


As u 'n Oud-Matie is ...

is dit u kredietkaart.

At van Stellenbosch
v 1Ilversity ofStellenbosch

.----------.

U Oud-Matie kredietkaart ondersteun u Alma
Mater finansieel en gee u terselfdertyd krediet
omdat u die regte keuse maak.

Dubbele voordele

U en u universiteit trek voordeel uit u
kredietkaart.

Vir die universiteit:
• 'n Finansiele bydrae word aan die Univer
siteit gemaak elke keel' as 'n kaart uitgereik
word of wanneer die kaart gebruik word.
• Elke keel' as u iets met u kaart aankoop,
dra u by tot die prestige van u universiteit.

Vir u:
• Voorde1e sluit in al die geriewe, dienste
en internasionale aanvaarding van
MasterCard.

• U kry gereeld 'n katalogus met unieke
spesiale ~anbiedings - afslag op goedere,
dienste en·ontspanningsaktiwitei teo
• U wys u steun vir u universiteit.

Gebruik die kredietkaart wat u verkies
Met a1 die voordele vir u en vir u

universiteit, sal u vind u verkies om eerder die
Oud-Matie kredietkaart te gebruik as enige
ander kredietkaart wat u mag he.

Vir diegene wat kwalifiseer is daar ook 'n
Universiteit van Stellenbosch Goue MasterCard
met talle bykomende voordele. Pos net die
koepon en u sal 'n brosjure en aansoekvorm kry.

As u 'n Oud-Matie is, dan is hierdie
MasterCard u kredietkaart.

r---------------------------------------------,
I Pos hierdie koepon aan: Universiteitskredietkaartprogram, Privaatsak X6, Fairland, 2030 I
I JA' Stuur my asseblief 'n Oud-Matie kred,etkaartaansoekvorm en brosjure. I

: T,tel :

IM~ I
I I
I PoSkOde CITIJ Tel nr: (W)~~ Taalvoorkeur Arr D Eng D Ouderdom rn II K_ I

I ABSA Bank Beperk handeldrywend as: United Bank. Volkskas Bank. TrustBank en Allied Bank. (ALUMllL ~

9308121213/RHP



Studente-prestasies

In memoriam

Voortoladl Skoliere monitor die
water in die Eersterivier op
Stellenbosch as deel van 'n
omgewingsopvoedingsprojek
waarmee door baanbrekers
werk in die Fokulteit Opvoed
kunde gedoen word. Dit skokel
in by 'n weretdprojek om ri
vierbesoedeling Ie bekamp. Lees
die berig op bl. 4. Foto: Anton
Jordaan

Matieland word dr,e eer pel jaar ui
gegee en 91011 oon Qudsludenle en
don01eurs von dOe US gesluul.
Redakslokantoor: Aldeling Openeore
Betrekkinge. Univer5tleil von Ste!lenbosch,
PrivaaISak X5018. Stellenbosch. 7599
lei {02Ij8084633/808·485'. 10k;

10211808·4499. Adreslys (0211808·
4634
Rodak/our: Hans Oasrhu<zen Rodak
'Ionolo advlo,komUoo: prall Chr,,'o
Vrl,oen Ivaor""erl. Wolter Claassen. Flip
de WeI. Johan G'oenewald n George
Claassen: osool mnre Johan Fechter
Sun ey Uys. Douglas DaVIS en Hans
Oosthulzen Ontwerp on umeg: Elmane
von der Merwe. Blife VII UnlverSJlell!r en

Voartgeselle Ooderwys {8uvoj US
Fologra~e: AnreC1ie Car5lens en AnIon
Jordaan 18uvol GedNk dour No, onale
Honael5dru,,~efY
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DuoH

SPORT

Labora orium vir Matie-rugby

Groot hupstoot vir hokkie

Coetzenburg popular with overseas stars

GEBOUE

Openbare bestuur kry nuwe gebou

Vernuwings by Neelsie byna klaar

Kunstenaar trek aandag oorsee

Drama blink uil op loneelweek

KUNS & KUlTUUR

SAKElElER

Matie-boustene kenmerk Eskom se grootbaas

MATI E

N

NAVORSING/RESEARCH

Knowledge to keep the wheels rolling

Presteerder met die mikroskoop

Soaloe gaande oor primiliewe vonds

AllERlEl

Teoloe se sludie Irek aandag in die VSA

Oud-Maties deel van die nuwe politi eke beslel

Reunies

Nederlandse universileit nooi Rektor as feesspreker

US word lid van oorsese liggame

Eerste taalstudent uit Leiden hier

BUITElAND

Opvoeding vir verantwoordelike omgewingsbestuur

UITREIK

MENING

Die US en die nuwe bedeling
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Ons 4by4Tiekrekening.
Loshande iou veelsydigste

betaalgerief.
As jy na al die kenmerke van ons 4by4 tjekrekening kyk, sal
jy sien dat dit eintlik glad nie 'n tjekrekening is nie. In der waarheid
is dit 'n hele pakket van vier finansiele dienste.

Een: Daar's 'n tjekboek. vir gerieflike, veilige betalings.

Twee: Daar's 'n Bankmankaart, vir 24-uur OTM-transaksies.

Drie: Daar's 'n Visa-kaart, vir gratis Jandvvye aankope.

Vier: Daar's 'n Petrokaart, vir allerlei motorkoste-betalings.

Dis aJ vier in een. Met een rekeningnommer lewenslank en aile
banktransaksies op een staat.

En Boland Bank se allerbelangrikste diens - die tyd wat ons vir jou
het - is outomaties daarby ingeskakel. Daarom is ons 4by4
tjekrekening eintlik 'n 4byS. En daarom verdien dit 10 uit lO!

Vir iemand wat nog tyd het vir jou, skakel jou naaste tak van
Boland Bank.

~.; "
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----------
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Ons het tyd vir jou. IIH;{.'~
Wie gaan jy bedank?

PRONAM PARTNERSHIP 1264 A



deur Prof AH van Wyk

Met die slryking van die ou

landsvlag op 26 April 1994, ook

voor die Administrasiegebou van

ons Universiteit, en die inwer·

kingtrede van die nuwe Grond·

wet op 27 April 1994, hetln nuwe

era vir Suid·Afrika aangebreek.

T
aue Maties en Oud-J\!laties het op 27 en
28 April in groot getalle en in 'n
gemoedelike atmosfeer hulle plig as
landsburgers nagekom deur elk volgens
sy of haar oorruiging 'n stem vir die

nasionale en die betrokke provinsiale parlemenre uit te
bring. Hierdie nuwe begin is oak gesimboliseer deur die
hysing van die nuwe vlag voor die Administrasiegebou
op 29 April. na nog 'n onverwagte tweede openbare
vakansiedag. Met groot dankbaarheid kan gese word
dar ons kampus in die verkiesingsryd gekenmerk is cleur
'n rustige gees van verdraags88mheid en samewerking.
Die samesteJJing van die Regering van NasionaJe
Eenheid op sentrale vlak en van eenheidsregerings in
die verskiUende provinsies is ook op Stellenbosch met
groot belangstelling gevoJg. Die Universiteit is by die
d88ropvolgende inhuldiging van President Mandela en
visepresidenre De Klerk en Mbeki deur myself en my
vrou veneenwoordig.

Die nuwe bede!ing en die nuwe politieke rolspelers
sal die juridiese, politieke, ekonomiese en sosiale
omgewing waarbinne die Universiteit van Stellenbosch
sy opdrag moet uitvoer, grondig verander.

Dit plaas ons voor 'n belangrike caak. Ons moet dit
wat oor meer as een en 'n kwarr eeu van hoer onderW)ls
op Stellenbosch opgebou is, bewaar en versterk.
Terselfderryd moet ons ons opdrag as 'n inklusiewe
Afrikaanstalige universiteit, wat na die hoogste gehalte
streef, diensbaar maak aan die nuwe Suid-Afrika in die
algemeen en aan die Wes-Kaap en ons ander tradi
sionele voedingsgebiede in die besonder.

Hierdie diensbaarheid kan ons personeeJ en dosente
eerstens bereik deur hulle dagtaak met nog groter ywer
aan te pak. Oat hulle ook bereid is om dit te doen, is
bew)'s deur die feit dat hulle in die maand na die
verkiesing die verlore akademiese ryd met sukses inge
haal her Op die wyse kan ons die opgeleide mense
lewer wat ons land so dringend vir sy vinnige vooruit
gang benodig.

T
weedens kan ons die Cniversiteit se opclrag
help uitvoer clem ons volle gewig te gooi
agter die stappe wat reeds geneem is en
nog geneem gaan word om ons diens
baarheid aan die gemeenskap, veral die

gedeelte daarvan war met agterstande te kampe het, uit te
bou. Hier dink mens veral aan die akademiese ontwikke
lingsprogramme ,vat die volle steun van die Raacl en clie
Senaat geniet en onder die bekwame leiding van clie
Viserektor (Akademies) sraan. Ook clie onclersteuning en
begrip van ons Oucl-Maties sal in hierdie verband van groot
belang wees.

Op die pad vorenroe sal claar voorrdurend sorg geclra
moet word dat die Universiteit se beleid met die veran
derende omgewing, veral 01' ondemysgebied, rekening
hou Daarom is die Universiteitsbestuur en talle lede van
die Universiteitsgemeenskap deurlopend - direk of indirek
dem liggame soos die Komitee van Universiteitshoofde
betrokke by gesprekke met die verskillende rolspelers op
nasionale en streeksvlak. Die nuwe minister van Onder",')'s
en Opleicling, prof SBhengu, en verskeie lecle van uie Wes
Kaapse Uitvoerende Raad het dan ook al amptelike
besoeke aan die Universiteit gebring. Uiteraard s81 die
Universiteit ook sy insette lewer indicn d8ar later, soos ver
wag word, 'n Kommissie van Ondersoek na die Hoer
Ondemys aangeste! word. Terselfderryd word deurgaans
aandag gegee aan strategiese kwessies op bv. clie finansieJe
terrein onder leiding van die Viserektor (Bedryf) - en ook
op die terrein van personeelontwikkeling waar gekyk worcl
na innoverencle moontlikhede om daadwerkJike inhoud te
gee aan die beleicl van geJyke geleenthede en van nie
diskriminasie, wat reeds in 1992 in die Wet op die
Universiteit van Stellenbosch neegele is

Met die aanpak van al hierdie inisiatiewe moet rekening
gehou word met die bepaJing van die nuwe Grondwet wat
op 27 April 1994 in werkinggetree heL

n sy verdeling van bevoegdhede tussen die sen
trale regering en die provinsies word univer
siteits- en technikonopvoeding onder die gesag
van die sentrale regering geplaas, maar aile
ander opvoeding, sowel as verbandhoudende
sake 5005 gesondheidsdienste, kulturele aan

geleenrhecle en welsyndienste, word aan die provinsies
roegedeel. Dit bring mee dat die Universiteit nie net
met sy primere verhouding met die senrrale owerheid
rekening sal moet hou nie, maar ook in noue wissel
werking met die Wes-Kaapse en selfs ander provinsiale
regerings sal moet staan. In 'n belangrike bepaling
skryf die Grondwet in artikel 247 (2) en (3) voor dat die
nasionale regering nie die tans bestaancle regte,
bevoegdhede en werksaamhede van die beheerligg8me
van universiteite en technikons mag verander nie, tensy
dit geskied ingevolge 'n ooreenkoms wat na onderhan-

C>
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delinge te goeder trOll en
na reclelike kennisgewing
met daardie lIniversiteit of
technikon aangegaan is,

Word so 'n ooreenkoms nie bereik nie, mag die
oasiooale regering wei sulke veranderings dellr
voer, maar dan mag belanghebbendes die
gelcligheid van so 'n veranclering ingevolge die
Gronclwet in die hof raets,

Dit beteken dat 'n beroep gedoen sal kan worcl op
ander bepalings in die Grondwet, maar veral op die
sg, funclamentele regte gelys in hoofstuk 3 van die
Grondwet ten einde die gelcligheid van sulke veran
derings in clie hof te raets,

Verskeie van hierdie fllndamenteJe regte sou in
hierdie verbaod ter sprake kon kom, bv, die reg op nie
cliskrimioasie in artikel 8 (2) en die reg op moedertaal
ondelwys in artikel 32, Daar is egter veral twee bepal
ings wat hier van sleutelbelang is artikel14 0), wat
'akademiese vryheid aan instellings van hoer onderv.,ys"
as deel van c1ie vryheid van gewete, goclsdiens, denke,
oortuiging en opinie beskerm, en artikel 15 (1), wat
die vryheicl van wetenskaplike navorsing as deeI van die
reg op vlyheid van uitdrukking beskerm.

Volgens die mening van baie staatsregtelike
deskundiges sill it "akaclemiese vryheid" in artikel14 nie
net die oorruigingsvryheid van die individuele
akademikus in nie. maar ook clie instiwsiooele ou
tonomie van die universiteit as 'n voolvereiste vir werk
like akaclemiese vlyheid, Oor die beveiliging hiervan
voel die Universiteit sterk.

Die Universiteit van Stellenbosch het hom deur die
jare bewys as 'n dioamiese instelJing wat Suid-Afrika op
die terrein van die hoer onclerwys probeer clien het
ooreenkomstig die eise van clie tyd, Dit het hy gedoen
clem te put uit sy ryke traclisie van akademiese voortre
Aikheicl eo bestuursvaarcligheid, maar ook deur reken
ing te hou met die veranderencle eise van sy nasionale
en ioternasionale omgewing, Ons streek en lancl ver
wag dat SteUenbosch sy voUe byclrae moet Jewer en die
internasionale akademiese gemeenskap wil hom as
gelyke vennoO[ in sy geJedere aanvaar.

