle
boeke oor die sterrekunde, geologie,
argeologie, filosofie en teologie.
In die vyftigerjare lewer hy 'n voordrag
wat 'n storm tot in die hoogste kerklike
kringe ontketen. Hy moes in Berlyn voor
'n ondersoekkommissie verskyn, maar
gelukkig het die (met prof. Oamann as
voorsitter) die saak gunstig beskou.
Eerw. Bahr het in die tyd baie steun
gekry uit die boeke en geskrifte van

Schweitzer, met wie hy gekorrespon-
deer het. Aan 'n vriend het eerw. Bahr
destyds geskryf dat selfs 'n sendeling
nie van innerlike krisisse gevrywaar
word nie, maar dat hy die oplossing vir
sy probleme gesoek het in harde werk
en in die uitleef van sy talle belang-
stellings.
Voorbeelde van die belangstellings is
ook in die manuskripte-versameling
opgeneem: sy kunswerke (waaronder
pragtige sketse en akwarelle van die
streke waar hy gewerk het),liedere wat
hy gekomponeer het en gedigte wat hy
geskryf en sy vrou in Afrikaans vertaal
het.
Die unieke versameling is reeds vir
navorsing beskikbaar, want die Bahrs
het dit sorgvuldig georden. Mev. Ursula
Bahr, wat 'n beedigde vertaler is, het
selfs die reusetaak verrig om die belang-
rikste dokumente en briewe uit Ouits in
Engels te vertaal. 0

Klub van
SR-Ieiers
Die derde jaarlikse byeenkoms van
die Universiteit se klub van oud-
studenteraadvoorsitters is in die derde
kwartaal gehou. Sewentien van die
lewende oud-voorsitters het dit byge-
woon. Hulle is hier saam met mnr.
Philip Verster. wat toe die dienende
voorsitter was.
Voorste ry. van links: ds. D. T. du P.
Moolman (1946); ds. G. S. J. Moller
(1942); dr. J. G. van der Horst (1942);
dr. J. G. Meiring (1922. ere-voorsitter
van die klub); ds. O. A. Cloete (1931);
mnr. P. L. la Grange (1938) en adv.
J. F. W. Haak (1939).
Middel: ds. T. J. de Clercq (1949 en
1951); mnr. C. J. van R. Botha (1954
en 1955); dr. J. F. O'Kennedy (1950);
ds. W. J. van Zyl (1955 en 1956); ds.
C. B. Roelofse (1959 en 1960).
Agter: mnr. W. J. van H. Botha (1967);
ds. W. P. Doman (1974); ds. P. Goosen
(1976); mnr. J. Aspeling (1978) en
mnr. P. Verster (1986).
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Huis ten Bosch
halfeeu oud
HUiS TEN BOSCH is in 1987 vyftig jaar
oud. Dit word gedurende 3-4 April met
'n relinie vir al die oud.inwoners gevier.
Die koshuis wil ook sy eie argief opbou
en hoop om reeds voor die relinie by-
draes te ontvang - soos ou foto's, ou
sportklere van die koshuis of artikels
uil die groot brand in 1983. 'n Relinie-
huisblad gaan ook uilgegee word. By-
draes vir die blad moet voor die einde
van Januarie aan die reliniekomilee
gestuur word.
Oud-inwoners word ook gevra om te
laat weet as hulle die saamtrek wi! by-
woon. 0

Mej. Balder by die kopbeeld van haar
man, Fred Engelen, in die H. B.
Thom-teater se voorportaal.

Tine Balder kom kuier

Toe Tine Balder, gevierde Vlaam-
se aktrise en die weduwee van
prof. Fred Engelen (pionier van
die US-Dramadepartement), in

die derde kwartaal die Universiteit be-
soek het, was dil op 'n paar weke na
presies 20 jaar sedert sy in Oktober
1966 met die H. B. Thom-teater se inwy-
ding in die eerste Afrikaanse opvoering
van Goethe se Faust opgetree het.

Na 'n gelukkige verblyf van twaalf jaar
in Suid-Afrika woon sy sedert 1974 weer
in Belgie, haar geboorteland.

Sy het in 1961 saam met haar man en
drie jong kinders Suid-Afrika toe gekom
toe hy as stigter van die Drama-departe-
ment en die eerste professor in drama
in die land aangestel is. Daarmee het sy
'n belowende loopbaan in Europa op-
geoffer.

In haar eie woorde was sy destyds "tops
in Belgie". As 'n staatmaker van die
"Nationale Toneel" het sy deurentyd in
die Nederlandse skouburg in Antwer-
pen opgetree, gereeld televisierolle ge-
kry en is selfs vir haar rolprentprestasies
bekroon. Sy en haar man - wie se oud-
leerling sy was - is albei vir hul toneel-
kuns tot Ridder van die Kroonorde van
Belgie verhef.

Op Stellenbosch, en elders in die land,
het hulle ook gou diep spore getrap. Sy
was 'n dosent in die Departement Drama
en 'n lid van Kruik se eerste toneel-

geselskap. As uilmuntende en veel-
sydige aktrise het sy ook in ander provin-
sies naam gemaak. Prof. Engelen het
die departement gevestig en uitgebou,
'n belangrike aandeel in die ontwerp
van die H. B. Thom-teater en drama-
gebou gehad, en terselfdertyd op Stel-
len bosch en ander plekke in die Repub-
liek talle werke geregisseer.

Sy on thou watter uitdaging dil was om
Engels en Afrikaans onder die knie te
kry. Saam met haar man het sy soveel
toneelopvoerings as moontlik in ander
dele van die land probeer bywoon. Hy
is elke twee jaar of wat terug Europa
toe om met die toneelwereld daar in
voeling te bly.

Tydens so 'n besoek is hy in Desember
1967 in Belgie oorlede. Sy bly nog 'n tyd
op Stellenbosch, werk dan vier jaar vir
Truk in Pretoria en keer in 1974 na
Belgie terug. Haar kinders het hul eie
paadjies begin loop en sy het aan uittree
gedink, vertel sy. Maar sy wou "in
skoonheid ophou", terwyl sy nog haar
beste kon lewer. "Suid-Afrika is 'n te
jong land. Ek wou dit nie met aftakeling
oplaai nie."

Ondanks haar twaalf gelukkige jare in
Suid-Afrika beskou sy haarself steeds
as '''n mens van Europa". Daarom begryp
sy dil nie as van haar landgenote na
kort besoeke aan Suid-Afrika so maklik
kritiek teen die land kan uilspreek nie.

Deur haar verbintenis met 'n Vlaams-
Suid-Afrikaanse vriendskaporganisasie
help sy om beg rip vir Suid-Afrika te be-
vorder. Sy dien in die redaksie van die
organisasie se tydskrif en behartig 'n
rubriek en boekbespreking daarin. "Ek
probeer skryf oor dinge wat tipies van
Suid-Afrika is, om my mense meer van
julle land te laat verstaan."
Verlang sy ooil terug Suid-Afrika toe?
la, erken sy, sy het haarself nou weer
afgevra: "Waarom het ek weggegaan?
Dis so lekker hier." Van haar verblyf
destyds op Stellenbosch vertel sy hoe
die dorp se skoonheid haar oorweldig
het. Sy kon nie begryp hoe die Maties in
so 'n mooi omgewing op hul studies
konsentreer nie!
Twee van die Engelen-kinders bly in
Suid-Afrika - Katryn, 'n dosent in
juweliersware-ontwerp aan die Depar-
tement Beeldende Kunste op Stellen-
bosch, en Jan, wat reeds as SAUK-tele-
visieregisseur naam gemaak het (sy
vrou, Mariette, is 'n bekende TV-per-
soonlikheid). Die derde Engelen-kind,
Bie, woon in Kanada. Al drie is Oud-
Maties.
Haar besoek aan die Republiek was om
op versoek van die Stigting vir Vlaamse
Kultuurvoordragprogramme aan te bied
om die taal te bevorder. So 'n program
is ook in die H. B. Thom-teater aange-
bied, met van haar oud-studente en
ander aanhangers in die gehoor. 0
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Mnr. Piet van Deventer van die Afdeling KafT!pusbeheer wys hoe 'n oortreder se
motor met die toestel vasgesluit word. Die motorryer kan dit op geen manier self
loskry nie. Dit word eers afgehaal as 'n mens die R25-boete betaal het.

Sielkundiges presteer

Mev. Pieters is 'n kliniese sielkundige
en die eerste US-dosent wat die kursus
volg. 'n Gevorderde diploma word vir
die studietydperk aan haar toegeken.
Sy het oak pas haar doktorale studie
aan die US voltooi en wi! in Maart die
graad daarvoor verwerf. 0

Mev. Huibrie Pieters, 'n sielkunde-
dosent, is gekeur am tot die einde van
die jaar 'n gevorderde kursus van vier
maande aan die Carl Rogers-instituut
vir psigoterapie in San Diego, VSA, by
te woon. Prof. Rogers, 'n w8reldbekende
sielkundige, bied dit self aan.

Prof. MoHer.Mev. Pieters.

TWEE dosente in die Departement Siel-
kunde het hulle op verskillende terreine
in hul vakgebied onderskei.
Prof. Andre Moller het pas sy termyn as
voorsitter van die raad van SA Siel-
kundeverenigings (SASV) en van die
uitvoerende komitee van SA Instituut
vir Kliniese Sielkunde (SAIKS) voltooi.
SASV is die hoogste prof essi one Ie
instansie in die land vir aile sielkun-
diges, en SAIKS die vir kliniese siel-
kundiges.
Prof. Moller is die eerste US-dosent wat
in een van die twee ampte dien.