Ons kan in hierdie groot onderneming slaag c1anksy
die gehalte van die Universiteit se mense - c1osenre.
ander personeel, studenre en oud-stuclente, Maar dan
moet ons die Stellenbosse leuse in sy volle sin uitleef:
Akaclemiese voorrreflikheid as ons byclrae tot die
opvoecling en morele vonning van 'n nllwe geslag SlIicl
Afrikaners - Pectora roborant cu/rus recti,

REKTOR EN VISEKANSELlER

Die Fakulteit Opvoedkunde se

betrokkenheid by omgewingsopvoeding is

baanbrekerswerk op die gebied van
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ederlandse
• ••unlversllell

nooi Rektor as
feesspreker

ProfAndreas van Wyk (links voor) roe

hy vroeer vanjaar in die Staclshuis van

Leuven. Be/gie, namens die US 'n samewer

kingsooreenkoms mer die KaroJieke

Universireir \Ian Leuven onclerreken her. By
hom Sif profK Tiwernier. "a/gemeen

beheerder" \Ian die KU Leuven (dif is

soorrgelyk aan die US se regisrrareur). Regs

agter is prof F De/marrino, hoof \Ian buire

/andse berrekkinge \Ian die KU Leuven.

6 MATI ELAND 2 '94

Prof Andreas van Wyk gaan in ]unJe 1995 die hoofspre
ker wees by die Rijksuniversiteit van Leiden se luister
ryke vyfjaarlikse vieringe en gradeplegtigheid. Hv is
genooi om dit in Afrika,ll1s te lewer.

Dit sal die Nederlandse lIniversiteit se 84ste vyfjaar
likse "Lustrum"-vieringe wees, wanneer hy 120 jaar OUG

word. Die rektore Vlln 35 van Europ<l se oudste. tra
disierykste universiteite is ook daarheen genooi. Hulle is
leele van die Coimbra-groep - vernoem na 'n beroemde
Portugese universiteit. Dllar sal ook eregrade bv die
pJegtigheid toegeken word.

Prof Van \'V'yk is 'n oudstudent van Leiden. Hy het sy
doktorsgraad in die regsgeleerdheid daar \/erwerf Die
US het reeds in 1992 'n abdemiese ooreenkoms met die
l~ijksuniversiteit van Leiden gesluit - waaruit heelwat
wedersydse samewerking op fakuJteits- en departe
memele vlak sedertdien voortgevloei het.

Die universiteit se "Rector Magnificus", prof Lammert
Leertouwer, en die voorsitter van die "College van
Bestuur,' mnr CPCM Oomen, het die uitnoeliging vir die
feesrede aan prof Van \'V')'k gerig toe by Leiden vroeer
vanjaar besoek het. Hy was in Europa in verband met
samewerkingsooreenkomste tussen clie US en verskeie
universiteite in Nederland, Belgie, Frankryk en Duitsland.

Die Leidse universiteitsbesruur het prof Van Wyk
gevra om sy feesrede daar te \vy aan "Praesidium Jiber
tatis" - die Rijksuniversiteit van Leiden se Lltynse leuse.
wat "Die setel van vlyheid" beteken. "Ek wil oor breer
akademiese vryheicl in veranderende omstandighede
praat, het prof Van \'V'yk aan Matieland gese

• In Nederland en VJaanclere word claar druk op die
regerings uitgeoefen om die kllltuurverdrae met Suid
Afrika te hervestig, het prof Van \'V'yk gese. Hy het in
Belgie 'n akademiese ooreenkoms tussen die US en die
Katolieke Universiteit van Leuven onderteken - soortge
Iyk aan die met Leiden. Leuven se stadsraad en sy
sakekamer het terseJfdertyd samewerkingsooreenkom
ste met hul Stellenbosse suster-organisasies onderreken.

In Frankryk het die Rektor die eerste ooreenkoms
tussen 'n Suid-Afrikaanse en 'n Franse universiteit
onderteken - vir voorgenome samewerking met die
Universiteit van Rennes I in Bret<lgne, 'n streek wat
graag met Wes-Kaapland nouer wil saamwerk.

Prof Van \'V'yk het ook in Duitsland 'n akademiese
ooreenkoms vir die US gesluit - vir voorgenome same
werking met die land se naasoudste universiteit,
TCIbingen. (Prof Van \'V'yk het self vroeer in Duitsland
gesrudeer - aan die Universiteit van Bonn).

Van Frankr)'k kan daar vorentoe al hoe nouer
samewerking met Suid-Afrika wees, meen prof Van
Wyk. Hy het die indruk gekry dat Duitsland eerder by
die verwikkelinge in Oos-Europa betrokke is - "maar
hulle is tog baie goedgesind teenoor Suid-Afrika en sy
akademici."

t
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Mej Anncmicke
BaalJOlomeus vall Leiden,

Nederland. waf in die
eCISfe semCSfcr aall die US

geswdeer he£.

Mense wat gedink het Nederlands is in
Suid-Afrika in 'n doodloopstraar, vind
nou uit dat Afrikaans en Nederlands se
gesamentlike pad eerder 'n hoof\veg isl

Die Nederlandse Taalunie ~vil sowat
R800 000 bestee om Nederlands in Suid
Afrika te bevorder - onder meer vir
dosenre- en studente-uitwisseling, 'n ryd
skrif vir Neerlandistiek, byskolingskur
susse, die aanvulling van Nederlandse
boeke in universiteitsbiblioreke en (Wee
senrrums vir Neerlandistiek.

Die toesegging het gespruit uit
harde werk om berrekkinge te
bevorder. Stellenbosse dosente wat
'n groot rol hierin gespeel het, is drs
Dorothea van Zyl en mnr Siegfried
Huigen - alhei bestuurs1ede van uie
nuwe Suider-Afrikaanse Vereeniging
vir Neerlandistiek (SAVN) Dit is
voorverlede jaar gestig, met sy eie
TycfskriF vir NederJanc1s en Afi'ikaans
wat binnekon die eerste keel' ver
skyn.

Die US het onlangs 'n nuwe
Afrikaanse en Nederlandse MA-kursus
met 'n oorsese komponenr goedgekeur
- die eerste in Suid-Afrika Maties
studeer as 'n deel van die kursus 'n iaar
in Leiden. In September vanjaar word
mev Zandra Bezuidenhout die eersre
Matie wat die nuwe moontlikheid

benur. Sy word in Januarie gevolg deur mnr Jean
Jordaan.

Leidse studente handel weer 'n dee! van hulle "doctor
aalstudie" af op Stellenbosch. Mej. Annemieke
Bartholomeus het reeds die afgelope semester 'n hon
neurskursus in Afrikaanse en Nederlandse Lenerkunde
hier gevolg. Volgende jaar kom nog (Wee Leidse raalkun
destudenre op Stellenbosch srudeer.

Die SAVN/Boswell projek is een van die grootste
samewerkingsprojekte tot dusver. Vyftien dosente gaan
in Julie na Utrecht om 'n kursus in Nederlandse taa] en
kultuur te volg. Die Zuidafrikaanse Stichting Moederland
in Amsterdam het sowat R100 000 daarvoor bewillig. Die
Van Ewijck- en Neerlandia Stigtings het 'n verdere
R14 000 vir reiskoste bygedra.

Nege lenerkundiges en ses taalkundiges van twaalf
universiteite in Suid-Afrika en Namibie is uit 'n groot aan
tal belangsrellendes gekies. Onder hulle is d rie
Stellenbosse dosenre, drr Louise Viljoen en Truida van der
N!elwe en mnr Etienne Bloemhof. Drs Dorothea van Zy1
van die US reel die projek saam met drs Agaath Pescher
van die Boswell Instituut in Utrecht, Nederland.
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Die Universiteit is besig om formeellid te
word van c1rie internasionale universiteits
organisasies - een vir Afrika-universiteite,
een vir die Stateboncl se universiteite asook
'n oorkoepelende wereldwye organisasie
van universiteite.

Voordat SA universiteite vir aansluiting
by die "Association of Nrican Universities"
(MU) genooi is, het dit reeds 111 lede in
39 lande gehacl. Dit bestaan sedert 1967.
Sy hoofkanroor is in Accra, Ghana. Die
organisasie het waarnemerstatus by o.m.
die VN en die OAU.

Betrokkenheid by Afrib se ekono
miese herstel is een van die AAU se
strewes. Afrika-u niversi teite se huidige
geld- en bestuurskrisisse geniet veral nou
die aandag. Oor die krisisse is die US se
Rektor en Visekanselier, prof Andreas van
Wyk, bekommerd. Hy was in Maart van
jaar by 'n werkswinkel van die AAU in
Benin, Wes-Afrika.

Staatsinmenging in Afrika-universiteite se
outonomie het tot 'n verval van infrastruk
ture en 'n uirrog van akademici gelei, se prof
Van Wyk. "Hoe vef\vagtings word nou van
samewerking met Suid-Afrika gekoester, en
ons sal uiteraard help waar ons kan. Niaar
mens moet realisties wees: ons het ons eie
onderwysprobleme om op te los."

Samewerking op nagraadse v1ak en die
uitruil van akademici kan wel wedersydse

voordele inhou, meen prof Van Wyk. "Ek voorsien 'n
toenemende wisselwerking tussen die US en univer
siteite in Afrika."

• Die "International Association of Universities"
(IAU) is in Parys gesete!. Dit het 'n noue verbinrenis met
Unesco - die Verenigde Nasies se organisasie vir opvoe
dings- en wetenskapsbevordering. Prof Van Wyk was by
die IAU se 1992-jaarvergadering in Alexandrie, Egipte 
toe die Universiteit slegs waarnemerstaws gehacl het.
Die US is na 1995 se jaarvergadering in Indie genooi.

• Die "Association of Commonwealth Universities"
(ACU) is die oudste internasionale universiteitsorganisa
sie ter wereld. Voor die SA universiteite se aansluiting
was daar reeds 427 lede in 32 Statebondslande. Die
meeste van die universiteite (184) is in Asie, 94 is in
Brirranje, Ciprus en Malta, 48 in Kanada en die Karibiese
eilande, 55 in Afrika en 46 in Australasie en die Stille
Oseaan-gebied. Die ACU bevorder veraI samewerking
tussen die personeel en studenre van die ACU se liduni
versiteite. 'n Groot getaJ studie- en reisbeurse - vera1 na
universiteite in die Verenigde koninkryk - word o.m.
beskikbaar gestel.
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Matie·boustene

kenmerk

In Oud·Malie is aan die sluur

van Afrika se energiereus,

Eskom . mel meer as 40 000

werknemers en R45,6 biljoen

se bales. Leonore van der

Walt skryf oar

ALLEN MORGAN:

II ie Universiteit van Stellenbosch het
vir my drie dinge geleer: necle
righeid, verdraagsaamheid, span
bou." Aan die woord is Eskom se
Hoof Uitvoerende Beampte, Allen
John J\![organ - clie jongste in die
maatskappy se geskiedenis. Op 23

Junie het hy 47 jaar oud geworcl.
Die boustene wat by Maties gele is, is vandag nog

van Allen se uitstaande kenmerke. Sy opgang in Eskom
was meteories Van 1981 toe hy bestuurder: distribusie
op Worcester was, 'n middelbestuurspos, het hy geklim
na die hoogste pos in Eskom toe hy aan die begin van
Maart vanjaar die Hoof Uitvoerende Beampte se stoel
ingeneem het.

Dit maak Allen in beheer van R45 632 miljoen se
bates en uitvoerende hoof van 40 128 mense. Geen
maklike taak nie.

Net'n gewone mens

Om met clie man te gesels, is 'n belewenis. HI' is
rustig, sondeI' 'n sweem van gejaagdheid. Hoe steek hy
die geweldige druk waaroncler hy moet wees heeltemal
weg'
Die vraag moes gevra word. HI' is een van die topsake-
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manne in die land, een van die jongstes in so 'n pos. Hy
is niks hoogdrawend nie; niks uit die hoogte nie. Hy
klink nie eens belangrik nie. Hy klink soos 'n gel-'vone
mens. Hoe kry hy dit reg; Wil hy so bly'

"Ek is net 'n gewone mens. 'n Gewone mens wat
baie geleenthede gehad het en dit gebruik het."

Ons loop die pad terug na Maties waar hy in die
Elektriese Ingenieurswese gestucleer het. Hy wou eint
lik in 'n B.Comm.-rigting in, maar sy pa, wat net tot
stanclercl vyf kon skoolgaan voor hy moes gaan werk 
ook by Eskom - wou sy lewe lank ingenieurswese swot.
Hv kon nie. Dit het Allen beinvloed.

iVlin het hy toe geweet dat hy eendag sy pa, die man
wat hy beskou as die grootste invloed op sy persoon
like vorming, se baas sou wees. Dit was op \\lorcester
toe sy pa senior distrik toesighouer was. Hy het vir sy
pa gevra of dit vir hom 'n probleem sou wees om vir sy
seun te weri<. Sy pa se antwoorcl was: "Dit sal vir my 'n
eerwees.

En Maties? Wat onthou hyvan J\!Iaties?
Die gees, die wonderlike gees. En die akkerbome.

En Coetzenburg se rugby.
En sy prof. "Die kennis wat ek daar opgedoen het,

kon ek bv 'n ander universiteit ook Jeer. Maar daar is
net een kampus 5005 lvlaties s'n. Miskien omclat 'Illes so
naby aan mekaar is, dit so 'n geslote studente gemeen-



skap is, elke student so 'n deel van die Universiteit is."
En in die persoon van prof Hanno Reuter het Allen

'n mentor gehad. "HI' was 'n besonderse mens, hI' het
baie met ons gepraat. Ons was maar ses studente in die
finale jaar en 'n wysheid wat hI' ons geleer het, sal ek
nie vergeet nie: As jy !lie self die Jl1rwoord her l1ie,
maak '11 pum daarl'an om uir re I'ind wie her"

Die drie H's

Daar is nog iets van Maties wat hy onthcm Dit kom na
die vraag 'Jy was sekerJik 'n voorbeeldige en hard
werkende student. Was jy ner clit?"

Daar was die drie 13's ook, kom dit met 'n laggie. Nie
een van hulle is 'n "B" van Boeke nie, maar staan vir
Brug, Bier en "Bunk" (klasse afvar). HI' was volwaardig
student - maar hI' het die goeie balans behou. Vandag
nog glo hy daaraan: "Hou albei \loete op die groncl -dis

Allen Morgan ...

"Ek is net 'n gewone mens.

'n Gewone mens wat baie

geleenthede gehad het en dit

gebruik heL"

die beste manier om jOll balans te behou"
Hoekom is hI' nou juis Maties toe? Ma Joan het die

anrwoord. "Allen bet 'n Eskombeurs gehy en die beste
universiteit waaraan ons kon dink, was die Universiteit
van Stellenbosch."

Allen is die tweede oudste van sewe kindel'S, 'n
boorling van die Kaap en 'n plattelandse seun, HI' was
die hoofseun van De Villiers Graaff Hoerskool op
Villiersdorp. Die plattelandse omgewing het kennelik
sy invloecl gelaat. Nou nog, as hy wil "afskakel", wil
ontspan, doen hy dit die beste in doodse stilste, se hI'.

Sy vrou, Paula, clie enigste Afrikaanse eggenoot van
die sewe kindel'S - hulle huistaal is ook Afrikaans - is
soos Allen, 'n Kapenaar in murg en been. Gebore in die
destydse SUidwes-Afrika, het sy aan Bloemhof Hoer
Ivleisieskool haar skoolloopbaan voltooi. En soos dit
nou maar met die meeste Kapenaars aan die verkeerde
kant van die Hexrivier gesteJd is, hulle kom terug Kaap
toe, eendag.

Xhosas se 'Koning'

Allen het 'n ander onderskeiding behaal waarmee min
blankes kan spog. Daar is 'n groepie Xhosa manne uit
die Transkei wat hom as hulle "Koning" gedoop het 
die hoogste eel' wat clie swan mense aan hom kon
betoon. In die [a,][ sewentigerjare toe hy konstruksie
superintendent was, het hy saam met die mannelyne
uitgesteek". Allen is uitstekend met name en die plekke
waar die name moet in pas, venel een van sy kollegas.
Hy het sy Xhosa kollegas by die naam geken. Elke keel'
wanneer hI' besoek afle aan die Kaap, gaan soek hy die
manne op, daar op terrein. HI' ken hulle steeds by die
naam en hy onthou van eJkeen iets spesiaal,

Dit is hoekom hy so 'n geweldige aanhang onder
Eskomiete het. Sy menslikheid, sy voete so op die
aarde. HI' is 'n luistermens, 'n dinkmens, maar veral 'n
mens-mens. HI' luister na "':at jy se, dit maak nie saak of
jy 'n algemene werker is, of 'n top-vakbondman nie, of
'n hooggeplaaste politikllS. Hy luister eel'S, hy dink voor
hyantwoord.

En clit is die moeite werd om na hom te [uister, ver
tel 'n kollega. HI' is 'n rolmodel vir sy mense - hy word
soms woedend, maar net die wat hom baie goed ken,
weet dit. Hy wys niks. Eel'S as clit situJsie onder beheer
is, gaan blaas hy af -op 'n ander plek

"En hy is 'n ware Christen en hy leef dit pl';lkties uir"
Moet hom oet nie onderskat nie, vend l'Cn van sy

vorige sekretaresses. HI' is nie bang orn jou vas te vat as
jy skeef trap nie, maar hI' kom jou persoon nie te na nie

Miskien is die beste beskrywing van Eskom se Hoof
Uitvoerende Beampte dit wat 'n ander koJlega van hom
gese het: "Dit is baie moeilik om Allen te beskryf. Daar
is niks uitstaande aan hom nie, behalwe dat hy in alles
wat hy doeo, die beste doeo."

Allen en Paula het drie kindel'S, Edwin, Joanne en
Stephen. Edwin is vanjaar in matriek en gaan
aaostaande jaar B.Rek studeer.

Aan die Universiteit van Stellenbosch.
Natuurlik.

Niks uitstaande nie .

net in alles wat hy doen

die beste
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Paul Emsley, 'n dosent by Beeldende Kunste, is nie net een

van Suid-Afrika se voorste eksponente van die tekenkuns

nie - hy maak nou ook vinnig naam in die buiteland.

Mer sy I'ingerpunte doen
Paul Emsley die afron
dingswerk aan 'n kryt
rekening van 'n bul - een
van sy kenmerkende
ondelwerpe

Die Britse topgalery Redfern in Londen het vroeg
vanjaar 'n maandlange solo-uitstalling van sy
werk aangebied. Kort na die eel' was sy tweede

- en ewe geslaagde - buitelandse solo-uitstalling in
Houston, Texas.

Nou stel Amerikaanse galerye in New York en San
Francisco asook galerye in Duitsland, Finland en ander
plekke belang. Die Redfern wil teen einde 1995 weer 'n
uitstalling van hom hou. "Daar is skielik geweldig baie
moontlikhede," vertel Emsley.

Dit het alles in 1991 begin nadat 'n Britse besoeker
van Paul se werke in Kaapstad gekoop en in Londen
gaan wys her. Die Marlborough, 'n topgalery daar, het
belang gesteL Paul het in sy langverlof 'n portefeulje
van 60 werke voltooi en self soontoe geneem. Maar hy
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is weggewys. Daar was skielik 'n groot insinking in die
internasionale kunsmark. In Londen het galerye oral
gesluit.

Die moedelose Stellenbosser is na die Redfern ver
wys - een van die min galerye wat steeds goed gevaar
her. Tot sy uiterste verbasing het die Redfern al 60
werke aanvaar en in groeprentoonstellings ingesluir.
Verlede jaar is hy toe ook vir vanjaar se so]u-uitstalling
genooi

Vir Paul Emsley is teken "die moeilikstl' cling wat
daar is... 'n uitclaging - 'n duidelike en sigbare tOl'tS vir 'n
mens se vermoens." Hy her baie respek vir die groot
Westerse figuurskilders soos Velasquez, Rl'l11hrandt,
Goya en Degas. Daarom streef hy na 'n kunsmrm wat
verby die kunswereld se beperkinge - verst~l~\ II baar is



Lede van die Stellen
bosse Universiteitskoor
met flU! dirigent, Sonja
van del' Wair.

"Dit is jammer as kuns afgesny raak van die samele
wing; as talle intelligente mense nie meer aansluiting
daarby vind nie."

HI' meen daar moet na die afgelope eeu of meer
se ontwikkeling na abstrakter kunsstrominge
nou op 'n vars, nuwe manier na clie ou tradisies

gekyk word - "om dit in 'n kontemporere vorm te laat
berleeL"

Paul is sedert 1983 aan die Departement Beeldende
Kunste verbonde. HI' doseer tekenkuns - wat voJgens
hom te dikwels in hedendaagse kunsopleiding afge
skeep word. Sy kryttekeninge word meestal in fyn teg
nieke op papier gedoen. Sy vingerpunte sorg vir baie
van die afronding - die enigste manier waarop hI' die
egaJige, deJikate gevoel wat hI' wil oordra, kan uitbeeld.

In die kataJogus van sy Londen-uitstalling vanjaar
skryf hI': "Constant drawing from the world around me
has taught me the deep significance of even the most
ordinary forms. Through observing the movement of
light and shadow over forms such as the human figure,
animals, landscapes, shells, seeds and flowers I have clis
covered the importance of shadow as a reminder of the
transient nature of life. The mysterious way in which
form disappears into shadow has become, for me, a
metaphor for the enigmas of life."

HI' teken "nie net wat ek sien nie, maar ook wat ek
wens ek gesien het."

Paul Ernsley is in 1947 in Skorland gebore. Sy ouers
kom in 1949 Suid-Afrika toe en hy word in "'n baie
Skotse" ouerhuis in Kaapstad se suidelike voorstede
groot -"met verf en esels", want sy ouers was albei kuns
tenaars. Sy pa, v-.ryle Jock Emsley, was 'n handelskunste
naar en skilder.

Paul is as grafiese ontwerper opgelei - maar is self
opgeJei in die teken- en skilderkuns. Voor sy
aanstelling op SteJlenbosch was hI' skeppende direk
teur van 'n internasionale agentskap in Kaapstad,
dosent aan die Kaapse Technikon en Ruth Prowse-kuns
skool en het hI' 'n tyd lank in Engeland gaan woon.

In Suicl-Afrika is hI' reecls 'n gevierde skilder. Van sy
werk is onder meer in die Nasionale Kunsmuseum,
Johannesburgse Kunsmuseum en universiteitsversame
lings. In 1987 en 1991 het hy pryse in van die voorste
tekenkompetisies in die land gewen.

Sy twee oudste kinders, Margaret-Anne en Alex,
studeer albei as Maties in die beeldende kunste
en hul suster, Katherine, gaan hul voorbeeld volg.

HI' en sy vrau, Susan, het 'n jonger dogter Elizabeth, en
Susan het twee kinders uit 'n vorige huweJik, Faneau en
Marie.

Susan - sy was 'n nooi Marais - is 'n eertydse Matie
karnavalkoningin. Saam met Paul se Stellenbosse

verblyf bet sy van born 'n "Skotse Afrikaner" gemaak
wat ewe maklik in Engels en Afrikaans kommunikeer.
Hulle huistaal is Afrikaans. Susan het nie beeldende
kunste gestudeer nie. maar skilder, weef en cloen
keramiekwerk - "en sy's eintlik 'n ·lewenskunstenaar'.
Sy speel 'n sJeutelrol in my kunsloopbaan, want sy skep
die rustige, geJukkige, ondersteunende gesins
agtergrond wat ek as kunstenaar nodig het.'·

Die enigste resep vir sukses in die kunswereld is
"99% barde werk". HI' glo beslis nie in 'n eksentrieke en
boheemse Jewenstyl as vereiste vir goeie kunste
naarskap nie

U., iV'~ rs i t"~ it"s k~ ~ r

b~s~~k

di~ .,~~rd~

Oucl-Maties in die I100rde
kry binnekort weer die
geleentheid om die Uni
versiteitskoor te hoor. Die
koor neem eincle Sep
tember aan die Kuesta
Universiteitskoorfees op
Potchefstroom deel - en
gee daarna uitvoerings in
Pretoria en Bloemfontein.

Dit sal die koor se
eerste 0ptrede noorcl van
die Vaalrivier in vier jaar
wees. Die koor sal ook vir
die eerste keer in die Staats
teater in Pretoria optree.
Die uirvoering is om 15:30
op Sondagmiddag 2 Ok-
tober. Plekbesprekings
open twee weke voor die
tyd by Computicket.

Op Maandagaand 3 Oktober sing die Maties in die
Sand du Plessis Teater in Bloemfontein - vir die eerste
keer sedert 1991. Plekke kan by die teater bespreek
word en kaartjies is ook daardie aand by die deur
beskikbaar.

Die koor - wat in 1996 sy sestigste verjaardag vier 
het nou 67 lede. HulJe komende besoek aan die
noorde bied aan oudkoorlede en ancler Oud-Maties die
eerste geleentheid om die koor onder leiding V3n sy
nuwe dirigent te hoor. Sy is Sonja van der Walt, wat die
dirigenrskap in April verlede jaar by Acama Fick oorge
neem het.
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Drama

blink uil op
toneelweek

Die Deparremenr Drama her weer vanjaar 'n belangrike
bydrae gelewer [Or die bevorclering van Afrikaanse
roneel roe hulle nie minder nie as drie srukke by die
ATKV se jaarlikse Kampusroneelweek aangebied her

Die roneelfees - war jaarliks in Preroria gehou word 
is nie 'n komperisie nie, Dir word gehou om Afrikaanse
roneelskrywers aan re moeclig om nuwe reksre vir die
verhoog re skryf. Die dramadeparremenre van die ver
skillende Suid-Afrikaanse universireire voer clan die rek
sre by Kampusroneel op soclar die meriere daarvan vir
die beroepsverhoog beoordeel kan ,vorcl,

Die Kampusroneelweek is vanjaar clie riencle keer
gehou, Drie van die 17 produksies war aangebied is,
was die werk van Srellenbosch se Deparremenr Drama,

Vir clie hooffees her die Maries Die \!ampier, 'n
nuwe reks van Charles Fryer. in Truk se Arenarearer op
die planke gebring. Vir clie soomfees is 'n Hennie
Aucamp-kabarer, Wie gryp kry 'n handFol. sowel as 'n
poppekabarer opgevoer.