PARKEEROORTREDERSop die kampus
word deesdae vasgeval. As 'n mens
parkeer waar jy nie mag nie, word een
van jou motor se wiele vasgesluit - en
die enigste manier am los te kom, is am
eers die boete op te dok.
Die Afdeling Kampusbeheer het vanjaar
begin am die sluittoestelle vir verkeers-
oortredings te gebruik. Met die steeds
toenemende getal motors op die sen-
trale kampus word die parkeerprobleme
so erg dat 'n plan gemaak moes word
am die oortreders af te skrik, S8 die
Universiteit se verkeershoof. mm. Johan
Victor.
Die toestel word aangesit vir 'n motor
waarmee reeds twee keer tevore op die
kampus oortree is. Vir die eerste twee
oortredings word slegs 'n waarskuwing
uitgereik. Daarna word die oortreder
beboet - en sy motor vasgesluit -
ongeag of hy 'n student, personeellid of
besoeker is.
Elke oortreder se besonderhede word
deur die afdeling met 'n rekenaar
bewaar. Die kampusbeheerbeamptes is
almal met tweeriglingradio's toegerus
en kan dus dadelik by die afdeling se
kantoor vasstel wat 'n motor se oor-
tredingsrekord is.
Sowat 5 000 motors van studente en
personeel is by Kampusbeheer geregis-
treer. Die mense is almal voorsien van
ruitplakkers wat die motorgebruikers
toelaat am op bepaalde plekke te
parkeer.
Volgens raming is sowat seslig persent
van die studente wat gereeld motors op
die kampus gebruik, egter nie as
gebruikers geregistreer nie. Hlille par-
keer meestal op munisipale parkeer-
plekke en nie op die kampus nie.
Die parkeerbehoeftes is veral ernslig in
die omgewing van die Langenhoven-
studentesentrum en die J. S. Gericke-
biblioteek.
Om veral pendelaars te help, is 'n par-
keerterrein oos van die kampus en naby
die ingenieurs-gebouekompleks aan die
begin van die jaar opgerig. Dit kry egter
nag min aftrek, omdat die meeste
motoriste dit as te ver van die kampus
af beskou. Die Universiteitsowerheid
beoog am binnekort nag parkeergeriewe
nader aan die sentrale kampus te ver-
skaf. 0

Oorlreders

die wiel

kry boele,
5101 aan
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Reiinie in die
Diamantstad
Regs: Kimberley se Oud-Maties het in
Oktober'n gesellige saamtrek by die De
Beers-buiteklub gehou. Prof. Bun Booy-
ens. afgetrede hoof van die Departe-
ment Afrikaanse Ku ltuurgeskiedenis.
het op sy kenmerkend boeiende en
gevatte manier 'n praatjie gelewer. Hy
en die Diamantstad se oudste Oud-
Matie. ds. Bill Fullard (hullestaan vierde
en derde van regs agter) is hier saam
met van die jongklomp by die saamtrek.
Agter, van links: Hans Kuschke. Alet
Snyman. Hannes en Tombi Laubsher
(prof. Booyens se skoonseun en dogter),
prof. Booyens. ds. Fullard, Elsabe Fourie
en Pieter Oosthuizen. Middel: Charl
Laubsher. Reinette van Niekerk, Trikkie
Herselman. Frieda Hatting en Jaco Oli-
vier. Voor: Hantie en Thys Heyns,
Bennie Olivier en Hannes Steyn.

Middel: Haas Kruger van die Departe-
ment Ontwikkeling en Skakeling (regs)
en prof. Booyens (middel voor) saam
met die Kimberleyse Oud-Matie-skakel-
komitee. Van links is Paula en Charl
Stander. Marietjie en Johan Theron.
Mike van Rooyen (voorsitter) en sy vrou,
Bernice.

Onder: In hul studentedae op Stellen-
bosch het al hierdie mense se paadjies
met die van die gewilde "Oom Bun"
gekruis - in die klas, bydie Rugbyklub
of in Eendrag (waar hy baie jare lank
die inwonende hoof was). Agter is Irma
Terblanche. Wynand Bloem, prof.
Booyens self, Stone Steenkamp, Sandra
Jordaan, Thys Heyns en Andre Pot-
gieter. Voor: Hannes Laubsher, Charles
Hopkins en Cerrie Terblanche.

'What's in
a name?'

VOLGENS 'n onlangse uitgawe van Sub-
nuus. die Universiteitsbiblioteek se per-
soneelblad, lewer die biblioteek se kat a-
logusinskrywings 'n klompie skrywers
en hul titels op wat so met mekaar ver-
band hou dat 'n mens nie kan help om
daaroor te glimlag nie. Daar is byvoor-
beeld: W. Battie: A treatise of madness:
B. Butcher: We lived with headhunters;
E. Clodd: Primitive man; C. Conijn: Een
huis vol dieren; Somerset de Chair: The
golden carpet; J. H. Drooglever Fortuyn:
Kwaksalverij. bijgeloof en geneeskunst;
V. Grieve: Verdict on the empty grave;
G. A. Kooy: Het huwelijk in Nederland;
Janet Leeper: English ballet; J. P. Oud:
'n Honderd jaar; Harro Stammerjohann:
Die strukturale Sprachwissenschaft; en
W. P.M. Vis: Zwemmen als therapie.
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Saamtrekke in
005-Transvaal
Twee reiinies vir Oud-Maties is vroeer
vanjaar in Oos-Transvaal gehou. op
Tzaneen en Phalaborwa. Prof. Hennie
Rossouw. Vise-Rektor (Akademies) was
by albei die geleentheidspreker.

Heel bo: Mnr. C. en mev. B. Cronje.
mnr. A. M. en mev. C. P. Theron en
mev. M. A. en mnr. S. D. de Kock was
oak by die Tzaneen-reiinie.

Bo: By die saamtrek op Tzaneen was
drr. ]. C. Greeff en F. Fourie. mev. C.
Fourie en dr. ]. Hanekom. asook (regs
bo) mnr. P. Marais. mev. B. Marais en
mnr. P. F. Freysen.

Regs middel: Dr. en mev. T. Scholtz
saam met die vise-rektorspaar. prof. en
mev. Rossouw. by die reiinie op Phala-
borwa.

Regs onder: Mnr. Flip en mev. Leatitia
Immelman. mev. Elma en mnr. Dries
van Tonder en mnr. Jacques Marais
was oak onder die gaste by die Phala-
borwa-saamtrek. wat in die Hans
Merenski-klub gehou is.
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Potjiekos in
Piesangland
Meer as honderd Oud-Maties en hulle
gaste het in Oktober 'n bring-en-braai-
en potjiekosgeselligheid by die senior
primere skool Port Natal in Durban by-
gewoon. Die geleentheidspreker was
prof. Willie Breytenbach van die Depar-
tement Afrika-studie. So os 'n vorige
keer, het die skoolhoof, mnr. Cules Buys
- hy is intussen tot "ere-Oud-Matie"
herdoop - die skool en geriewe gratis
afgestaan.

'n Oud-Matie-nooi, Lena de Kock (niggie
van Petra Loeb van Zuilenburg en Elize
Verwoerd van U.S.-Blaasorkesfaam) en
haar man het 'n stoel van gegote yster
as vergoeding vir die skool geskenk. 'n
Kompetisie is op die plek gereel om die
stoel in kontant om te skep, met die
vraag: Wie het die Curriebekergewen?
Die antwoord het almal geken: die
Maties. Op die manier is 'n mooi bed rag-
gie vir die skool bymekaargemaak. Haas
Kruger, skakelbeampte van die US, was
die wenner.

Dr. Ronnie Belcher, eertydse redakteur
van Matieland, dosent in Afrikaans en
Nederlands aan die Universiteit van
Natal in Durban en met ingang 1987
professor aan die Universiteit van
Bophuthatswana, het die funksiegereel.
Sy helpers was sy vrou, Ella, prof.
Pippin Oosthuizen en mnr. Ian van
Rooyen.

1. Connie Opperman (mev. Pippin
Oosthuizen), Ronnie Belcher, Haas
Kruger, Corlia en Cules Buys en Ian
van Rooyen.

2. Pippin Oosthuizen, die oud-Matie-
voorsitter in Durban (3de van links),
het vir 'n wyle sy oefenprogram vir die
volgende Comrades-marathon onder-
breek om saam te braai. Sy makkers is
]ohan Strauss, Karin Pepler, Neil Fourie,
Kobus White en ]ohan, Rina en ]urie
Matthee.

3. "Dis hou my vas
dis laat my los
dis Stellenbosch
se potjiekos!"

Die potjiekossers is Tobie en Tienie
Louw, ]ohan en Karin du Plooy, Elkje de
Wet, Rina du Plooy, Nico de Koker en
Thomas de Wet.

4. Dries Scholtz, Robbie en Marie
Robinson en Lena de Kock.
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G. B. Shaw (tweede van links), net voor die ete in Dagbreek, saam met prof. Van del'
Riet (agter) en drie studente, Percy Higgo, Toby Zatkin (tans van Johannesburg en
die enigste van die mense op die foto wat nog leef) en W. A. K. (Stubby) Stubbings.
Gus Cluver het die foto geneem.

Hoe G.B. Shaw as
diktator wou optree

Hy het verskeie sake aangeroer en het
onder meer verwys na Suid-Afrika as 'n
slawestaat. Dwase mense vrees die
slawe sal in opstand kom, maar dit is
nie die grootste gevaar nie. Die eintlike
probleem is dat as jy ander mense toe-
laat am alles vir jou te doen, jy later nie
meer in staat is om iets vir jouself te
doen nie.
Jy word hulpeloos en 'n slaaf van jou
slawe, terwyl jy nag altyd vas glo dat jy
die baas is.
Die Shaws is op 7 Februarie per motor
na Knysna. Mnr. Shaw het hom as 'n
goeie motorbestuurder geag, totdat sy
motor tussen George en Knysna die pad
byster geraak het. Langs hom het kmdr.
C.P. Newton gesit en agter was mev.
Charlotte Shaw wat in die ongeluk so
ernstig be seer is dat sy hospitaalbehan-
deling moes ontvang.
Hulle het 'n maand op Knysna vertoef
en terwyl hy gewag het vir haar om aan
te sterk, het hy die novelle The Adven-....••..