Die regisseur van Die \!ampier, Johan Ester!1uizen
van die US se Dramadeparremenr, verrel dat hv, Charles
Fryer en Herman Pretorius, hoof van die Deparremenr
Drama, in hulle studenredae op Srellenbosch tydgenore
was. Charles Fryer het clestycls reeds die stuk oor
vampiere geskryf en ]ohan en Herman het hom gevra
om 'n nuwe stuk met dieselfde tema vir Kampusroneel
te skryf.

Na die opvoering van elk van clie verhoogsrukke.
word dir indringend deur die publiek, toneelkundiges
en srudenre bespreek. So word daar rerugvoer aan die
skrywers gegee sodat hulle clie tekste kan aanpas ofver
beter voor dir op die beroepsverhoog opgevoer word,

Hoewel daar aan die gehore gevra word om nie na
die spel of regie van stukke te ver';\iYs nie, maar op die
teks te konsentreer, is daar vanjaJr tog van die beson
dere werk van Stellenbosch se studente-akteurs mel
ding genuak.

Chris Vorster het die rol van die vampier, Damon
Quick. verrolk. Daar is ook verwys na die goeie verrol
kings van Franci Swanepoel in die rol van Marion
Meissner en Marianne Stander in die rol van Rahila
Orlanski, die aktrise in Die \!ampier. Daar is ook aller
wee erkenning gegee aan die hoe gehalte van die
kabarerre war die DepJrrement Drama in die afgelope
jare op die planke gebring het. Mark Graham was die
regisseur van vanjaar se Toneelfees-kabaret, Wie glyp
kry 'n handvoJ Die skrywer daarvan, prof Hennie
Aucamp, het verlede jaar as US-doseD[ afgerree.

Chris Vorster (as die vampiel) en Suzanne Smith in 'n tollee!
llit Olld-Matie Charles Fryer se nuwe werk. Die Vampier - een
van die Departemenr Drama se drie produksies by die
Kampustoneelweek.
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Huldeblyk
aan vader van

moderne
tapisseriekuns
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Die Sasol Kunsmusellm op die kampus het die Suid-Afrikaanse openingsllit
stalling aangebied van 'n keLlrversameling van 25 reuse-tapisseriee - dem die
Peter Stuyvesant Stigting uit Londen hierheen gebring om vir twee jaar in al
die groot sentra in dte land venoon te word.

Dit is 'n 100-jarlge huldeblyk aan die Franse kunstenaar Jean Lur~at 
vader van die moderne tapisseriekuns, wat voorverlede jaar 'n eeLl gelede
gebore is Hy is in 1966 oorlede.

Die kunstenaar se weduwee, mev Simone Lur<;at, het spesiaal Suid-Afrika
roe gekom om die openingsuitstalling op
Stellenbosch by te woon. Sy het gese die tapis
seriekuns het in die 12de eeu in Frankryk ontstaan
en gebloei [Otdat dit vroeg in die huidige eeu beg1f1
kwyn het. Sedert die jare veertig het haar man die
kunsvorm [aat herleef - in Frankryk, die res van
Europa en wereJd\\')/d. Die Franse kuJtuurattache,
mnr Laurent Deveze, wat die uitstalJing geopen het,
het gese dit is gepas dat die kunswerke in Suid-Afrika
vertoon word, waar die sonlig en eindelose kleure-
spel vaD die lanclskap LUf(~at se tapisseriee volkome

tot hul reg laat kom.
'n Uitstalling soortgelyk aan c.Jie een word vanjaar in Argenrinie a3nge

bied. Dit is maar die derde keer dat 'n uitst311ing vaD moderne tapis
seriekuns Suid-Afrika toe gebring is Net vyf van die 25 werke op die hLlidige
uitstalling was voorheen hier te sien - met 'n uitstalling in 1969, wat ook by
die US <Iangebiedls.

Me\' Simone Lun;ilr,

wecluwee van die !<llns

renaJr!ean Lu/{ar. bv

die opening van die

wpisserie-lIirswllJl1g in

die S:lsol J(unSf1JlIseUf1J.

Sy her spesj;/ill vir die

~eleellt!leldSuid-Ahika

LOe gC!<OIlL



UNIVERSITY ENGINEERS/
TRANSPORT ECONOMISTS
ARE ACTIVE IN
TRANSPORT RESEARCH

esearchers at the University playa major role in the
Sollthern Transportation Research Centre (STRC) - a
Western Cape consortium that has been recognised by
the Department of Transport as a Centre of Excellence
in Transportation. The centre was the first to be desig
nated an "A category unit" by the Department of
Transport. Prof Fred Hugo of the Department of Civil
Engineering is the centre's director. His two associate

directors are Prof Wessel Pienaar of the Transport Research Centre
(TRC) in the Commerce Faculty and Prof Christo Bester of the
Institute for Transport Technology (ITT) in the Engineering Faculty.

Researchers at the Peninsula Technikon and at the Cape
Technikon are the other participants in the STRe

Three thrust areas of rese:1rch have been defined for the centre,
including:
• Pavement Design, Construction and lvIanagement
• Transport Economic Planning and Transport Logistics
• Transport and Land Use Planning and related Transport
Operations and Safety

These have been carefully selected to relate directly to the fields
of expertise of the researchers within the centre as well as meeting
the needs of the Department ofTransporr and the nation at large.

The ITT is responsible for the
centre's first programme which
is focused on developing inter
est in Transportation among

high school pupils, It is well kno\\'n that the South African society at
large is not technicalJy orientated and that local educational institu
tions produce a much smaller proportion of technologically skilled
people than many other countries,

Since economic development depends very much on technolo
gy, it is important to transform society towards a technology base.

One of the university transportation centres in the United States
has developed a unique programme to stimulate high school pupils
to enter the field of Transport. This programme - known as TRAC
(Transportation and Civil Engineering Career Centers) - is highly
successful. It includes a portable kit with ,I computer and hardware



to perform 26 different scientific and engineering
experiments,

The I1T was recently appointed as the first ceorre to
implement the TRAC educational progr~Hllme outside
the lJnited Stares - sel'\'ing the ""'hole of South Africa,

Some of the interesting TRAC experimenrs include
in\'estigation of \'(:hlcle speed, yellow tr,lffic light prob
lems, \'ehicle pollution. roll plazas, traffic congestion
and iTIJgnetic propulsion,

The second parr of the STRC programme will he a
major thrusr for developing inrernships and assistant
ships within the participating units of rhe cenrre, These
will serve as (I basis for the professional developmenr of
graduares from universities and technikons through
['esearch in Transport Engineering and Transport
Economics, TIle:' programme will link into existing
unckrgraduate courses ",,'hich are being taught at the
tertiary educational institutions in the region,

The success 01' the graduate programme in
Transport is heing demonstr:tted hY an increase in post
graduate students, both in tran~,;p()rt engineering ;lJ1d in
transport econom ics, since 19K 1

Tr~1I1sport economics forms a subst~lntial and e,')sen
ti,ll pan of the programme, In this regal'd the THC is the
foul point of the Dep,lrtment of Transport Economics
at the L1nivcrsity, It has clel110nstrated its conrribution
to this field \'er)! cle,lril', .;vith as many JS 18 master's
degree students and t""'o doctoral students since 1991.
The T1\Cs director, Prof Wessel Pienaar, has had wide
ranging practical experience apart from his academic
background and Ill' sen es ,I:; a \'l.'rv strong guide for the
rrogrammc,

There has ~t1so been ,I n,uur,ll de\'el\ jI11ent to",,'ards
transport research co-oper,nion with 1 the region,
Spea rhe acI ing this was the est ab1is n men t 0 f rll e
Association of Southern Institutions of Technology
(ASIT), formed in 1991 as a forum for association

hetween the technological celucltion,ll institutions in
the region
Another form of inreracrion ""3S through bilateral ties
between specific departments ,II tbe educJtional instltu
tions, Technikon students ha\'e p:1rticipated in research
programmes of the Uni\'ersitv ,md LlCulty members
from Stellenboscb have served JS external examiners at
the technikons. This is particubrlv important since <lC\

demic interaction belween SA technikons and universi
ties has become more structured. hut J1so more flexible,
recent"',

major thrust for- the interaction with
the industry is the Southern African
Bitumen and Tar Association (SAB1TA)
sponsored Chair in Asphalt and
Pavem en t Te chno log \' at the
Lni\'ersitv of Stellcnbosch. This has
recognised the broad hase of research
in the fidel of pavement engineering

at the University, It W3S also established as the national
focal [Joinr for technology t['ansfer in this fielcl,

Dlll'ing the last tweh-e years the Di\'ision of
Geotechnics, Technology ,\'Ianagement and Transport
in the Faculty of Civil Lngineering at SteUenbosch has
aeri\'eJy pursued international linkages ""'ith eclucarors
and researchers in the field of transportation.

Representatives of a wiele range of fields of speciali
ty from ten countries have acted as visiting faculty mem
bers to present courses Jnd enhance technology [['ans
fel' In the same \ein members of the Faculty have \'isit
ed institutions abroad ,md established ties.

prof Hugo is a research fellow of the Center for
Transportation Hescarch at the Uni\'ersit\' of Texas at
Austin, A formal bilateral agreement b,js heen signed
between that university and the Uni\ersit\' of
Stellenbosch.
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teister

wat die

Amerika, Australie, Brittdnje en Europa. Sy navor
singsveld begeester hom so dat hy selrs met sy diens
plig nie sonder sy geliefde mikroskoop en swamme
wou wees nie. Hv het plan gemaak. toestemming ont
v3ng om 'n mikroskoop te leen - en was \v;larskynlik die
enigste dienspligtige wat swamkunde rydens sy hasiese
opleiding beoefen het.

Pedro Crous presteer egter nie net agter die
mikroskoop nie. Hy het as 1\'latie in 1987-'88 provin
siale kleure in branderroei verwert' In 1987 het hy 'n
tweede plek by die SAU-byeenkoms behaaJ en was hy
elfde op 'n internasionale byeenkoms waaraan
Amerika, Engeland en Alistialie onder meer deelge
neem het. Hy was ook die Maties se branderroei
kaptein en -klubvoorsiner.

Dr Crous kobrdineer die Universiteit se Kleingraan
Biotegnologiegroep wat in die svvamsiektes van klein

grane in die \'\iinterreenstreek spesialiseer.
Navorsers van die departemente Planr

patologie, Ivlikrobiologie en Genetika
probeer hiermee om deur 'n geintegreerde
n3vorsingsbenadering duursame weer
stand teen svvamsiel<tes in kleingrane te
be\vefkstellig - veral om volhoubare Lind
bou te bevorder.

Maar swamme is nie net nadelig nie.
Die swarnkoninkryk bevat ook waarde
volle organismes met voordele vir die far
maselltiese en Jnder bedr~T\Ne, se dr Crous.
Hy wys daarop dat sW;lInrne deur peni
ci!ien (wat baktcriee inhibeer) en
cycJosporien (vir orgaanoOlplanring) reeds

duisende lewens gered het.
·'Net vyf persenr van die wereld se swarnl11e is be

kend - en dis nie vergesog nie om te voorspel dat die
s\vamkoninklyk dalk die sleutel inhou tot die oplossing
van baie siektes wat nou die mensdom teister," meen e1r
Crous.

dalk help

mensdom

met siektes

Swammekan

29-jarige
swan1kenner

kry SNO
Presidentstoekenning

Dr Pedro Crous, 'n senior lektor in Plantpatologie wat
as l11ikoloog (swamkundige) op 29-jarige ouderdom
reeds internasionale erkenning geniet, is die
Universiteit se nuutste ontvanger van die gesogte SNO
Presiden tstoeJ<en ning.

Die toekenning van die Stigting Vif Navorsings
ontwikkeling (SNO) gaan aan navorsers jonger as 35
jaar met 'n be\cvese navorsingsrekord en inrernasionale
aansien Die SNO gebrllik 'n internasionale paneel er
kende navorsers in die spesifieke navorsingsvelcl om
die aansoek te evaJlleer. Dr Crous kry vir
vier jaar aansienlike finansiele navorsing
steun - vir bykomencle navorsingsposte,
0111 duur apparaat te koop, vir buiteJanelse
stlldiereise en om konferensies claar by te
'Noon. Hy sal dit ook gebrllik vir bellrse
aan nagraadse stuclente wat by sy navor
singsprogram inskakel.

In die afgelope winrervakansie was hy
op 'n navorsingsbesoek na Kanacla en het
toe ook vier kongresse in Noorel-Amerika
en Europa bywoon. Hy het eers USc in
I3osbou op Maties behaal maar soveel in
mikologie belanggestel dat hy binne drie
jaar al die Ptanrparologie-kllrsllsse aangevlll
het en MSc Agric in Planrp:Hologie met lof verwerf hetl

In 1992 het hy PhD Agric aan die llOvS behaal. Hy
is 'n US-closent sedert 1991 en c10seer verskeie vakkllr
susse in mikologie - waarvan een slegs hier aangebied
word. As internasion3al erkencle mikoloog werk hy
nou saam met medenavorsers in Noord- en Suid-

PRESTEERDER MET DIE
MIKROSKOOP
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gaande oor
• ••prllllllle""e

vonds
Dr [c Frets MOIIIon mel cell I'{UI die slNrrl
akkedl\~fewal 17)! in {lie HOllenlols-Hollalldbel;£;c
ollidek Irel.

avorsers van die Departement
SooJogie is baie opgewonde oor 'n
swart akkedissoort wat een van
hulle hoog bo-op die Hottentots
Hollandberge ontdek her Die
akkeelisse het primitiewe kenmerke
en behoort dus baie inligting te kan

voorsien oor kransakkedisse, die familie waarvan hulle
deel is.

Dr ie Fras Mouton, kurator van die c1epartement se
Ellerman Museum, het op die swart akkeclissoort
afgekom toe hy op 'n afgelee plek hoog in die berge
bokctnt Somerset-\Xfes twee ander swart akkedissoorte 
waarvan hy een in 1985 daar ontdek het - gaan
bestucleer het.

Hy was saam met 'n kollega, dr Willem Sirgel, wat
SW8rt slaksoorte uit dieselfde omgewing bestucleer.

Dr Mouton was al dikwels op die plek en kctn nie
begryp dat hy nie eerder al op die "nuwe' akkedis
afgekom het nie Naelat by die eerste een ontdek het,
het hy met dieselfde besoek nog van die soort daar
gekry.

Oppervlakkig lyk die "nuwe" en een V8n die aneler
swart soorte 3kkedisse baie na mekaar. Hulle behoort
albei tot die genus Pseudocordylus of kransakkedisse.
"Die nuutste ontclekking het egter primitiewe ken
merke wat hulle vir ons as navorsers besoncler interes
sant maak. se elr Mouton.

Dr Hannes van Wyk, ook van die Departement
Soblogie, doen navorsing oor voortplantingstrategiee
en die verskillende soone velkliere wat by die
akkedisse voorkom en is ook baie opgewonele oor die
nuutste vonds. Hy glo clit kan antwoorde verskaf op
baie vrae wat in die verband bestJan.

Vir 'n kransakkedis is die nuwe vonds baie klein.
Hulle melanisme (sw8rt kleur) is kenmerkend van baie
diere W8t op die plek in die berge voorkom. Naas die
e1rie soorte swart 8kkedisse kom daar volgens df Sirgel

Dit is skokkend

hoe min kennis

daar bestaan van

die diertiies in

Wes-Kaapland

se berge

ook minstens drie melanistiese
slakspesies voor

"Die swart kleur is 'n aan
passing by e1ie mistoestande
wat dikwels hoog bo-op die
Hottentots-Hollandberge heel'S.
Die berge is vir 18ng tye in 'n
wolkbedekking gehul - veral as
die suieloostewind waai.
Omdat e1ie c1iere almal ekto
terme (dit is 'koudbloedig') is,
help die swart kJeur hulle
waarskynJik om in mistige of
reenerige toest8nde hine te
8bsorbeer," se dr )\,jo lito n. Hy
het beslllit om sy nuutste fonds
'n naam te gee wat letter!ik
beteken "die akkedis wat in die
wolke leef"

Volgens die groep navor
sers aan die Universiteit vestig
hierdie ontdekking nle net op
nuut die aandag op die unieke
fauna van die Hottentots-Hol
landberge nie, maar oak op die
gebrekkige kennis van die
fauna van Wes-Kaapland se
berge in die algemeen.

Dr Sirgel het die afgelope
klompie jue byvoorbeeld
reeds vier nuwe sJ8kspesies en
twee nuwe parasitiese proto
soonspesies vanaf die spesi
fieke plek op die berge l>
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Die berge is

soos'n

liasseerkabinet

wat

primitiewe

spesies
bewaar

beskrvE. Twee van die slak
spesies is naakte slakke wat
die rnees primitiewe ken
merke vertoon in die familie
\\'aartoe hulle behoort. Na\'er
\\'ante spesies van hierdie
twee sl~lkke kom in die
Himalayagebergtes in Inclie
\'oor. wat 'n aanduiding is \'an
die ouderclom vall clie groep en Jig \\erp oj) die
certydsc Gond\\'anavcrhinding tussen die kominente.

Die t'>vee nuwe skulpslakke \\'at dr Sirgel \'anaf die
plek besklyf her. vertoon baie primitie\\'c voortplantings
gedrag. Toe hy dit bekend gemaak het. was oorscse
na\'C)rsers gaande daaroor Intussen is hierdie gedrag
ook Iw slakke ill Rusland uitgeken. Dr Sirgel het onlangs
oj) dieselfcle plek in die berge 'n nuwe parasitiese \\lJrm
ontdek \\'at die eerstc tid van die spcsifieke familie is wat
in Suid-Mrika gevind is. Die groep wurms was \'oorheen
slegs bekend \'~lI1af .lJgeric, die VSA en Asie,

Vraeer vanjaar was prof Bertus Mever van die LS se
Departement Entomologie en Nematologie saarn met
dr Sirgel na die pIck in die hcrge en het daar 'n nllwe
aalwllrmspesie ontdek. 'n \X!aarsk\'nlike na\'ef\yante
\'orm da~lrvan kom in die misgorclel op clie berg Kenia
\'001' Dr Mouton het oak 'n I)aar jaar gelecle 'n nuwe

5 npoging
•10'1 Vir groot

•spanng
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gordelakkedis \anaf die einste plek beskryf
Volgens die S-navorsers bn die Hottentots

Hollandberge met 'n liasseerkabinet vergelyk word
deurclat klein bevolkings van primitiewe spesies wat
elders at uitgesterf het. hier behoue gebl\- het. Hulle
meen dit is skokkend hoe min kennis daar bestaan \'an
die laer \\erweldiere en die ongewerweldes \'an \X!es
Kaapbnd se berge - en dat iets daadwerkliks gedoen
moet word om die sit1l3sie te verbeter.

lir 'n be\\aringsoogpunt is bulle ook diep bekom
merd oar dil: \'Oortbestaan van hierdie klein geisoleerde
populasies aangesien hulle maklik uitge\\'is kan word,
byvoorbeeld deur onoordeelkllndige brande.

Dit is beJangrik dat olm'angrvke opnames in die
berge gedoen word om te hepaal of die unieke spesies
nie dalk wyel' \'erspreidings het nic en ook om die
fauna \'an die berge vollediger te beskryf

Daar bestaan 'n baie goeie \'erstandhouding tusseD
die lni\'ersiteit en die Kaapl<1l1dse Departement \'an
:'-Jat1.lurbe\\'aring \\'~lt nog altyd baie tcgemoetkomend
was mer permitre om in die gebied te \\'erk.

Die l S-na\'orsers beplan am oar 'n langrermyn
(lksieplan indringende samcsprekings mer 'JatLJur
be\\'aring te \'oer. Hulk hoop ook om fondse uir
die prioatsektor te \'el'b am \erdere opnames te
finansicr.

Illdcllle ell pen-ol1ee/ 1'011 die DejJ{1I'I('/I/(!111

.lfegallle,I'c Ingel1lcII1'511'e,lc I'll /'(711 Sel1ll'Clle

.Jfegalllcse Dlellslt' (SUD) IN'I drie i?!lfill-Ioets

bClnke II'al /lieN ClS R2 IIIlljoen II'eld h~ ojJgeboll
leell II bl'ellRdeel I'C/tl II'ClI 11111/.'(',i 5011 f{(!RO,i lIe!

DII l'ergel}'R nOli mel dlc bellel' IC/' ;n5nk!
S:HD speslalh't'er ill die hpn;l{'/ el1 ojJgrc.lden'l7g I'{./II i'i?lc

olldelde IONllSllllg a.moR die l'el'l'Clmdl/:IIZfJ /'(1/7 IIIIII'C
loel'llsIIII/?

DI' Alldlnl' Tarlol' (1111Rs op dl/f/oIO) i'OII dl(!

Deparlell!elll Jlfl?galliese Illgellielil'sll'ese PII 111111'/0.1'

fY,€,eldellblll;r; I 'Cl!l SJfD 1\ IIIPI' bi' e('ll I'ml dlt' due ell;/II

10e/l"!}{.mRe II'{./I bll1/7(7 18 lI!a{./lide III II .ijJa/ljJol!lllg delli'

.5~HD ell die DejJal'lell!enl .JJC',i{{.//llese JI1,!]i?lIleIII'SI/'('SC

017111'1?ljJ el1 /!eboll I:' Did 10cIsbclllk !Jesic/{.//i III! II FlOllde
ECj8-elljil1 dillCllllolllelcr - /Ierboll dml' J-JJl) , CI7 II ADE

364T-ell/II1, Allanlis' Diesel Eli/Ill., lADE) /Iel die

<llllal71olllelt'r i?11 dk' ell/III/!eskell/!,
SRi?I1Rings 1'011 .-IDE el1 sli?1111 1'(117 die Cnll'en'I!e11 sc

Siellellbmdi 2000-/ollc/l- hel die I'estlgillg L'tYI1 a! due die
ell/ill-toelsbmlh! 11700111111.?l/eIl100R.

Die 10elsbrlllRe II'00d I'll- ,\jlldellle-ojJleJdlllggebmlk -ell
I'll' 1101'01:,ll1g 001' biI1ll(!bI'Olldenjil/5, bltllldljOII'lI't? SIl1i?el'

lI!iddels el7 I 'oertlllgi'eml:1I1le II{,gbesoede/lll/5



Satellietskote
van die aarde

daagliks op
rekenaar Ie kry

.'v1nr Le Raux .llalan op

die dak can die Flek

Iriese en Eleklroniese

Ingell ieu rsu'esege!Jou

by die anlenlle u'aar

mee wee Ifalas onl

L'ang word can die

salelliela'al 38 000 km

bokall/ die w:mle Lcen/el

Senrrale Elekrroniese Diensre (SED) by die uS her
roerusring verkry waarmee foro's van die aarde direk
van die Mereosar-sarellier 38 000 km bo die aarde onr
vang, gesroor en aan navorsers en ander beskikbaar
gesrel \vord. Dir is een van slegs enkele plekke in die
land war clie diens 1<::1n aanbied.

Die ruimreruig - war bokanr die ewenaar geplaas is 
neem gereeld mer verskeie kameras foro's van die
Jarde - dieselfde foro's w;l[ daagliks in die weervoor
spellings op relevisie te sien is SED sroor die foro's en
vandaar 1<::1n enige personeellid wat roegang het tot die
Universireit se rekenaarnetwerk, dir oproep, Vir
gebrllikers buire die universiteit is dit deur Internet
beskikbaar.

Daar is heelwat belangstelling in die diens - ook van
bUite die Universiteit - se mnr Le Raux Malan van SED
iV!ense het al selfs uit die buiteland van die diens
gebruik gemaak, SED beproef nou saam met die WNNR
se tak op Stellenbosch 'n hoeresolusie-waarneming
steJsel en hoop om dit perrnanenr te verkry.

Prof Christo ViJjoen, Viserekror (Bedryf), het 'n
belangrike aandeel aan die beskikbaarsrelling van die
diens gehad.

Die meeste netwerk-gebruikers sien 'n spyskaart
met verskeie dienste wanneer aangeteken word.
Onder "Netwerkdienste·' is daar 'n opsie wat hulle kan
kies am die weerforo te sien. Sodra dit gekies word,
word die roepaslike programmatuur getaai.

Die weerforo's word gestoor met 'n naam wat
bestaan uit die jaartal. maand en dag (bv 940815),
gevolg deur die letters A, B of C Die A-weergawe is
meestal die foro wat am 08:15 onrvang is..'8" om 11:15
en "C" om 14:15

Die foro's word nou nag met die hand ontvang en
gestoor - maar dit sal merrert)'d ollromaties gedoen
word. Dit sal verseker dat geen foro's oorgeslaan word
nie. SED kan gedrukte weergawes van die foro's op
aanvraag beskikbaar stel. Elke Maandagoggend word
die vorige week se weer foro's van die netwerk ver
\\,yder om vir nuwe data plek te maak.

BeJangsreliendes kan by mnr Malan (tel. 021
8082] 04/-4930) navraag doen.
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Dr Gerrir Puol (sitrel1cl) 111

die J"ugbyJabuJ"awrium
s;.mn mct cen van cJie t

ahigringsassistenre. Barry
,v/ulden!JaUEF. t

POl\): Colin Elliull

~- ~ "____ ...J1

-_ L~.i;~ i. I
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Waar in die verlede dikwels - veral in koerante se
sportblaaie - na 'n puik speler van Stellenbosch ver
vvys is as 'n "produk uit clie wieg van Matierugby"
sat daar moonrlik voortaan gepraat worcl van 'n
"produk van die Marie-rugbylaboratorium." Want

Die afrigling van die elit is presies wat dr Gerrit Pool. hoofafrigter van die
Maties, gedoen het. Hy het 'n rugbylaboratorium in

Malie·rugbyklub se elie le\\"e geroep - in clie Danie Cravenstadion op
Coetzenburg.

bykans 1 200 spe· Met elie intrapslag besef jy hier is iets profes-
sioneel aan die gang. 'n Uiters geordende en

lers kry sederl begin indrukwekkenele prentjie begroet jou - soos meer
as 60 video's, 'n rekenaar, reuse-tabelle, inligting vir

vanjaar veral gespe- skeidsregters, tydskrifte, persknipsets, sketse,
slagspreuke - inderelaael 'n "kennispoeJ" waarvan

sialiseerde aandag . elaan puik afrigtingsuitsette na senior spanne en
koshuise ga3n.

in so 'n male en op "You cannot win consistently without being
organised in your coaching," is woorde oor basiese

so 'n weldeurdagle riglyne van clie spel wat in die Jaboratorium te lees
is. In die opsig het elr Pool 'n nuwe dimensie aan

wyse dal dit reeds Matierugby gegee.
Hy vereluielelik: "Afrigtingsinligting is vir ons 'n

in I ern a 5 ion a Ie top prioriteit en elaarom het ons vir elke koshuis
(altesaam 17) 'n leer - om die jong afrigter van die

aandag gelrek en begin af reg te skooL w3nt afrigters is skaars. In sy
leer kry hy dieselfele inligting as die klub se

heelwal posiliewe afrigters. En dit word vir hom 'n uiters bel3ngrike
bran van inligting.'·

kommenlaar onllok Dr Pool se elaar is vanjaar ook by Matierugby
begin met afrigtersassistente. "Ons eerstespan het

hel. DDuglas Davis twee afrigters, nWlr daar is nou ook 'n assistent - 'n
student. Hy teken alles op wat tydens afrigting

verlel hiervan: gecloen worel. In clie volgencle seisoen is hy 'n self
standige afrigter en word '0 nuwe assistent inge
neem. Wat die op skrif plaas, clien die volgende
jaar vir koshuisafrigters as 'n praktiese hanclleiding
wat presies aandui hoe met die senior span gewerk
is. Alles draai dus om skoling en verbreding van die
basis van afrigting:'

Video's word ook ingespan. "Die hulpmiddel in
rugby is vandag onontbeerlik," se dr PooL Elke
wedstryd van die eerstespan en die Victoriane word
op videobaod geplaas - en so ook elke
koshuiswedstryd. "Die spelers kan hulleself in aksie
sien en hul spel beoordeel, bespreek en kritiseer. Dit
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word ook aan koshuisspanne beskikbaar gestel - wat
nie voorheen gedoen is nie," se ell' Pool.