Slawestaat

Omdat Shaw 'n streng vegetarier was,
moes 'n sui weI' vegetariese spyskaart
aangebied word en prof. J. J. Smith het
die heildronk op die gesondheid van
mnr. en mev. Shaw met - na die beste
van my wete - iets soos lemoensap
ingeste!'
Mnr. Shaw het gese 'n mens gaan na 'n
universiteit am met die ander kant van
die lewe kennis te maak en am iets te
bekom wat 'n gegradueerde van ander
mense onderskei.
Sy advies aan studente was am niks te
glo wat aan hulle vertel word nie. Hulle
moet die boeke lees wat hul professore
se hulle nie moet lees nie, pleks van die
te lees wat die professore aanbevee!.
As 'n student gevra word om prof. Jones
se lesing by te woon, moet hy weier en
se laat eerder prof. Jones en prof. Robin-
son wat botsende menings huldig, die
saak vaal' die studente kom uitpraat.
Daarna moet die studente gevra word
om kant te kies en die redes vir hul
standpunte uiteen te sit.
Aile leervakke moet bevraagteken word,
selfs wiskunde, wat so 'n eksakte
wetenskap blyk te wees.
"Onthou, julie is nie behoorlik opgevoed
as julie net hoor wat sekere mense se
nie. Julie moet ook kennis neem van
teenoorgestelde menings."
Hy het aan die hand gedoen dat sy
besoek aan die universiteit met 'n vas
van drie dae gevier word.
Aan die vooraand van sy vertrek na
Knysna, op Saterdag 6 Februarie, het
mnr. Shaw 'n radiopraatjie gelewer. Dit
was waarskynlik die eerste keel' dat 'n
landwye uitsending aangedurf is.
Mense in Pretoria, Johannesburg,
Bloemfontein en Durban kon hom die
aand ook hoar.

keel' gepubliseer. Ekhet die boek onder
my arm gehad omdat my hande met 'n
kamera besig was om foto's te neem.
Hy het sy naam in elkeen van ons boeke
geteken, navraag gedoen 001' die her-
koms van ons vanne en ons sommer
almal uitgenooi om saam te kom eet -
wat ons toe ook gedoen het. Prof. G. G.
Cillie het namens die Rektor, prof. W.
Blommaert, wat nie teenwoordig kon
wees nie, as gasheer opgetree.

Onder my arm was 'n eksemplaar van
Shaw se bekende drama St. Joan, in
1923 opgevoer en in 1924 vir die eerste

Dit is hoe die beroemde 75-jarige lerse
dramaturg en kritikus die somersdag
by Dagbreek uitgekom het. Prof. Van
del' Riet het die Shaws se he Ie dag-
program op Stellenboseh, wat ook be-
soeke aan Elsenburg en verskeie ou
wynplase ingesluit het, georganiseer.

'n Groepie van ons jong klomp, wat van
die besoek te hore gekom het, het by
Dagbreek se hoofingang stelling inge-
neem. Elkeen was "gewapen" met
minstens een van Shaw se werke. Ons
was vasberade om sy handtekening te
kry.

Onder die aanwesiges die middag was
prof. B. de St. J. van del' Riet, hoog-
leraar in organiese ehemie aan ons
Universiteit. Hy het van die geleent-
heid gebruik gemaak om mnr. en mev.
Shaw 001' te haal om Stellenboseh te
kom besoek.

verfrissende, hoewel redelik omstrede,
stellings kwytgeraak.
Woensdag (13 Januarie), by 'n ete van
die University Lunch Club van Kaap-
stad in die ou operarestourant. het mnr.
Shaw gese as hy diktator was, sou hy
aile universiteite sluit omdat hulle nie
hul werklike 1'01 vervul nie. 'n Univer-
siteit is nie daar om 'n professionele
mens te lewer nie, maar om 'n verstande-
lik ontwikkelde beskawing te skep.

Deur Gus Cluver,'Bevraagteken jul onderwys
en moet nooit alles wat jul
professore aan julie se vir
soetkoek opeet nie."

Dit was George Bernard Shaw se raad
aan ons op Maandag 18 Januarie 1932.
Hy het gepraat by 'n middagmaal wat
die Universiteit vir hom en mev. Shaw
in Dagbreek se ruim eetkamer aange-
bied het.
Uit sy toespraak was dit duidelik dat
mnr. Shaw nie besef het die univer-
siteitsjaar het nog nie begin nie. Gevolg-
lik, hoewel baie mense die ete byge-
woon het, was min studente teen woor-
dig.-
Mnr. en mev. Shaw het reeds die vorige
Maandag met die Carnarvon Castle in
Kaapstad aangekom en in die eerste
week van sy besoek aan Suid-Afrika het
hy op kenmerkende wyse 'n hele paar
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'n Mens moenie die skrander Oud-Matie takseer op
sy studente-bynaam uit W.O. Kuhne se verhale oor

die Huppelkinders nie, want ...

Up 26 is Vlakfloors
professor in Amerika

In Julie vanjaar is hy Amerika toe waar
hy aan die Rensselaer Poly technic-
instituut in die staat New York as be-
soekende professor aangestel is - op
26-jarige leeftyd!
Wanneer hy teen die middel van 1987
terugkom Suid-Afrika toe, moet hy eers
vir twee jaar diensplig doen voordat hy
verder kan toekomsplanne maak.
Waaroor hy weI nou pIanne maak, is
om 'n ligte vliegtuig in Amerika te koop
en eiehandig daarmee Suid-Afrika toe
terug te vlieg. "Maar dis sommer net 'n
droom," S8 sy pa, mnr. Piet Schreilder,
'n hoofinspekteur van die Kaapse
Onderwysdepartement en self 'n Oud-
Matie en oud-Wi!genhoffer.
Die vlieggogga het dr. Schreilder in sy
Matie-dae gebyt. Hy was lid van die US-
Vliegklub, het selfs 'n handelsvlieeniers-
lisensie verwerf en het naweke en
vakansies deeltyds as handelsvlieenier
gewerk. Toe hy Amerika toe is, moes hy
sy eie ligte vliegtuig hier agterlaat. Die
wi! hy nou verkoop sodat hy dit met 'n
beter een kan vervang.
Op Stellenbosch, in Wilgenhof. het hy
vir Vleifloors agtergelaat - sy jonger
broer, Van Zyl Schreilder, 'n senior
ingenieurstudent. Hulle kleinsus, Cor-
nelia (almal noem haar Collie), word in
die nuwe jaar 'n Matie. Sy gaan 'n B.Sc.-
kursus volg, met die oog op 'n loopbaan
as rekenaarwetenskaplike.
'n Mens wonder of haar studente-
bynaam Huppelkind gaan wees? 0

Diensplig

gekry het om sy B.Sc.-graad met vier
hoofvakke te slaag - in net die gewone
drie jaar wat daarvoor nodig is. Die
vakke is toegepaste wiskunde, wis-
kunde, fisika en chemie.
Maar asof dit nie genoeg is nie, het hy
'n vyfde yak, rekenaarwetenskap, ook
op finalejaarsvlak geslaag terwyl hy met
nagraadse studie besig was. En boonop
het hy met verskeie ingenieursvakke
redelik ver gevorder, omdat hy dit nodig
gehad het vir sy latere studies in die
vloeierdinamika.
Na 'n honneursgraad in die toegepaste
wiskunde behaal hy 'n meestersgraad
met lof en begin werk aan sy doktors-
graad, wat hy pas verwerf het. Hier-
voor het hy die numeriese voorspelling
van turbulente vloei in en om lugver-
koelde kragsentrales bestudeer.

Faan Malan, wat dr. Paul Loeb van
Zuilenburg as dirigent van die US-Blaas-
orkes opgevolg het. Hy is 'n Franse
horingspeler en is aan die- Parowse
Musieksentrum verbonde.

teit se bestaande toelatingsprosedures
en -beleid steeds van krag.
Voornemende eerstejaars wat 'n laer
gemiddelde slaagsyfer behaal het. kan
egter op grond van 'n skriftelike moti-
vering aan spesiale keuring onderwerp
word.
Die nuwe bepaling is in September
vanjaar deur die Rektor en Vise-Kanse-
lier, prof. Mike de Vries, aangekondig.
Dit geld nie vir studente wat vir ouder-
domsvrystelling kwalifiseer, of voor
1986 gematrikuleer het. of afkomstig is
uit vreemde lande waar voorwaarde-
like matrikulasievrystelling nie van toe-
passing is nie. 0

Nuwe dirigent

VIR almal wat hom op Stellenbosch
geken het. is hy net gewoonweg Vlak-
floors, of Vlakkies, bekende oud-Wi!-
genhoffer, oud-Universiteitskoorlid en
so ietwat van 'n "karakter" op die
kampus. Maar die Vlakfloors is nie
sommer so 'n doodgewone karakter nie!
En dis ook nie net sy bynaam wat hom
'n bietjie anders as die meeste deursnee-
Maties maak nie.
Om mee te begin, is Vlakfloors (oftewel
Willem Schreilder) sover vasgestel kan
word die enigste Matie wat dit nog reg-

G.B. Shaw

Dr. 5chreiider.

STRENGER toelatingsvereistes vir eer-
stejaarstudente is van die begin van die
nuwe akademiese jaar van toepassing.
Studente wat voortaan met hul studie
aan die US begin, moet 'n gemiddelde
slaagsyfer van minstens 50% in die
skooleindeksamen behaal het.
Daarbenewens moet daar ook nog aan
al die ander geldende toelatingsvereis-
tes voldoen word en bly die Universi-

....•.
tures of the Black Girl in HerSearch for
God geskryf.
Vir hul terugreis na Kaapslad het mnr.
Shaw al die sitplekke op 'n Junker-vlieg-
tuig van die SA Lugdiens bespreek en
hulle het Vrydag18 Maart in die
Warwick Castle na Engelnnd terug-
gekeer.
Intussen het prof. Van der Riet met
groot moeite 'n botteltjie boegoe-olie
spesiaal gedistilleer vir mnr. Shaw wat
baie belang daarin gestel het as 'n
middel teen allerlei kwale. Maar nou
moes dit inderhaas na Kaapstad se
dokke geneem word.
My ou vriend, dr. Frank van der Riet,
die professor se seun, onthou hoe ek op
die ou end aangebied het om dit self in
my motor na die dokke te neem en dit
aan mnr. Shaw te oorhandig.
So het die waardevolle botteltjie boegoe-
olie die dag George Bernard Shaw
betyds bereik. Dr. Van der Riet S8 sy pa
het later 'n baie mooi bedankingsbrief
van mnr. Shaw ontvang. 0

Matie-word nou
moeiliker
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Deur prof. Ben Marais

Van Loftus tot in
Dos-Transvaal vvas
dit 'Maties 80'

Die laaste
Professorejag

Wilgenhof. Die studentelewer was 'n
belewenis. Ten spyte van die ont-
groening, wat sekerlik help om die
eerstejaartjie van sy troon te laat af-
klim, beskou hy hom tog as 'n gesiene
mens. Hy het mos nou 'n nuwe status
bereik.