Hy span ook die rekenaar in - veral by bese
rings. "'n SpeIer verstaan nie altyd sy besering nie
en dit is belangrik dar hy nie een dag langer 'aP is as
wat nodig is nie. Op die rekenaar het ek 'n program
wat ek in Brittanje gekoop het. Dit dek die hele lig
gaam en help om 'n speier die ornvang van sy
besering te laat verstaan. Dan is sy herstelaksie
soveel gouer."

Spelers in die boonste vier spanne bring ook
baie [yd in die gimnasium deur - minstens twee
keer per week. Dr Pool meen 'n rugbyspan kan nie
sy beste Jewel' sonder dat gimnasiumkoste aange
gaan word nie.

Die "gradeerbord" in die laboratoriurn het reeds
wye aandag getrek. Vroeer vanjaar se Engelse
toerspan van Will Carling was uiterrnate beindruk
met die konsep. Dit bevc1t 'n foto van elke spelel' 
genommer tot 15 (sy posisie in die span). Oak wie
vir SA. clie WP en/of die klub speel, word aange
toon met nog inligting soos 'n speJer se geboorteela
tum, ach'es, te/efoonnommer, ens. Soos dr Pool dit
stel: "Dis nie 'n geheirn waar hulle gegradeer word
nie. As 'n speier by. sien hy is vierde in sy posisie
pia dit hom en hy probeer sy uiterste bes om met
beter spel hoer op te skuif"

Benewens persknipsels is daar 'n legio rugby
tydskrifte in die laboratorium. "Dit benadruk dat
internasionale kont3k noodsaaklik is. Mens moet
kennis maak met oorsese tegnieke. Dis nie te se jy
moet hulle gebruik nie, maar dit kan soms help."

Dr Pool heg groot waarde aan afrigtingsklinieke
vir die groei en onrwikkeling van rugby. Die Matie
eerstespan het in die afgelope wintervakansie kli
nieke aangebied op plekke soos Graaff-Reinet
(daar is [\vee gehou), Cradock en De Aar. "Ons is
toegesak deur jong spelers, veral bruin en swan,
wat almaI graag willeer."

Gerrit Pool mik nog veel hoer met sy laboratori
urn. "Hierclie is nog in die 95%-kategorie, dis goed
en wel, maar ons moet verder gaan en deel word
van daarclie spesiale boonste vyf persent. 'n Mens
voel byna soos wetenskaplikes wat 'n sate/liet klaar
gebou het. Nou soek hulle net die fondse om dit in
die ruimte te plaasl"



Klub kry kuns-

byna 12 mil-

ioen - en gaan

grasbaan van

dit self betaal

omgewing wat graag hier wil kom oefen," se
jackie. "Die kanse is goed dat ons gereeld elke
wintervakansie een of ander nasionale roernooi
hier kan aanbied."

Boonop stet buitelandse hokkiespelers baie
belang in Coetzenburg as oefenplek - mits hier 'n
kunsgrasbaan is. jackie se Australiese, Engelse en
Kanadese hokkiemense het in die afgelope twee
jaar bat blyk dat hulle graag or Stellenbosch wil
voorberei. "Hulle is gaande oor Stellenbosch se
skoonheid en ons ligging naby Kaapstad."

Die Olimpiese Spele se kwaljfjserende roer
nooi in hokkie word in November 1995 in
Kaapstad gehou. "Noudat ons 'n kunsbaan kry, sal
van die deelnemers besJis op Stellenbosch kom
voorberei."

Buitelandse spanoe stel ook belang in
Coetzeoburg as hokkie-oefenplek gedurende die
somer van 1995/96 om vir die komende
Olimpiese Spele in Atlanta voor te berei. Die kun
sgrasbaan kan ook 'n verdere hupsroot gee aan die
gewildheid vao hokkie op die kampus. Die Maties
is lankal een van Suid-Afrika se top-hokkiekIubs.
Tot 1992 was die Matie-vrouespan vir vyf jaar na
mekaar die SA klubkampioene. In die afgelope
twee dekades was hulle - behalwe in 1982 roe
hulle vierde was - elke jaar die wenner of naaswen
ner van die \X!P-liga.

Twee SA spanlede, Shelylle Calder en Megan
Dobson, is huidige klublede en nog twee, Nicky
du Toit (OP) en Ashleigh Wallace (WP), is oudJede.

ROOT HUPSTOOT VIR-HOKKIE

Jackie Wiese wys
waar die nuwe kuns

grasbaan moontJik
gebou gaan word

Die Matie-hokkiekIub kry binnekon sy eie kuns
grasbaan van bykans R2 mi!joen op Coetzenburg.
Vir jackie Wiese, die klub se organiseerder, is dit
"'n droom wat waar geword bet."

Dit is iets wat sy al jare lank vir die kIub wou
he. Geld was nog altyd die struikelblok. Nou het
die Universiteit 'n lening vir die grootste deel van
die koste aan die kIub roegestaan.

"Ons het in die afgelope klompie jare 'n
stewige neseier opgebou - en ons is vasberade om
die uitstaande skuld binne enkele jare alles te
delg," se jackie. Die klub verkry sy inkomste nie
net uit lidmaatskapgeld nie, maar veral uit die ge
slaagde skole- en ander bokkietoernooie wat elke
April- en wintervakansie op Coetzenburg aange
bied word. Hierdeur lewer die klub 'n reuseby
drae tot die bevordering van skolehokkie.

In die afgelope jare het die kIub ook spreiligte
op twee vao sy bane laat iostalleer en self daarvoor
betaal. Volgens jackie speel Suid-Afrika se nasion
ale en eersteliga-hokkiespanne lankal nie meer op
gewone grasbane nie. "Sulke wedstfyde word dus
nooit op Stellenbosch gespeel nie - en die kIub se
spelers en ondersteuners sien dus nie topspanne
hier in aksie nie." Die kJub se drie topspanne - die
vroue-eerste-, mans-eerste- en Vics-vrouespan,
moet almal een keer 'n week op Hartleyvale se
kunsbaan in Kaapstad gaan oefen - teen 'n stywe
fooi plus reiskoste. Daar is ook nie tuiswedstryde
vir die spa nne nie. "Met ons eie kunsgrasbaan
gaan ons self 'n inkomste he uit spanne van die
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Joepie Loots (left), Udo J\t[etz!er
and Hans-Jorg Thomaskamp who
coaches Germany's best women
athletes in the high jump.

he University is rapidly becoming one of
the world's popular training centres for
international athletes.In the wake of earlier
visits by athletes of tIle calibre of Katrin
Krabbe of Germany and Werner Gunthor of

Switzerland, a contingent of more than 50 world-class
German athletes in the long jump, high jump and triple
jump completed a training stint at Coetzenburg during
April- and they were most impressed by the facilities.

Their chief coach, Udo Metzler - who is also
Germany's official coach for all the "jumps" - was lavish
in his praise: "This is the most impressive training camp
I've ever organised. We had everything we wanted and
the weather was absolutely wonderfuL

"We pracrised all the bounds we wished to do on
your beaches, all the people were kind, hospitable and
helpful, and I can assure you you are going to be
swamped with requests from overseas to use your won
derful facilities."

Metzler said that during their stay of just more than a
fortnight they had averaged ten to twelve training ses
sions per week whereas at home (in Germany) they can
seldom do more than about five because of the weather
in Europe.

He said the University's facilities, and what the town
had to offer, were perfectly suited to athletes' needs.
"Lanza rote, in Spain (it's about a thousand kilometres
from Gibraltar) is often used as training centre by inter
national athletes, but I'm afraid it just doesn't compare
with what you have here. The facilities are nor so good,
there is nothing much to do for the athletes when
they're not training and I know what I'm talking about
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Coetzenburg
popular

with

overseas

because I've been at Lanzarote three times."
He added: "I'll definitely see you folks here again

this time next year."
The j\'[aties' chief athletics coach -Joepie Loots, who

has been instrumental in organising the visits of the
international athletes to Stellenbosch - Sell'S training
camps of this nature could help to fill the University'S
coffers.

Says Loots: "Our faCilities, together with the weath
er, the surroundings and what the town has to offer, will
take a lot of beating. And this doesn't only apply to ath
letiCS, I'm also thinking of training visits regarding hock
ey, swimming, soccer, cycling, etc.

('We have all these people want and in December
and January, part of February, and the April holidays,
our campus is virtually deserted because of the vaca
tions."

Loots said he was thrilled by what this prospect had
to offer. He pointed out that the German athletes were
the largest group of international athletes ever to use
Stellenbosch University as a training centre. "And when
people are impressed, news spreads fast, specially in
the world of sport.

"After Katrin Krabbe's visit in 1991/2 matters began
snowballing and we started receiving requests from all
over. Let's hope it keeps snowballing - for the sake of
the University," he said,

Loots said the only drawback he could think of was
the distance from Europe.

The German athletic contingent consisted of 44 top
junior and senior athletes, two physiotherapists, a doc
tor and six coaches, including Udo Metzler.



Teoloe se
studie trek

aandag
in die VSA

Amerikaanse teoloe stel baie belang in die
werk wat 'n teologiese navorsingsgroep
van die US se Kweekskool sedert 1990
doen. Twiotig lede van die groep is na 'n
groat teologiekongres in November in die
VSAgenooi.

Die groep bestudeer Christene - veral in
hulle gemeenteverband - se rol as boustene
vir 'n vredevolle nuwe Suid-Afrika. Hulle werk onder die
beskerming van Buvton, die Buro vir Voortgesette
Teologiese Opleiding en Navorsing, US, "Suid-Afrikaners
beleef nou diepliggende veranderinge, Baie rolspelers
probeer hiermee help, Van hulle kan die kerk waarskyn
lik 'n groot invloed he," se dr Jurgens Heodriks, 'n dosent
in praktiese teologie aan US en eeo van die leiers van die
projek. Die ander (Wee projekleiers is dr Michiel van der
Ivlerwe, Buvton se direkteur, en dr Coenie Burger, 'n
predikant van die SteHenbosse NG Studentekerk.

Nie net die land se leiers nie, maar die burgery (die
sg, "grassroots") moet die werklike bouers van 'n nuwe
Suid-Afrika wees, Deur gemeentes - of "geloofsgemeen
skappe" soos die navorsingsgroep daarna verwys - kan
kerke die burgery bereik, Maar die kerk kort die nodige
ervaring en vaardigheid om so 'n byclrae te Jewer.

"Deur ons navorsing, publikasies en begeleicling wil
ons help om die leemte te vuJ sodat kerke hulle rol io die
veranderingsproses kan speel," se dr Hendriks.

Sowat 40 predikante en teoloe oral in die land neem
deeJ aan die navorsingsprojek. Hulle is meestal van die

NG kerkfamilie. Twintig van hulle is genooi
om deel te neem aan die gesamentlike
jaarvergadering van die Amerikaanse
"Religious Research Association" en die
"Society for scientific study of religion". Dit
word in November in Albuquerque. Nieu
Meksiko, gehou.

Die Suid-Afrikaners sal die groolSte buite
Jandse groep wees. Hulle is genooi om 12 referate aan te
bied en is by verskeie besprekingsgroepe ingeskakeL
Die toer spruit uit 'n navorsingsbesoek wat dr Hendriks
einde verlede jaar aan die VSA afgele her. Voor en na die
kongres besoek hulle ook heeJwat toonaangewende
teologiese inrigtings, van New York tot in Los Angeles 
onder meer by die universiteite van Princeton, Duke
Emory, Columbia, Fuller en Wheaton. Verskeie
gemeentes - waaronder 'n aantal Afrika-Amerikaanse
gemeentes - gaan ook besoek word. Daar gaan ook by
plekke soos die "Center for Parish Development" in
Chicago en die "Martin Luther King jr Center for Non-vio
lent Change" in Atlanta aangedoen word.