En om nou te verneem dat die US-ower-
heid besluit het om Professorejag voort-
aan te verbied - weI, 'n groter be-
lediging kon 'n eerstejaar nie aangedoen
word nie. Die rede wat aangevoer is.
was dat die eerstejaars van 1920 die
pap 'n bietjie te dik aangemaak het.
Hulle het, so is beweer, dames gesoen....•.

Deur dr. Z. B. Loots

Ben maak melding van Juniordag. Sy
beskrywing van hoe aile reelings van
"Die Dag" fyn uitgewerk is, is maar al te
waar. Maar Juniordag as instelling is
deur Professorejag voorafgegaan. Hoe
het die verandering dan plaasgevind?

Ek was 'n eerstejaartjie in 1921, in

Met die lees van prof. Ben
Marais se interessante vertel-
ling "Dit was ander dae"
(Matieland 3:85) het ek weer

lekker in die verlede geleef. Ons twee
se paaie het twee keer gekruis. In 1928
in Wi!genhof en toe weer in 1938 in
Pretoria.

So gevra, so gedoen. Agter elke hoek
het 'n Oud-Matie uitgekruip en gou het
honderde Oud-Maties saans die sang-
oefeninge bygewoon wat ons vir hulle
gereel het. Twee ou strydrosse van
Intervarsity in die Suide - Gus Cluver
en Jack Greenstein - was as dirigent
en pianis beskikbaar ..
In die tussentyd het ek Rassie Erasmus
en die Tukkies in my agterplaas help
bou aan 'n reusagtige rooi tamatie wat
die indruk moes wek dat dit "vrot" is.

VIR 'n Matie wat sy hele lewe na sy
studiejare aan Noordelike Universiteite
verbind was, het die lewe soms onver-
wags verloop. Van een besondere voor-
val uit die oorlogsjare wi! ek vertel.
Die Maties sou na baie jare teen die
Tukkies kom speel. Daar is verneem dat
min Matie-ondersteuners saam sou kom.
Geld was toe nog nie so volop onder
studente soos nou nie! Die Tukkies het
my as studentepredikant en plaaslike
voorsitter van die Oud-Maties genader
om die Oud-Maties in en rondom
Pretoria te organiseer "sodat daardarem
singery en 'n ware intervarsity kon
wees".

Die gevaarte was ook die dag langs die
veld en het in aile opsigte "vrot" gelyk!
Aan Matie-kant het ons drie groepe
ballonne in die Matie-kleure deur gas
laat vul en 'n lang bree stert van ligte
stof met "Maties Bo" daaraan vas-
gemaak.
Net voor die wedstryd begin het, het
ons die ballonne met stert en al op
Loftus Versfeld gelos. Dit was amper 'n
windstil dag en ons het gevrees. Maar
stadig het die ballonne opgestyg met
stert en al pragtig uitgespan, so 'n tydjie
bo-oor Loftus gehang en toe het die
ligte westewindjie dit na die ooste laat
wegdryf met altyd nog "Maties Bo"
groot en helder.
Ons het alles van die ballonne vergeet
wat so pragtig opgestyg het totdat ons
'n week later in Die Vader/and lees dat
die ballonne met "Maties Bo" op die
berge tussen Belfast en Dullstroom weer
grond geraak het. 'n Oubaas het die
ding op sy plaas sien afsak en toe die
polisie ontbied om te kyk of dit nie 'n
vorm van sabotasie was nie! Dit was
immers oorlogstyd. Maar mooier kon
dit nie! 0

Gevaarte
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15de Tukkie-botsing

Die twee Prctoriase Oud-Maties het 'n sonderJinge rckord. Dr. S. W. lanse van Rens-
burg (90) en sy suster, mev. Marie van Heerden (88), is waarskynlik die oudste broer
en suster wat albei Oud-Maties is. Hy was gedurende 1915-1917 in Wilgenhof en sy
in 1918 in Harmonie. Dr. Van Rensburg is 'n bekende afgetrede veearts en univer-
siteitsdosent. Mev. Van Heerden se man, mnr. Eben van Heerden, wat in 19G(J
oor/ede is, was ook 'n Oud-Matie.

Professorejag
••••••
en selfs eiendom beskadig en so die
naam van die Universiteit in die gedrang
gebring.
Soos gese, eerstejaars beskou hulleself
mos as baie belangrike wesens. Ek
on thou nog dat enkele van ons eerste-
jaars, Wilgenhoffers en ander, 'n
reelingskomitee gevorm het met o.a.
Herman Steytler, Bal (I. H.) van der
Walt, ek en nog 'n paar. Ons is beslis,
ons gaan ons nie laat stuit nie. Ons
gaan Professorejag hou! 'n Stel reels is
opgestel o.a. dat geen dame aangeraak
mag word nie en geen eiendom beskadig
mag word nie - ja, alles moes ordelik
geskied. In die geheim is aile reelings
getre£, soos die plek van samekoms,
datum en uur wanneer ons Professore-
jag sou plaasvind.
Op genoemde dag het die eerstejaars
mekaar net na brekfis op die ou voetbal-
terrein regoor Wilgenhof ontmoet. En
wat 'n gesig was dit nie om die ver-
momde klomp te aanskou nie! Weer is
die reels voorgelees en 'n sterk beroep
op die manne gedoen om te sorg dat
geen onreelmatighede plaasvind nie.

Meisieskool
Ons eerste besoekpunt was die Meisie-
skool Bloemhof - destyds langs Wilgen-
hof in Van Ryneveldstraat. Die klomp
storm op die skool af. Toe die voorstes
die voordeur van die saal wou binne-
gaan, staan mej. Lucie Joubert. die
prinsipale, in die deur met haar arms
na weerskante uitgestrek. Ons reels
verbied ons mos om aan enige dame te
raak. Die voorste manne probeer dus
om onder haar arms deur te glip, maar
dan laat sak sy net haar arms. Hoe nou
gemaak? Op die vernoog in die saal
staan 'n klavier. Ou Bal van der Walt
klim by 'n venster in en begin op die
klavier se klawers te tokkel. Mej. Jou-
bert kyk verbaas om en met die laat val
sy haar arms. Oop is die versperring tot
die saal en die klomp storm in. Die ver-
skillende klaskamers word besoek,
opdragte of vrae word aan die onder-
wyseresse gegee tot groot vermaak van
die meisies. Ons leier het 'n fluitjie. Hy
gee die teken en die klomp is weer op
pad na elders.
Die volgende mikpunt is die lesinglokaal
in die ou gebou van die Universiteit.
Die manne het gelyktydig meer as een
klaslokaal besoek. In die klaskamer van
prof. McKenzie storm die manne binne
terwyl hy met sy Iesing besig is. Hy
staak sy lesing en staan agter sy kateder
soos 'n pilaar, sy oe gevestig teen die
dak bokant die deur. Hy weier om te
reageer op enige vraag of aanmerking.
Meteens trek A.C. van Wyk agter in die
klaskamer los in 'n bree Skotse aksent:
"Proffessar McKenzee, if ye weren't a
Scotchman, what would ye liken to be?"
Dit was te vee I vir die geniale ou heer.
Hy bars in woede uit. Wat hy kwyt-

DIE 15de jaarlikse botsing tussen Suid-
Afrika se twee grootste rugbyklubs, die
Maties en die Tukkies, is op 28 Maart
op Nuweland. Dit word daar gespeel as
deel van die Danie Craven-pawiljoen se
inwydingsprogram.

Sedert die eerste Matie-Tukkie-botsing,
in 1973 op Coetzenburg, het die Maties
agt keer gewen, die Tukkies vyf keer en
een wedstryd was gelykop. Die Maties
het tot dusver 223 punte en die Tukkies
187 aangeteken.

Dit is beslis een van die belangrikste
klubwedstryde in die land, wat maklik
'n skare van tot 40 000 mense kan 10k.
Soos in die afgelope aantal jare borg

geraak het, weet ek nie. 'n Tevrede,
selfvoldane klomp is op pad na 'n ander
lesinglokaal.
Na die besoek aan die verskillende pro-
fessore wat nog betrap kon word. ruk
ons op na die Denneoord-opleidingskool
vir Primere Onderwyseresse. Destyds
is klasse in die Ou Kerksaal aangebied.
Mej. Thierry was die prinsipale. Dit
tref so dat ons eerste haar klaskamer
bestorm. Sy was totaal uit die veld
geslaan. Terwyl sy daar voor die klas
staan, kom Herman Steytler. kniel voor
haar en heellieftallig maak hy haar die
hof in Engels. Ja. hy "propose" op haar.
Ons en die dames het dit terdee genieL
maar hulle durf nie hardop lag nie.
Hulle sit kop onderstebo en ruk soos
hulle giggel.
Na hierdie episode is ons na die Hoer

Saambou ook die 1987-botsing. Daar
word om die gesogte Saambou-trofee
meegeding.
Op die dag voor die wedstryd (Vrydag
27 Maart) reel die Oud-Matie-gholfklub
van die Suide 'n toernooi tussen die
Oud-Maties en -Tukkies op die Stellen-
bosse baan. Besonderhede hieroor kan
by mnr. Ernie Blommaert (telefoon
02231-3674) verkry word.
Daardie aand reel die Coetzenburg-klub
'n vleisbraai by sy klubhuis op Coetzen-
burg. Die klublede en aile Oud-Maties
word daarheen genooi. Kaartjies is tot
13 Maart teen R10 elk (dit sluit wyn in)
by die Rugbyklub op Coetzenburg (tele-
foon 02231-77680) beskikbaar. D

Seunskool - toe nog in Victoriastraat
(die huidige Beeldende Kunste-gebou).
Oubaas Paul Roos het die septer daar
geswaai. Hy was 'n streng hoo£, maar 'n
ware sportman. Met hom word 'n ander
strategie gevoer. Hy word beveel om
die seuns aan te se om in die skoolsaal
byeen te kom. En hy doen dit. Na 'n
bietjie skerts met hom, is hy gevra om 'n
toespraak te lewer, waaraan hy ook
gehoor gee. Hierna word hy beveel om
die skool vir die dag te verdaag - dit
was ongeveer twaalfuur. Weer speel
hy saam en die seuns kon dus vroeer
huis toe gaan. Hierna is ons ook huis
toe.

Die Professorejag van 1921 was yerby
- die laaste een. Die Universiteits-
owerheid het beslis opgetree en 1922
was 'n droe jaar wat dil betref. D
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So was dit
in 1920's

IN DIE vroee twintigerjare was daar
twee debatsverenigings aan die Univer-
siteit, n!. die Unie- en Universiteits-
debatsvereniging. Dit was my voorreg
om aan laasgenoemde te behoor!'
Die Unie het net mans as lede gehad.
maar ons het albei geslagte verwelkom.
Ek onthou nag dat 'n klasmaat van my.
L. C. Steyn, later hoofregter van Suid-
Afrika. die Unie vaarwel gese en by ons
kom aansluit het. Ek meen die dames
was die trekpleister.
In 1921, toe ek universiteit toe is, was
daar maar sowat 500 studente. Ons het
heelwat pret gehad, waarvoor die
debatsvereniging hulle bydrae gelewer
het. •••••.

Os. Latsky.

Die Debatsvereniging, oudste van die 40.tal Matie-studenteverenigings, is
ook die mees dinamiese. Een van die vereniging se leiers vertel meer
daarvan, en hier onder gesels ds. P. S. Latsky, een van die oudste ond.lede,
oor sy herlnneringe van 60 jaar gelede.

heid ges8 sy jare as aktiewe lid van die
vereniging het dwarsdeur sy openbare
lewe een van sy grootste bates gebly.
Die Debatsvereniging is in Augustus
1869 as die Stellenbosch Gymnasium
Debating Society gestig. Met univer.
siteilswording in 1918 is die huidige
naam aangeneem. Destyds was dit meer
as net 'n debatsvereniging. Oil was die
spil waarom die Stellenbosse studente
se sosiale lewer gedraai het; die eerste
en vir baie jare die enigste vorm van
georganiseerde studentelewe aan die
Gymnasium en die latere kollege.
In 1876 is die "Iunior Debating Society"
gestig. wat in 1890 tot "Union Debating
Society" herdoop is (later meestal as
Unie-debatsvereniging bekend) en wat
in 1940 met die Universiteils-debats-
vereniging saamgesmelt het.
Mnr. Bester S8die huidige bestuurslede
is baie trots daarop dat al die vereniging
se notules sedert die vroegste jare in
die I. S. Gericke-biblioteek bewaar
word. Dit bied 'n interessante kykie in
die Universileit se verlede.
Om kontinu'iteit aan die vereniging te
help gee, is 'n stelsel van erelidmaat-
skap vir dosente en ander oud-lede
ingeste!' Twee keel' per jaar word 'n ete
vir die amici nostrae societatis (vriende
van ons vereniging) aangebied. Daar
word ook gepoog om 'n beoordelaars-
korps van oud-Iede op te bou.
Oud-Maties soos skrywer W. A. de
Klerk. drr. Piet Koornhof en Van Zyl
Slabbert en sakeleier dr. Chris van Wyk
is vanjaar by die vereniging se bedrywig-
hede betrek.
Mnr. Bester S8 'n Latynse leuse wat
teen die begin van die eeu deur die vel'-
eniging aangeneem is, geld steeds. Oil
lui floreat nostrae societatis (mag ons
vereniging floreer).
Oil is presies wat die afgelope drie jaar
gebeur het! D

Tweetalig

117-jarige vereniging
lew ndigste
up die Akker

Naas die interkoshuis-. senior- en
eerstejaarskompetisies is debatskom-
petisies ook met die Ikeys gehou. Die
Maties is baie meer tweetalig as die
Ikeys en het hulle in hul eie taal uitge-
sto£, vel'tel mnr. Bester.
Die interkoshuis-kompetisie is 'n pres-
tige-geleentheid en een van die jaar se
hoogtepunte. Daar word meegeding om
die Ian Smuts-trofee, wat twee jaar
gelede deur 'n voormalige opposisie-
leier, sir De Villiers Graaff. geskenk is
- tel' nagedagtenis aan een van die
vereniging se bekendste lede uil die
vorige eeu.
Behalwe Ian Smuts was mense soos
C. I. Langenhoven. premiers Malan.
Hertzog, Strijdom. Verwoerd en VOl'-
ster, asook talle ander bekendes in hul
Matie-studentedae lede van die vel'-
eniging. Dr. B. I. Vorster het by geleent-

Dieoudste Matie-studenteverenig-
ing is oak die lewendigste. Die
Universiteits-Deba tsverenig in g,
wat vanjaar vir die derde jaar llCi

mekaar as die mees dinamiese studente-
vereniging aangewys is, was in Augus-
tus presies 117 jaar oud.
"Die waardes waarvoor 'n universileit
eintlik daar is. word deur die Debats-
vereniging lewendig gehou. Dit spesiali-
seer in die oordra van gedagtes, die bou
van kritiese denke en die ontwikkeling
van 'n ondersoekende gees." S8 mnr.
Hennie Bester, 'n LL.B.-student wat
onlangs na twee jaar as voorsitter van
die vereniging uitgetree het.
Onder die nuwighede wat die bestuur
in die afgelope jare ingevoer het, is
skolingskursusse vir studente wat hul
redenaarsvermoens wil verbeter. In die
eerste semester is 'n skolingskursus met
behulp van video-apparate aangebied.
'n Geslaagde kursus 001' die vermoe om
te onderhandel. is ook geree!.
Nog 'n nuwigheid is informele gespreks-
groepe met ses tot agt lede elk. Gereelde
debatsaande word ook gehou, 001' aller-
lei onderwerpe van aktuele belang,
maar meestal 001' die politiek.
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Chemie se oud-studente
kan 'n bydrae lewer

Ek onthou nog hoe ek by 'n sekere
jollifikasie 'n "seepkissie-orator" was.
Ek sou die gehoor van my wonderlike
"vrou" vertel, en begin: "Do you know,
ladies and gentlemen, vot I vant to tell
you?"
"Ja," skreeu 'n outjie wat probeer
snaaks wees uit die gehoor.
"Den zat gentleman will tell you," se ek,
terwyl ek met my vinger na hom wys.

Dan was daar die dag toe 'n koei op
Wilgenhof se terrein ingestap he!. Een
van die manne - noem hom maar X -
gaan melk toe die koei! Sy maats kry 'n
dagvaardingsvorm in die hande en hy
word "gedagvaar" om voor die landdros
te verskyn.
Hy was baie ontsteld, veral omdat hy
gevrees het sy pa sou daarvan te hore
kom. Toe die saak sou voorkom, stap
die manne saam met hom hof toe en net
voor hy instap, vertel hulle dat hulle
net sy been getrek he!. Was hy kwaad!
Die voorval het 'n nadraai gehad toe die
studente 'n skynhof gehou en X as 'n lid
van die jurie aangestel is. Die een
advokaat in die persoon van T. E.minges
(latere kabinetslid en US-Kanselier, wat
as aangewese Staatspresident in 1968
oorlede is) maak toe beswaar teen X se
aanstelling "because he had unlawfully
and maliciously milked a cow!" Dit het
die gehoor terdee genie!.

Sprinkaantjies

ALLE oud-studente van die Departe-
ment Chemie kan inskakel by 'n nuwe
vakvereniging, die US-Chemieverenig-
ing, wat vroeer vanjaar gestig is.
Omdat die oud-studente reeds in die
bedryf staan, kan hulle help om die vak
aan die Universiteit te bevorder. Dit
beteken vir die huidige studente baie
om met afgestudeerde chemie-studente
in aanraking te.kom, se dr. Leon van der
Merwe, 'n chemie-dosent en die ere-
president van die vereniging.
Die sowat 350 chemie-studente aan die
US is almallede van die nuwe verenig-
ing.

Sprekers uit die bedryf word genooi om
stimulerende lesings aan te bied. Veral
vir senior studente word gereelde
besoeke aan fabrieke en chemiese
installasies geree!' om die praktyk van
nader te bekyk. Sosiale funksies word
ook gehou sodat die studente en dosente
mekaar buite die lesingsaal en labora-
torium beter kan leer ken.

Een van die departement se mees ge-
vierde oud-studente en -dosente is die
Rektor en Vise-Kanselier, prof. Mike de
Vries. Hy was die geleentheidspreker
met die vereniging se stigtingsver-
gadering. 0

Prof. De Vries (regs agter) en dr. Van der Merwe (middel agter) saam met die
vereniging se bestuur, mnr. Murray Vi/ioen (agter) en (voor) me;;. Stephanie de
Vi/liers, Juanita Ferreira en Aletta Viviers.

Huis Visser opgeknap

Koshuis-aandenkings soos wynglase,
bierbekers en wyn met 'n Huis Visser-
etiket gaan by die saamtrek beskikbaar
wees. Almal wat dit wil bywoon, kan
skryf aan mnr. Hennie Meyer, Huis
Visser, Stellenbosch, 7600. 0

Daar sal voortaan 112 inwoners wees,
agt minder as voorheen. Die getal enkel-
kamers vermeerder van 12 na 48.

Die he Ie koshuis is gemoderniseer.
Nuwe vloere is ingesit, die slaapkamers
is omskep en met nuwe meubels toege-
rus en die badkamers is opgeknap.
Snoek-Huis spog nou met vyf moderne
sitkamers, 'n ontspanningsaal (met
snoekertafel), argief, "snoepie", gimna-
sium, kleedkamer vir vroue-kuiergaste,
leeskamer en 'n ontvangslokaal (met
interkomstelsel en skakelbord).

7 Maart beplan om die gerestoureerde
:-:oshuis in gebruik te neem. 'n Sjam-
panje-ontby!' spitbraai en sportbyeen-
koms word onder meer geree!.