Dr Hendriks se die Amerikaners stel veral in Suid
Afrika belang omdat hulle baie van die probJeme ervaar
waarmee daar oak in ons land geworstel word.

"Hoewel hulle sedert die sestigerjare volle burger
regte aan almal gegee het, is baie van hulle probleme
steeds nie opgelos nie - en bulle meen hulle kan baie uit
die Suid-Afrikaners se huidige belewenis op (lie gebied
leer. Oos kan natuurlik weer baie by hulle ieer."
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Die Professionele Voorsienings
vereniging van Suid-Afrika
Posbus 6268,
JOHANNESBURG 2000
Telnr: 29-7863
Faks: 23-0088

I)

PPS - Professionele Dekking
Vir Beroepslui
Die beste siekte- en ongeskiktheids
voordele, 'n belastingvrye enkelbedrag
by aftrede, groeptermynlewensdekking,
uittree-annu'iteitplanne en Profmed
- die mediese fonds

uitsluitlik vir u geskep.
Alleenlik aan
Gegradueerde Beroeps
lui beskikbaar.
Spring reg weg ...
skakel PPS vandag.
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Taalonderwysers ell -dosente moet toenemend taal
onelerrig Jan nie-moedertaalsprekers, in meertalige en
l11ultikulturele klaskamers, en binne akademiese onders
teunings- en onrwikkelingsprogramme. Die S se mme
nagraadse diplomakursus in Algemene Taal\\-etenskap
maak dit vir taalondenvysers en t3aldosente moontlik
om hulle beter vir hulJe taak toe te rus terwvl hulle
voltyds bly werk.

Danksy afstandsonderrig, in Afrikaans en Engels, kan
werkenele onderwysers en dosente nou deur deeltydse
studie !lui kennis uitbrei en 'n n<Igraadse kwalibkasie van
gehalte verwerf. SkakeJ die Departement Aigemene
Taalwerenskap, US, Privaatsak X5018, STELLENBOSCH,
7599; Tel (021)8082010/8083531 Faks 8084336/
8082009; E-pos: linguis@maties.sun.ae.za.

Sowat een uir elke vyf Matie-eerstejaars vanjaar het
aan die einde V<In hul skoolloopbane met 'n A-gemiddeld
(80% of hoer) gematrikuleer.

Die US het 2791 eerstejaars -Waalyan 19,5% 'n A-gemicl
deld, 28,4% 'n B-gemiddeJcI (minsrens 70%) en 31,4% 'n C
gemidcleld (minsrens 60%) in hut skooJeindeksamen behaaJ
het. Sowat vier vyfdes (79.3%) van die eersrejaars het e1us
met minstens 'n C-gemiddeJd gem3trikuJeer. Altesaam
14462 studeme het vanjaar aan die Universiteit ingeskryf
Van hulle studeer 4 072 (28,2%) nagraacls. Die persenwsie
nagraadse srudente is van die hoogste aan enige SA univer
siteit. Die totale srudemetal vanjaar is 75 meer as verlecle
jaar Daar is slegs vyf eerstejaars meer as in 1993

Die amptelike jaarsyfers is op die tweede Dinsdag in
Junie bepaa!. Dit is die vasgesrelde sensllsdag waarop
universiteite hul studentegetalle vir vanjaar bereken.
Hierdie amptelike syfer word onder nwer gebruik om
volgende jaar se staatsllbsidie te bepaa!.

Handel en Administrasie - wat sedert 1991 die grootste
van die US se 12 fakulteite is - het vanjaar 3 582 studente.
Lettere en Wysbegeerte is met 3252 die tweede groorste .•

Sde van 1sleiaars was A-malrieks

Nuwe nagraadse diploma

in die prO\·insiale wetge\\enele ligg3me elien: KW3Zulu/\atal:
mnre Con Botha (:'\P) en Wessel \eJ (DP); Oos-Kaap Mnr
Andre de \X1et (ANC); Oos-Transvaal; 3dI' ~loolman \lentz
(\Tn PWV mnr jan Bredenkamp (l''iP); en \\ l:S-K3ap elr
Quarta du Toit. mor R;rno King en me'· Alta Rossouw (;-.!P)
asook O1or Hennie Bester (DP). Prof Rich3rel van der Ross.
wat in 1989 'n eredoktorsgraad van die LS onrvang het. dien
ook as DP-lid in die Wes-Ka~lpse wetgewende ligga:l11l.

Vier kabinetslede in die regering van nasionale eenheid
asook In streekspremier is onder die Oud-Maties . van
verskillende partye - wat in die nuwe politieke bestel
ampte beklee.

Die vier kabinetslede is die ministers V3n Omge
wingsake en Toerisme (dr Dawie de Villiers), Grondsake
(mnr Derek Hanekom), Landbou (dr Kraai van Niekerk)
en Welsyn en Bevolkingsol1twikkeling (mnr Abe
Williams) Oud-Matje mnr Hernus Kriet is die premier
van die Wes-Kaapse streek. )\11nr Hanekom - wat twee
jaar van sy universiteitstudie aan die US voJtooi het - is
van die ANC en die ander vier V3n die NP. Een van die
twee uitvoerende 3djunk-staatspresidenre het ook 'n
noue verbintenis met die Universiteit - dr F\V de Klerk
wat in 1990 'n eredoktorsgraad van die Universiteit ont
yang het en wie se kinders ook aan die US gestudeer het.

'n Aamal Oud-Maties dien in die Nasionale Vergadering
en in die Senaat asook in verskeie van die provinsiClle wet
gewers (onder meer as uitvoerende r3adslede)

Ses Oud-Maties (almal van die NP) clien ook as uitvoe
rende ra3dslede in die Noord-, Oos- en Wes-Kaapse par
Iemente - drie van hulle as LUR'e van landbou. Dr Tertius
Delport is LUR van landbou in die Oos-Kaap, mm Kobus
Marais is LUR vir landbou in die Noord-Kaap en mnr
Lampie Fick is die Wes-Kaapse LUR van landbou-ontwik
keling.

Die ander drie provinsiale uitvoerende raadslede is
more jan Brazelle (finansies) en Francois van Wyk (ver
voer) in die Noord-K3ap en mor Kobus Meiring (finan
sies, uitgawes en dienskommissie) in die Wes-Kaap. Nog
'n Oud-Matie, mnr Willem Doman (NP), is die \'\!es
Kaapse speaker.

Naas die kabinetslede in die regering van nasion ale
eenheid hier bo genoem, dien die volgende Oud-rv1aties
(sover v3sgestel kon word) ook in die Nasionale
Vergadering: more Johnny de Lange, jannie Momberg
en Jan van Eck en me Me13nie Verwoerd (Al\TC); dr Theo
Alaor, mm Koos AJbertyn, mev rvIaretha Badenhorst, drr
Dawie de Villiers en Boy Geldenhuys, mnre David Graaff
en Melt Hamman, dr Francois Jacobsz, mnre Nic
Koornhof, Wilhelm Ie Roux, Piet jvrarais, johan Marais,
Jacko Maree en Maans Net, dr Iv!anie Schoem3n, adv
Danie Schutte, mnr Myburgh Streicher en dr Piet
Welgemoed (NP); asook me Dene Smuts (DP) Me
Verwoerd en nog 'n ANC-parlementslid, me Naledi
Pandor, is albei as M-studeme aan die US ingeskryf.

Oud-Maties in die Senaat is (sover vasgestel kan
word) senatore Neels Ackermann, Jan Jooste en (elr)
Georg Marais (van die NP) en senatore (dr) Pieter Gous
en (genl-maj) Tienie Groenewald (van die Vry
heidsfrom) Sen Jooste is die hoofsweep van die groot
sre minderheidsparty in die Senaat.

Naas die LUR'e en speaker hier bo genoem, is
Matieland ook bewus van die volgende Oud-Maties wat



ProfAmanda Lochner,
ProfPierer Grabbe/aar,

Me Rone! de Goede

SA Akademie vereer 3 personeellede
Drie US-personeellede en 'n ouddosent is onder die

Oud-Maties wat vanjaar toekennings van die SA
Akademie vir Wetenskap en Kuns onrvang het.

Hulle is prof Amanda Lochner van die Departement
Mediese Fisiologie en Biochemie, prof Pieter Grohhelaar,
hoof van die Departement Afrikaanse Kultuur
geskiedenis, en me Ronel de Goede (Foster), dosent in
die Departement Afrikaans en Nederlands, asook mnr
Chris Swanepoel, rektor van die Technikon Wit
watersrand wat 'n ouddosent van die US Konservatorium
is.

Prof Lochner, wat die Havenga prys vir geneeskunde
ontvang het, hedryf die Mediese Navorsingsraad se pro
gram vir eksperimenteie hiologie in die Departement
Mediese Fisiologie en Biochemie. Sy het al haar univer
siteitskwalifikasies aan die US hehaal, waaronder BSc en
MSc met lof asook twee doktorsgrade.

In 1990 en 1991 was sy 'n hesoekende professor aan
die Universiteit van Kaapstad. Sy is getroud met 'n US
dosent, prof Jan Lochner, hoof van die Departement
Geneeskundige Fisiologie en Biochemie.

Prof Grobbelaar het die Akademie se erepenning vir
volkskunde onrvang. Ronel de Goede deel die Eugene
Marais prys vir letterkunde met Oud-Matie mnr Mark
Behr van Kaapstad. Sy is vereer vir haar dehuut-dighun
del Skoop en hy vir sy dehuutroman Die reuk van appels.

'n Erepenning vir musiek is toegeken aan mnr Chris

Swanepoel, wat BMus en MMus aan die US behaal het en
gedurende 1957-'65 'n dosent aan die Konservatorium
was. Hy was onder meer lank hoof van musiek by die
SAUK, waar hy later as adjunk-direkteurgeneraal henoem
is. Sedert 1991 is hy rektor van die Technikon
Witwatersrand.

'n Oud-Matie en hekende skryfster, Audrey Blignaut
(mev De Villiers), het erelidmaatskap van die Akademie
verwerf. Die US het in 1990 'n eredoktorsgraad aan haar
toegeken.

Nog twce Oud-Maties wat ook eregrade van die US
ontvang het, het vanjaar Akademie toekennings gekry.
Hulle is dr AJ van den Berg, voorsitter van Sanlam en
Sankorp, \vat die Frans du Toit medalje vir sy skeppende
bydrae tot die Suid-Afrikaanse hedryfslewe ontvang het,
en wyle prof Danie Joubert, oudrektor van die
Universiteit van Pretoria, aan wie die MT Steyn medalje
postuum tocgeken is.

Dr Van den Berg het in 1988 en prof Jouhert vroeg
verlede jaar eredoktorsgrade van die US onrvang. Prof
Jouhert is vroeer vanjaar oorlede.

Onder die Akademie se SAUK-pryse wat vanjaar
toegeken is, is een aan mnr Chris Swanepoel (nie familie
van hg. I11nr Swanepoel nie) van die SAUK in Kaapstad 
vir sy radiohoorheeld Toenwar die donkerman. Dit is in
1992 uitgesaai en het gehandel oor die Afrikaanse digter
IngridJonker.
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gholfdag

By 'n saamtrek vir Oud-J'"jaties op Jeffrevsbaai was
Andreas Strydom (links), Ansie Darfling en Johan
Fechter, Direkteur van Openbare Betrekkinge.

Louw en Caren Ferreira was ook by die saamtrek
op Jeffreysbaai. Sy is 'n suster van 'n \XIes
Kaapse LUR, mnr Kobus Meiring. HuJ
pa, v-ryle prof Gans Meiring, was
ook 'n bekende Oud-Matie.

Die tweede gholfdag vir Natalse Oud-Maries is in Junie
by Umdoni aan die Suidkus gehou. Simon van den
Bosch (links) was die wenner. Die organiseerder. Rein
Kelder, het die beker oorhandig.

Malaise

Jeffreysbaai

D u r ban
Oud-Eendragters by 'n saamtrek wat onlangs in Durban
gehou is, saam met die Presidenr van die Konvokasie,
prof Bun Booyens (middel) wat jare lank Eendrag se
inwonende hoof was. Hy was die geleenrheidspreker
by die reLlnic. Van links is Helgaardt MLilJer, Anron
Olivier, [nus Marais, Dawid JUStuS, \XIillem van
ivletzinger, Tim tel' Haar en Hans Scriba.

Ook in Durban (heel links): Johan Bosman, Gladys
Crompron, 19na en Henk de Villiers, Theo Ferreira.
Jeanne Tillema en Mark van del' Merwe.

z
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...
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Helena \fan Zyl, van
Absa se Kaartafdeling
in die \Veskaap, het 'n
tjek vir RI8 500 aan
jahan Fechrer, direkreur van
Openbare Betrekkinge oor
handig. Dir is die US se voardeel uir
Oud-Maties se gebruik van hul Oud-lvIarie kredietkaarre.



Redenaars presleer leen wireld se besles

ou slof almal londwyd uil

Me Sarine Barnard

aanloop-toernooi in Brisbane en
kon deur dele van AustraJie I·eis.

Na die uirnodiging daarheen het
die Maties se Debalsvereniging uit
dunkompetisies gehou en geld
ingesamel. Die US kon die vier
redenaars help - maar hulle moes
verder self sak skud en die be
oordelaars moes alles self opdok.

Drie van die vier Matie-deelne
mers was regstudenre - 'n werelc.l
wye neiging. Jean is 'n BA Regte
finalejaarstudent en Judy is in haar
voorlaaste LLB,-jaar.