NERINA beplan 'n retinie van die kos-
huis se oud-inwoners in 1988, wanneer
Nerina 20 jaar oud is. Nadere besonder-
hede word later bekend gemaak. Oud-
Nerinas kan solank hul name en adresse
stuur aan die Primaria, Nerina, Univer-
siteit. Stellenbosch, 7600.
Die koshuis het ook begin om 'n argief
op te bou. Oud-inwoners kan foto's of
enige aandenkings uit hul Nerina-dae
vir die argief skenk. 0

Nerina reel
1988-reiinie

SOWAT R800 000 se verbeterings word
aan Huis Visser aangebring. Die bou-
werk het in lunie begin en sal voitooi
wees wanneer die Universiteit in
Februarie heropen.
'n Saamtrek van oud-Snoeke word vir 6-

Dan was daar ook 'n skyn-parlement-
sitting. 'n long lid van die Parlement in
Kaapstad, 'n lang kerel met ligte hare,
is ook uitgenooi om dit by te woon. Hy
het selfs deelgeneem en die Minister
van Landbou nie min gekritiseer nie
omdat hy die arme sprinkane so vervolg
het dat as die klein sprinkaantjies
saans nie wou gaan slaap nie, se hulle
rna: "Pas op, die Minister van Landbou
sal vir julie vang." Die jong man was
niemand anders nie as C. R. Swar!, die
latere Staatspresiden!.
Natuurlik het ons ook ernstige sake aan-
gepak. 'n Toneelgeselskap uit Europa
(ek meen Belgie) het vir ons 'n opvoering
van die Middeleeuse drama Elkerlic in
die buitelug op Coetzenburg kom aan-
bied.
Ons het die Wellington-kollege se stu-
dente ook daarheen genooi. Hulle
beland toe by die Coetzenburg-plaas-
huis instede van die veld - tot my
groot ontsteitenis. Min het ek geweet
dat ek nog eendag sou trou en selfs
goue bruilof vier met een van daardie
einste giggelende nooientjies wat oor
die voorval die spot gedryf het met die
ernstige en bekommerde sekretaris van
die debatsvereniging.
Ek het my dae op Stellenbosch geniet
en is bly om te verneem dat my ou
Universiteits-debatsvereniging nog sy
plek volstaan. Mag die Hemelse Vader
u almal seen! - P. S. Latsky. 0
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IN MEMORIAM

Adv. C. J. G. de Kock (61) van Kaapstad.
Hy was 'n eerstejaar in 1943, behaal
B.Ed. in 1947 en verwerf LL.B. in '1971.

Mnr. P. B. Bruwer (50) van Brackenfell,
wat in 1954 eerstejaar was en BA asook
B.Ed. verwerf het.

Regter J. P. W. Erasmus (49) van Bisho,
Ciskei, wat LL.B. in 1959 verwerf he!, is
na 'n hartaanval oorlede. Hy was pro-
kureur op Fort Beaufort en advokaat in
Port Elizabeth voor hy in 1984 in die
Ciskei aangestel is.

Ds. J. H. van Loggerenberg (83), gewese
predikant van die Bloemfonteinse NC
Tweetoringkerk. waar hy van 1947 lot
met sy aftrede in 1973 leraar was. Hy
het in die lwintigerjare aan die US en
die Kweekskool gestudeer.

Mnr. Fritz Elstadt (30) van Pretoria, 'n
oud-Simonsberger, wat in 1975 eerste-
jaar was en B.Sc. verwerf he!, is na 'n
hartaanval oorlede.

Prof. Kirsten

Hy het in '1942 in die Landbouweten-
skappe aan die US afgestudeer.

Mnr. Du Preez was 'n beherende aan-
deelhouer in die Suiderland-Ontwikke-
lingskorporasie, wat 001'bates van meer
as H60 miljoen beskik. Hy was betrokke
by die visnywerheid sedert 1945, toe hy
die Middeweste-vismaatskappy gestig
he!, en was die krag agter Kaap-Kunene-
Beleggings.

Prof. H. L. (Manie) de Waal (79) van
Pretoria, 'n voormalige voorsitter van
die SA Akademie vir Wetenskap en
Kuns. Hy was 'n afgetrede professor in
chemie asook dekaan van wis- en
natuurkunde aan die Universiteit van
Pretoria. In 1951 het hy die Akademie
se Havengaprys vir chemie ontvang. Hy
was 'n eerstejaar-Matie in 1925. Nadat
hy M.Sc. in Landbou in19:n aan die US
behaa!' verwerf hy twee doktorsgrade,
een daarvan in Wes-Duitsland. Hy was
getroud met 'n Oud-Matie en was jare
lank ere-voorsitter van die eertydse
Oud-Matiebond-tak in Pretoria.

Dr. W. A. (WilIem) Landman (7G), voor-
malige scriba van die Kaapse NC Sinode.
Hy was 'n oud-student van die Kweek-
skoal, waar hy gedurende 1931-1934
gestudeer het nadat hy aan die Hhodes-
universiteit BA verwerf het.

Hy was 43 jaar in die aktiewe bediening,
onder meer vir 18 jaar op Malmesbury.
In 1958 word hy aangestel as eerste
direkteur van die NC Kerk se Inligtings-
buro, 'n pas wat hy 20 jaar beklee. Daar-
na was hy mede-leraar van die Croote
Kerk in Kaapstad. In 1978 aanvaar hy
sy emeritaat. Hy was 30 jaar lid van die
moderatuur van die Kaapse NC Kerk.
Onlangs is hy tot lewenslange lid van
die Bybelgenootskap ben oem.

Dr. Landman was 'n lid van die Kweek-
skoal se Kuratorium. In 1977 het die US
'n eredoktorsgraad aan hom verleen.

Mnr. A. P. (Aap) du Preez (GG)van Kaap-
stad. 'n pionier van die hedendaagse
georganiseerde visbedryf in Suid-Afrika.
is in 'n motorongeluk in Suidwes dood.

Dr. J. J. Ackermann (97), die oudste
Oud-Matie en sover bekend oak die oud-
ste geneesheer in die land. is in Pretoria
oorlede. Hy het in 1910 op Stellenbosch
gestudeer voordat hy aan die Univer-
siteit van Kaapstad en in Skotland
verdeI' opgelei is. Daarna praktiseer hy
van 1916 tot met sy aftrede in 1968 op
Piketberg.

Sy oorlede vrou, Ethelwynn Tomlinson,
was 'n Oud-Matie en niggie van die
skryfster M. E. H, Hy het die afgelope
jare in Pretoria gewoon. Tot met sy dood
was sy gesondheid goed. Yerlede jaar
het hy nog 'n besoek aan die kampus
gebring (MaUe/and 1:85).

Universiteit van Kaapstad asook in
Londen en Edinburgh gestudeer. Yoor
hy in 1957 dosent aan die US geword
het. was hy 'n private praktisyn en ere-
dosent aan die Hoyal College of Sur-
geons. Na sy aftrede in 1978 het hy
steeds deeltyds in die Fakulteit Cenees-
kunde gewerk.

Hy was 'n stigterlid en vorige president
van die Anatomievereniging van Suid-
Afrika. het verskeie anatomieboeke ge-
skryf en het baanbrekerswerk gehelp
doen met die saamstel van 'n Afrikaanse
geneeskunde-woordeboek. Die Univer-
siteit se anatomiemuseum is na hom
vernoem.

Prof. J. F. van E. (Van Eyk) Kirsten (B8),
afgetrede professor in anatomie in die
Fakulteit Celleeskunde. Hy het aan die

ill atielalld hel mel leedwese verneem van
die heengaan van die volgende Oud-Malies,
Malies en andere wal 'n verbinlenis mel

die Universileil gehad hel:

Prof. looste

hoof opgetree. Na haar aftrede is sy
vereer met die totstandkoming van die
Mattie Jooste-studiefonds, 'n lesingsaal
in die huishoudkundegebou wat na
haar vernoem is en 'n boek, Dr. Mattie
100ste en Huishoudkunde. wat verlede
jaar met die departement se sestigste
verjaardag verskyn het.

Prof. M. E. (Mattie) Jooste (78), afge-
trede professor in huishoudkunde en 'n
baanbreker op die gebied in Suid-Afrika,
is na 'n kort siekbed oorlede.

In 1926, die jaar nadat huishoudkunde
as studierigting aan die US ingestel is,
skryf sy in as student: in 1933 is sy die
eerste om 'n M-graad op die gebied in
Suid-Afrika te behaaI: in 1951 word sy
(in Amerika) die eerste Suid-Afrikaner
wat 'n doktorsgraad in die voedselleer
verwerf: en nadat sy reeds in '1936 op
27-jarige ouderdom hoof van die Depar-
tement Huishoudkunde geword het, is
sy in 1964 as die eerste professor in
huishoudkunde in die land aangestel.

Sy het in 1968 afgetree, maar daarna
steeds as waarnemende departements-
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Mnr. J. D. Creech (26) van Stellenbosch.
wat in 1978 eerstejaar was en B.Sc.
Agric verwerf het.

Mnr. G. C. Greyvensteln (84) van Lake-
side. Kaapstad. is reeds aan die einde
van verlede jaar oorlede. Hy het BA in
1923 behaa!'

Mev. Mlmle Clllie (80) van Stellenbosch,
weduwee van 'n vorige US-Rektor. wyle
prof. G. G. (Gawie) Cillie snr. Sy was'n
nooi Uys, wat aan die US 'n graad in die
natuurwetenskappe en 'n onderwys-
diploma verwerf het. In 1931 is sy ge-
troud met prof. Cillie. wat toe 'n wewe-
naar was. Hy was 35 jaar ouer as sy. Tot
sy dood in 1958 toe hy 87 jaar oud was,
het sy hom versorg, waarna sy tot haar
dood in die gesinswoning in Van
Riebeeckstraat bly woon het.

Mnr. Frans Koch (61). voormalige
adjunk-hoof van die Laerskool Hendrik
Louw in die Strand. Hy was 'n geruime
tyd siek.

Mev. Elodle van Zyl (63) van Kaapstad.
eggenote van oud-regter-pres. Helm van
Zy!' Sy was 'n nooi Norden en het BAen
SOD in die vroee dertigerjare verwerf.

Mnr. B. A. (Ben) Llebenberg (67) van
Parow. afgetrede departementshoof aan
die Hoerskool Epping. Voorheen was
hy aan skole op Postmasburg en George
verbonde. Hy het B.A.. M.A. en M.Ed.
gedurende 1938-1943 verwerf.

Mnr. Pleter Grobbelaar (76) van Pre-
toria. wat B.A., M.A. en SOD gedurende
1930-1932 verwerf het. Hy was ook as
laboratoriumassistent en dosent aan die
Sielkunde-departement verbonde, saam
met onder andere dr. H. F. Verwoerd.

Mnr. J. A. Meyer (66) van Pretoria, wat
gedurende 1937-1938 aan die US ge-
studeer het.

Mev. S. H. (Susan) Crous (gebore
Liebenberg) (26) van Caledon, voorheen
van Wellington. wat B.A. (1981) en HOD
(1982) verwerf het en 'n inwoner van
Monica was. is kort na haar eersteling-
seun se geboorte oorlede.

Mnr. N. T, Woodcock (53) van Knysna.
wat gedurende 1953-1955 'n student
was en B.Com. verwerf het.

Dr. S. de W. (Fanle) van der Spuy (67).
wat lank as dokter op Worcester geprak-
tiseer het en later superintendent van
die Eben Dtinges-hospitaal op die dorp
was. is in die Strand oorlede. Hy het
B.Sc. (1938) aan die US verwerf voordat
hy aan die Universiteit van Kaapstad
verder gestudeer het.
Dr. Van der Spuy het drie jaar vir die
Matie-eerstespan uitgedraf en later vir
WP. Transvaal en die OVS gespee!. Hy
is beskou as 'n seker keuse vir die
Springbokspan wat weens die uitbreek
van die Tweede Wereldoorlog nie saam-
gestel is nie.

Dr. J. W. Brandt (75) voormalige LV vir
Grootfontein en LUK in Suidwes. wat
B.Sc. (1931) en 'n doktorsgraad in die
geologie in 1948 aan die US verwerf
het.

Mnr. H. J. Oberholzer (82) van Montagu.
wat B.A. en 'n onderwysdiploma in die
laat twintigerjare verwerf het.

Mnr. T. B. Barlow (80) van Rondebosch,
was 'n student gedurende 1932-1937 en
het LL.B. verwerf. Hy was die skrywer
van regswerke asook 'n biografie, The
life and times of President Brand.

Mnr. G. S. Wolfaardt van Bloemfontein.
het gedurnede 1936-1941 gestudeer en
B.A. asook SOD verwerf.

Dr. Ackermann.

Mnr. J. D. Pretorlus (70) van die Strand.
wat in 1974 as Tafelberg-Uitgewers se
hoofbestuurder uitgetree het. Na sy
studies op Stellenbosch (1935-1938)
was hy geskiedenisonderwyser op Rich-
mond en Villiersdorp. In 1951 word hy
bestuurder van Tafelberg. wat later
deur die Nasionale Pers-groep oorge-
neem is en in 1970 met Nasionale Boek-
handel se uitgewersafdeling saamge-
smelt het. Na sy aftrede het hy aan die
Oranjerivier geboer.
In 1976 het die SA Akademie 'n ere-
penning aan hom toegeken.

Mnr. S. F. Lenhoff (69), wat B.Sc. in
1943 behaal het en vir baie jare onder-
wyser op Calvinia was. Hy het lank in
die skakelkomitee vir Oud-Maties op
die dorp gedien.

Mnr. Hans von Staden (81) van Pretoria,
wat op Stellenbosch gematrikuleer en
in 1926 B.Sc. aan die US verwerf het.
Hy was onder meer sekretaris van die
Universiteits-Debatsvereniging en was

getroud met Lettie Prinsloo, 'n oud-
primaria van Monica.
As bekeerdea Chri'sten moes hy kies
tussen geestelike werk of 'n belowende
loopbaan as wetenskaplike. In 1927
word hy reisende sekretaris van die
CSV; werk etlike jare as sendeling in
Sentraal- en Oos-Afrika; en sUg in 1942
die Doothea-Sending. 'n interkerklike
organisasie waarvan hy lewenslank die
leier was en wat na verskeie lande in
Suider-Afrika uitgebrei het.

Mnr. H. G. Gous (80) van Kimberley,
afgetrede hoof van die Laerskool Du-
toitspan. Hy het gedurende 1925-1926
aan die US gestudeer en 'n laer sekon-
dere onderwysdiploma verwerf.

Mnr. P. D. S. (Philip) Nel (85) van
Potchefstroom, wat BA in 1923 verwerf
het en eerstespan-tennis en -hokkie ge-
speel het. Hy was onderwyser op
Steynsburg van 1928 tot 1962, en werk
daarna tot 1979 vir die Weermag op
Potchefstroom.

Mnr. J. van Wyk (67) van Mosselbaai,
wat BA ("1941)en S.O.D. (1942) behaal
het.

Mnr. J. C. Sadie (63) van Pietermaritz-
burg (BA, 1945 en S.O.D. 1946). Hy het
in 1985 as hoofinspekteur van skole in
Natal afgetree. Voorheen was hy Afri-
kaans-onderwyser op Utrecht en New-
castle en skoolhoof op Glencoe. Mnr.
Sadie was 'n oud-leerling van die Paarl-
gimnasium. Op Stellenbosch was hy 'n
SR-lid en het hy as skrumskakel uit-
geblink.

Mnr. W. A. (Riaan) Laubscher (24), 'n
finalejaar-student in die tandheel-
kunde, is in 'n motorongeluk naby die
Eikestad oorlede. Syouers is van Stellen-
bosch.

Mnr. J. H. (Jaco) van der Westhulzen
(21), 'n tweedejaar-B.Com.-student in
die regte, is dood in 'n motorongeluk
terwyl hy na die Intervarsity op Nuwe-
land na Stellenbosch teruggery het.

Mel. Eugenle van Nlekerk (18), 'n BA-
eerstejaarstudent en inwoner van Ne-
mesia, is aan hartversaking oorlede. Sy
was die dogter van mev. Ingrid van Nie-
kerk van die Paar!.

Mnr. Manus Strydom (18), 'n eerstejaar-
student in die ingenieurswese, het in 'n
dam teen Stellenboschberg bokant
Coetzenburg verdrink. Hy was van
Brakpan.

Mel. Helene Weyer-Schneider (20), 'n
BA-student in haar tweede jaar, is in
Oktober, kort voor die eindeksamen.
dood deurdat sy sowat 12 m ver van 'n
glydraad by Wilgenhof geval het. Sy
was 'n aangewese huiskomiteelid van
Huis de Villiers vir 1987. Haar ouers is
van Middleton. naby Somerset-Oos. 0
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CONDENSED FROM PARATUS. SEPTEMBER 19BA.

During the trip they made contact with
the Bussol a few times. Its captain could
only speak very broken English. On the
Thursday a signal came through that
the Russians had no more medication
on board and that the injured seaman's
condition was deteriorating. "Their
trawler had been at sea for six months.
They had to stop giving the patient
fluids about 28 hours before we got
there. By the time we did get to him he
was quite dehydrated." says Lt Burger.

On the Friday morning they were close
to the ship, but it was still too dark to
lift off, "We waited until about 07h50
when Ltd Cdr Riko Visser. the Opera-
tional officer, two Ops medics and I
lifted off in one chopper and the press
in another.

"The Opso went down, followed by me,
my kit and the paraguard stretcher -
an incredibly stable and strong piece of
equipment. "

Weather conditions were extremely
turbulent. with an18 knot wind roaring.

"While the Opso went to the bridge to
meet Captain Molchanov, I went to the
little hospital. which was actually more
of a sick-bay - quite unlike the facilities
\ve have on board SAS Tafelberg."

Lt Burger remembers the injured sea-
man, Mr Sergei Kirilenko, as "a thin.
handsome guy with dark features and a
massive bandage around his head. I
could see that he was lame on the left
side, and as conditions were not very
aseptic I chose not to expose the brain
again, and did not open the dressing."

He was put onto the paraguard stretcher.
the helicopter was called in and the
hoisting "went like a dream, In that
weather. swinging or tangling in the
mast or bumping the patient's head
against the chopper could not be dis-
counted," says Lt Burger.

The injured seaman was brought onto
SAS Tafelberg within an hour of Lt
Burger's dramatic descent onto the
Bussa!. The patient. who had a 13 em
long gash in his skull, was kept on board
the Tafelberg until late that Friday
afternoon, to stabilise his condition. He
was then taken on a long and tiring
three-hour trip by Puma helicopter to
the Tygerberg Hospital. Lt Burger
accompanied his patient to the hos-
pital's intensive care unit, where the
Tygerberg doctors took over.

The Russian underwent a successful
operation. but died a week later after a
massive epileptic fit. something which
can affect a patient for up to a few
months after an injury. "His system was
just too weak to handle the epilepsy,"
says Lt Burger.

Herman Burger clears out of the Defence
Force at the end of 1986 and is "looking
forward to going out and doing my own
thing". He intends practising as a
general practitioner. 0

PhotO: Paratus

er and part-time pathology lecturer at
the University.

Lt Burger began his national service in
January 1985. After basics, a candidate
officers' course and a military medical
course he was transferred as medical
practitioner to the Simon's Town medi-
cal centre, He later spent six months on
board the replenishment ship SAS Tafel-
berg.

On Wednesday 18 June 1986, he was
making plans for the forthcoming week-
end when he was suddenly told that he
was needed to help pick up an injured
seaman with severe head injuries on a
Soviet trawler 1 000 sea miles west of
Cape Town, They left on the same day,
in a great hurry.

Dr Herman 'Burger,

Experience of a lifetime
for ex-Matie doctor

In June this yearan ex-Matie, Lieutenant
(Dr) Herman Burger (2B), found himself
in the midst of an action-packed drama,
being hoisted from a SAAF helicopter
onto a Soviet fishing trawler, the Busso/.
This sensational sea rescue operation
was considered to be one of the SA
Defence Force's most spectacular
rescue operations in recent years. For
the ex-Matie doctor it was "a superb
operation" - the experience of a life-
time.

Prof. Bun Booyens (derde van links agter) was die spreker by 'n saamtrek van Oud-
Maties wat op Sasolburg gehou is. Ook op die foto is (agter) Johan Bosman, Mietsie
Visser, Suzette en Chris Ehlers, C;ys Steyn en (voor) Henry en Melanie Loubser en
US-skakelman Haas Kruger.

Herman Burger grew up in Cape Town
and studied medicine at Stellen-

bosch University, graduating at the end
of 198:i, One of his lecturers was his
father, a Durbanville general practition-
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Business leader as
honorary professor

Mr Clewlow.

MR WARREN CLEWLOW, Deputy
Chairman and Chief Executive Director
of Barlow Rand, has been appointed
honorary professor at the University's
Business School.
In announcing this appointment, the
Director of the Business School, Prof
Helgaard Muller, said that the school
would greatly benefit by this appoint-
ment as Mr Clewlow has extensive
experience in the business world and is
regarded as an extremely talented mar-
keter and manager.

Mr Clewlow obtained the degree C.A.
(S.A.) at the University of Natal. He
holds many senior positions, amongst
others director of Standard Bank SA,
Chairman of SAFTO and council mem-
ber of the University of South Africa. In
1984 he was chosen Marketing Man of
the Year by the Institute for Manage-
ment and nominated by the Business
Times as one of the top five businessmen
of the year. In July 1985 he was appoint-
ed member of the Economic Advisory
Council by the State President. 0

4 Bestuurskool-dosente oorsee

Prof R345 000 'ryker'

VIER Bestuurskool-dosente, proff. Wil-
lie Bendix, Tobie de Koning, Attie de
Vries en Dave Tromp, was in die tweede
semester met belangrike besoeke in die
buiteland.

Prof. Bendix, dosent in arbeidsbetrek-
kinge asook redakteur van die Industrial
Relations Journal of South Africa, was
by die sewende wereldkongres van die
internasionale vereniging vir arbeids-
betrekkinge in Hamburg, Wes-Duits-
land. Daarna het hy ook 'n vergadering
vir die redakteurs van blaaie oor arbeids-
betrekkinge bygewoon. Sy blad, wat
vanjaar sy sesde publikasiejaar gevier
het, is ook by die byeenkoms uitgestal.

PROF. ARMINIUS ARCHER, adjunk-
direkteur van die US-Bestuurskool in
Bellville. is onlangs deur Sake-Rapport
as wenner in sy landwye aandele-
portefeulje-wedstryd aangewys. Die
wedstryd het oor 'n jaar gestrek.

Elke deelnemer moes 'n portefeulje van
R500 000 saamstel waarvan die kapitaal-
groei na 'n jaar gemeet sou word. Divi-
dende is dus nie in aanmerking geneem
nie.

Die deelnemers is nie toegelaat om aan
hulle portefeuljes te verander nie.

Prof. Archer het die wedstryd loshande
gewen. Sy portefeulje het kapitale groei
van 68.9 persent getoon. Hy is deur drie
aandelemakelaars gevolg met kapitale

Prof. De Koning, hoof van die Eenheid
vir Enterpreneurskap en Kleinsake-
bestuur, is genooi om in September 'n
referaat oor kleinsakebestuur by 'n
internasionale kongres in Legano. Swit-
serland, te lewer. Dit word elke twee
jaar deur die St. Gallen-bestuurskool
gereiH. Slegs 50 mense is daarheen
genooi.
Prof. De Vries het as genooide gas die
Internasionale Monetere Fonds en die
Wereldbank se jaarlikse konferensie in
Washington bygewoon. Die amptelike
afvaardigings en genooide gaste van
ongeveer 130 lande was by die konferen-
sie. Hy het ook die Amerikaanse federale
reserwebank besoek en het onderhoude

groei van 49,8%, 27.8% en 3.2% onder-
skeidelik.
Prof. Archer se portefeulje het dus van
bykans R500 000 tot ongeveer R845 000
gegroei. In dieselfde tydperk het die
Beurs se algehele indeks met 55,5% ge-
styg, die goudindeks met 60,9% en die
nywerheids-indeks met 30,9%. Hy was
dus die enigste deelnemer wat beter as
al drie indekse gevaar het.
Sy portefeulje het net uit goudaandele
bestaan en het geen verloorders gehad
nie. Sedert die kompetisie gesluit het,
het die kapitale groei van prof. Archer
se portefeulje tot oor die 115% gestyg.
Prof. Archer bestudeer aandele slegs
as 'n stokperdjie! 0
Ui/: USB Nuus/News 86.2.

met bankiers en hoe staatsamptenare
in Amerika en Brittanje gevoer.

Prof. De Vries, broer'van die Rektor en
Vise-Kanselier. prof. Mike de Vries, is
dosent in bestuursekonomie. Tot einde
verlede jaar was hy direkteur van die
bekende Buro vir Ekonomiese Onder-
soek.

Prof. Tromp. dosent in mannekrag-
bestuur, is sedert Julie met studieverlof
en doen navorsing oor strategiese man-
nekragbestuur en bestuursontwikke-
ling. Hy het bestuurskole en onder-
nemings in Brittanje en Europa besoek
om nuwe ontwikkelinge op die gebied
te ondersoek. 0

Prof. Archer.
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Die Bosch- Troebadoers: Gustav Sahiertz, Pietrie de Villiers (die Ieier), Jurie Gouws-
venter, Werner Swart, Joos van der Merwe, Christo Greyling, Tinie Hofmeyr en
Herman Burger. Theunis Swart was nie by toe die foto geneem is nie.

Tokkelok
werk by
radiokansel
in die

Bosch-Troebadoersmaak naam
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n MATIE-SANGGROEP, die Bosch-
Troebadoers, is vanjaar vir die tweede
keer as die beste serenadegroep by die
jaarlikse Kuesta-byeenkoms, 'n nasio-
nale studente-kunsfees, aangewys.

"Hulle is absoluut in 'n klas van hul
eie," was die kommentaar van een van
die Kuesta '86-beoordelaars.

Die Bosch-Troebadoers het oak vanjaar
die ATKB-prys vir die belowendste
sanggroep gewen. Verlede jaar kon
h ulle vanwee ander verpligtinge nie
deelneem nie, maar in 1984 toe hulle
die eerste keer as die beste serenade-
groep aangewys is, was hulle oak die
algehele wenner in die musiekafdeling.

Vroeer vanjaar is hulle by die Crescendo
'86-kompetisie in Johannesburg as
wenner in die kategorie vir vokale en
instrumentale groepe aangewys. On-
gelukkig moes hulle aan die wedstryd
onttrek, want die meeste van hulle sing
ook in die US-Koor en die Crescendo-
eindkonsert het saamgeval met 'n
belangrike Universileilskoor-uilvoering
wat hulle moes bywoon.

Die groep wat in die Troebadoers se
kategorie tweede was en toe in hul plek
by die eindkonsert as kategoriewenners
opgetree het. is as die algehele wenners
van Crescendo '86 aangewys, vertel
Petrie de Villiers, die Troebadoers se
leier.

Dit het in 1983 ontstaan toe 'n groepie
mans op die kampus begin saamsing
het. veral am vir die koshuismeisies te
gaan serenadesing. Sedert hul gewild-
heid toegeneem het. word hulle gereeld
gevra am by studentedinees en ander
-funksies te sing. Hulle het selfs al 'n
etensuurkonsert in die Endlersaal by
die Konservatorium op hul kerfstok.

Daar was oak vanjaar 'n optrede in
Parow en vroeg in die jaar het hulle
twee uilvoerings met die US-Koor
gedeel.

Al nege die "troebadoers" (vyf tenore
en vier basse) is lede van belangrike
kore - vyf in die Universileilskoor, drie

in die kerkkoor van die NG gemeente
Stellenbosch-Sentraal en een in die
Strandse Kamerkoor. Hul studierigtings
strek van B.A. tot bosbou, regte, teologie
en 'n sielkunde-M.A.

Die musiek sluil ligte, Afrikaanse lied-
jies, liefdesliedere, humoristiese werke
en "folk" in. Alles word sonder begelei-
ding gesing.

Drie van die nege het vanjaar afgestu-
deer, maar plaasvervangers is al vir
hulle gekry. Die leier verwag egter dat
die groep tog nie vir baie jare sal
bestaan nie. Hy S8 dit is 'n kenmerk van
sulke klein studenta-musiekgroepe -
die een of ander tyd studeer die meeste
van hulle tog af en die groep ontbind.

Oil het gebeur met 'n soortgelyke Matie-
sanggroep, die Stellenbosse Boys, wat
enkele jare gelede naam gemaak hel.

Die Bosch-Troebadoers se leier is 'n
Kweekskoolstudent. Sy musiektalent
kom waarskynlik van sy rna, mev. Ria
de ViIliers (Higgo), 'n oud-student van
die US-Konservatorium. Sy pa, ds. Eps
de ViIliers van Parow, is oak 'n Oud-
Matie. 0

Seychelles
'n MATIE-TOKKELOK, mnr. Jan Hane-
kom, het sy studies onderbreek om vir
'n jaar as sendeling by 'n radio-kansel-
diens in die Seychelles aan te sluil. Hy
werk by Radio Teba, wie se teiken-
gebied strek van Suider- en Oos-Afrika
tot by Saudi-Arabie, Indie en selfs so
ver as Australie.

Duisende briewe wat die radiodiens
van Christene uit die mees afgelee
plekke kry, getuig van die sendingaksie
se welslae.

Mnr. Hanekom het reeds sy admissie-
graad en 'n honneursgraad in die joer-
nalistiek verwerf. Sy ouers, mnr. en
mev. Neels Hanekom, woon op Stellen-
bosch.

Die NG gemeente Stellenbosch-Wes
borg sy verblyf in die Seychelles. Hy
keer in Junie 1987 terug am aan die
Kweekskool verder te studeer.

In Suid-Afrika word Radio Teba daag-
liks gedurende 05hOO-06hOO op kortgolf
op die 31 en 25-meterband, Of op 9590
of 11865 kilohertz, opgevang. Die uit-
sendings is in Engels. 0

Mnr. Hanekom (regs) voor sy vertrek na
die Seychelles, by ds. Willem van der
Merwe, 'n predikant van die Stellen-
bosse gemeente wat die Malie se
sendingwerk borg.
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Daardie eerstes
bly 'n_mensmaar altyd b~

--J J _ . .
• - Sed 'ck's het jou deurgeheIp.

. I. vir'n toets tougestaan het. gwI
Die eerstc kcer toc lY hce nag

So baie van 'n mens se lekkerste herinneringe kan jy temgvoer na daardie
eerstes in jOLllewe. En so dikwels was ons eerste Old Brown-sjerrie dee! van die ervaring.

Dis meer as blate toeval. Sedgwick's Old Brown-sjerrie is al geslagte lank deel van ans leefwyse.
Ryk en wann. Sag en genoeglik. 'n Smaak wat byna 100 jaar anveranderd gebly her.

Die Oarspronklike een. Onverge!yklik. Onvergeetlik. SEDGWICK'S.
DIE OORSPRONKLIKE OLD BROWN-SJERRIE.

Sedert 1886.
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