Debatteer moet in hulle twee se
bloec.l wees, want Judy is die clogter
van ouclparlementarier Wynand
Malan van Johannesburg en Jean, 'n
gebore Stellenbosser, se oupa,
Willem Dempsey, 'n US-ouclc.losent,
is 'n ouclpolitikus en eertyclse SA
ambassac.leur in Belgie,

Hulle geslaagde cleelname in
AustcaJie was 'n groot hu pstoot vir
die Debatsvereniging - die oudste
maar een V3n die lewendigste
verenigings op die kampus.

Planne om 'n SA debatsvereni
ging op die been te 1<ry, vorder
ongelukkig stadig. Maar die JV[aties
wi! besUs debatskompetisies hier
bevorcler. En clie wereJdtoernooi
SteUenbosch toe bring l

Stellenbosse afgestudeerdes 69% behaal
teenoor 47% land\\ryd

Nag 14 ander universiteite berei kanclidate
vir die eksamen voor. Dit is teen die eincle van
Maart vanjaar afgele - deur mense wat hul hon
neursgrade in rekeningkuncle verlede jaar Ont
vang het.

Mej Barnard - wat in 1989 op Malmesbury
gematrikuleer het - het op Universiteit 'n gemicl·
deJde punt van 88% gehandhaaf. Sy is ook met
die CGW Schumann goue medalje as beste stu
dent in die Fakulteit Handel en Administrasie
bekroon.

Twee Maties, Judy Malan en Jean
Meiring, was onlangs die wenners
van 'n belangrike afdeling by 'n
wereld-debatskompetisie in
Australie Hulle het Oxford-univer
siteit se A-span onder meer
kafgeloop.

Dit \vas die enigste keer nog dat
Afrika studente aan die jaarlikse
werekJkompetisie deelgeneem het.
Die Maties wi! dit nou in 1997 by
die US aanbied, Hulle werk ook
hard om debatskompetisies in Suid
Afrika te bevorder - tllssen univer
siteite en kolleges en selfs op
skoolvlak.

"Die Britse, Amerikaanse en
Australasiese reclenaars vaar veral
goed by die kompetisie. In
Amerika is debatsweclstryde soos
sporttoernooie hier by ons, Daar is
baie belangstelling en hulle ding
feitlik elke naweek mee," se Jean.

Sewe Maties was by die "World
Universities Debating Champion
ships" - die 14de jaar dat dit gehou
is, Naas Judy en Jean - wat saam 'n
span was - was daar nog 'n span,
Na lie Phillips en Carel Nolte, en
e1r e beoordelaars, Sowat 600 stu
denteredenaars uit alle werelclclele
was by clie toernooi, in Melbourne,

ie Maties was oak by 'n kleiner

Je<Jn en Judy met 'n
Austra/iese etniese
l10u ts ny~'erk-tro{ee
wat hulle Fir ilul
debatsprestasie by die
wereldkompetisie ont
Fang her.

Vanjaar se topswdent lanclwyd in die
Openbare Rekenmeesters- en Ouditeursraad se
nasionale kwalifiserencle eksamen is Sarine
Barnard, wat verlede jaar met clie graacl
Hons.B.Rek. aan clie US afge-studeer het.

Sy het die hoogste gemiddelde persentasie
vir die honneurskursus in rekeningkunde in
die afgelope dertig jaar aan die US behaal.

US-produkte is oar die algemeen die tOp
presteerders in clie eksamen se twee afdelings
(Rekeningkunde en Ouditkunde). In Rekening
kunde is die Maties se slaagsyfer 95% - teenoor
81 % landwyd - en in Ouditkunde het
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Die :Vlaties se jaarblad. die
Stellenbosse Student, vier in
Oktober sy \\'ftigste \·erjaardag
mer 'n reLinie van oud-redak
sielede. Dir sal saaIll\':ll Iller die
hekendsreJling van vanjaar se
uitgawe.

Aile oucl-redakreurs en re
claksielede \yat clie reLinie wil
hy\voon, moet met die reclak
teur by rei (021)886-5403 in
verhine!ing tree, sodat beson
derhecle aan hulle gestulll' kan
worcl.

'n Omv;1trende uitsralling
van die vorige 49 jaar se uit
ga\\'es word ook beplan. Oue!
redaksielecle word gevra om
foro's en materiaal hiel\'(Jor
beskikhaar re stel. Dit sal \\eer
aan hulle rerughesorg \vord. •

verdieping is van die moclernste aan die
Universiteit - roegerus mer rekenaar- en
vicleo-gekoppelde oorhoofse projektors.
Die Bestuurskool benut ook die lesingsale.

Op die ander rwee vlakke is daar onder
meer kanrore en 13 besprekingslokale.
Daar is oak geriewe vir reproduksie en
boekuitreikdienste. Die Skool vir Open
bare Bestuur het as 'n gelyke vennoot met
die Bestuurskool toegang tot die biblio
teek asook tot die losies-, onthaal en -kafe
teriageriewe wat vroeer claar vir die
Bestuurskool geskep is.

Prof Schwella beskou c ie Skool vir
Openbare Bestuur se nuwe gebou as "'n tydige en pro
aktiewe ontwikkeling vir die groot behoefte aJn cleeglik
opgeleide openbare en ont\vikkelingsbestuurclers \var
claar juis op hierclie tydstip in Suicl-Afrika bestaan."
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Die Skool vir Openbare
Besruur her sy nuwe gebou
van bykans R4,4 miljoen op
die Bellvillepark-kampus
vroeer vanjaar in gebruik
geneem. "Die hoe gehalte van
die moderne opleidings
geriewe lam reg geskied aan
die professionalireiL van die
openbare en ontwikkelings
bestuurders war hier opgelei
word," se prof Envin Schwella,
hoof van die skool en vOOl'sir
reI' van die Deparrement
Openbare en Onrwikkelingsbesruur. 'n Kenmerk van
die nuwe gebou is dar die Universireir die groorste deel
van die oprigringskosre voorgeskier het op voorwaarde
dar die Skool vir Openbare Bestuur dit terugbetaal uit
die inkomste wat mer die aanbied van kursusse daar
verkry word.

Die Departemenr bied al sy voorgraadse kursusse
op Stellenbosch aan. By die Skool vir Openbare
Besruur word nagraadse kursusse en 'n reeks kort in
diensopleidingskursusse aangebied. Die MPA-kursus
en 'n ewe gewilde diploma in publieke adminisrrasie
kan onder meer moduler gevolg word.

Die kort kursusse handel oor onderwerpe soos
Behuisingsbeleid en besruur, Srraregiese veranderings
besruur vir die SA Polisie en Gemeenskapsontwikkeling
vir besruurders in die openbare en onrwikkelingsek
(Ore. Die imensiewe, modulere kursusse duur meesra!
sowat twee weke of mindel'. 'n Sertifikaar word daar
voor roegeken.

Deur sy Consultus-program lewer die skool ook 'n
belangrike diens. "Dir is 'n kapasiteirsbou program
waardeur ons op aanvraag konsulrasiediensre aan die
openbare en ontwikkelingsekrore aanbied," vertel prof
Schwella. Hy is baie geesdrifrig oor die roekoms van
die program waarmee claar in 1993 begin is

Die nuwe gebou - war by clie Universireir se be
sruurskoolgebou aansluir - beslaan drie vlakke. Twee
lesingsale mer 80 sirplekke elk op die ondersre

kry
nuwe gebou
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Sruclenreraad en srudenreverenigings gaan
weer in die sentrllm wees - mer heelwar
meer kanroorruimre as voorheen.

Onder die 20-ral sake-ondernemings war
reeds hllurkontrakre vir die senrrum geslujr
her, is 'n akademiese boekwinkeL verskeie
banke, 'n sporrwinkel, apreek, reisburo,
ha,lI'sa!on, relefoon- en faksburo, winkel vir
godsdiensrige boeke en musiek, wassery,
klerewinkel, videospe1etjies-lokaal, en 'n heIe
aanral voedselwinkels war 'n verskeidenheid
kirs- en ander kossoorte sal verkoop. Dir
word gerangskik rondom 'n voedselhof mer
sowar 1 000 sirplekke. Die kos-verkooppunte
vervang die srudenre kafereria war die US
self voorheen in die sentrum bedryf het.

'n Lening is aangegaan om die gekom
mersialiseerde deel van die senrrllm - war nie
deur die Universireit gesubsidieer word nie
re finansier. Die Universireit sal die koste
hiervoor metterryd dem verhuring verhaal.
Een van die opvallendsre veranderings aan die
senrrum is 'n dakvensrer war naruurlike lig in
die voedselhof gaan inlaar.

Die is in die eerrydse Il~7~~r:~~~~c:=~~~kelder-danssaal (die "gat") ST
ingerig. Die ander winkels
is op die grondviak - waar
die kafeteria vroeer was.

Landlord Property Hol
dings van die Water1<anr in
Kaapstad hanteer die
bemarking van sakepersele
in die sentrum. Belangstei
lendes kan mnr Nigel
Garner (tel 021-9485905)
skakel.

Buite bly die sentrllm
grootliks dieselfde - behal
we vir nuwe ingange oos,
wes en noord van die kom
pleks. Dit sal 'n betel' deurvloei skep vir mense
wat die sentrum besoek. Die oos-ingang gaan
oak direkre roegang van die parkeerrerrein
langs die geboll na die onthaalsaal-gedeelte
verleen. 'n Nuwe noordingang sal direk na die
voedselhof lei.

Die senrrum se buitekant sal in moderne,
helder kleure geverf word - om te bekJemtoon
dat dit verskil van die akademiese en ander US
geboue daar naby. "Die herboude senrrum
gaan meer as voorheen 'n inkopiesentrul11,
ontspanningsplek en kuierplek vir die Ivlaties
wees," se mm Roos.
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1'-'leer as 30 sake-ondernemings kan
persele in die herboude senrrum huur. Vir
sowar die helfre van die persele is daar reeds
V3sre konrrakre mer die Universireir gesluir.

Maar Neelsie gaan steeds 'n sentrum vir
die Maties wees. "Dit sal nog altyd op die
srudente se behoefres ingesrel bly - en nie
ner nog 'n SrelJenbosse sakesenrrum wees
nie," se mm Willem Roos, die US se hoof van
Beplanning. Die Universireir gaan steeds die
senrrllm se [wee groor sale - die Sanlam- en
Vrolleverenigingsaal - asook die perso
neeleetkamer bedryf. Die sale sal soos
revare vir onrhale lIitverhllur word, maar 'n
privare onderneming gaan die spyseniering
beharrig. Die US sal nog [Wee persele in die
senrrum bedryf - 'n srudenre-dansplek en 
disko asook 'n fotokopieer-winkel.
Laasgenoemde vervang die kopierings
geriewe war nou in die JS Gericke-biblioteek
is.

'n Nuwe bestllllrder vir die senrrllm sal
binnekorr diens aanvaar. Die kanrore van
die Hoofdirektellr: Stlldenresake, die



Matieland het met

leedwese verneem

van die heengaan van

N MEMORIAM

die volgende US-per

soneellede, Oud

Maties, Maties en

andere wat In ver-

binlenis met die

Universiteit gehad

het:

Mnr G Elmor Arends (20) van Idasvallei,
Srellenbosch; 'n rweedejaarsrudenr in
Menslike Bewegingskunde.
Mej Nelmart~ Barkhuizen (21) wie se ouer
huis op Uniondale is; 'n derdejaarsrudent in
elektroniese ingenieurswese en huiskomi
reelid van Nerina; is dood in 'n busongeluk

Mnr R Barnard (23) van George: RIng.
(meganies) (1992); is in 'n motorongeluk
oorlede.

Prof AJ (Andre) Bester (52); het verlede
jaar as hoof van die Sentrum vir Molekulere
en Sellulere Biologie (in die Departement
Geneeskundige Fisiologie en Biochemie)
afgerree; het al sy grade insluitende twee
doktorsgrade aan die US velwerf; her van
1973 tot 1975 na-doktoraJe opleiding aan
die Universiteit van Connecticut ondergaan;
het 'n aantal navorsingsbeurse en toeken
nings ontvang; was o.m. voorsirter van die
MNR se Werkgemeenskap vir MoJekulere en
Sellulere Biologie.

Mej M Beukman (21) van \X!orcester:
B.Comm. (1992); is teen die einde van 1993
in 'n motorongeluk dood.

Dr JH Breytenbach (76) van Villieria,
Pretoria; DPhil (944).
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Mnr LC Brower (84) van die Srrand; BA, !vIA.
SOD 0929,32)

Mnr DJA Crafford van Bertsham, Johannesburg:
BA, S.O.D., 0939, '40)

Mnr DDM (Deon) de Villiers (86) van die PaarL
BA. S.O.o., senifikaat in liggaamlike opvoeding 0929.
'32. '40): afgetrede Laryn-onder\\ryser van die Paarlse
Hoer Jongenskool

Mnr PNHB du Plessis (6]) \'an Cots\\'oJd, Port
Elizabeth; B.Se, B.lng. (1960)

Mnr JJK Engelbrecht (71) van Vredendal; her as
spesiale student in landbouwetenskappe (941) afge
studeer.

MnrJean-Jacques du Preez (22) wie se ouerhuis op
Worcester is: 'n B.Se(lng.)-eersrejaarstudent.

Mnr D Esterhuyse (55) van die SAUK in
Johannesburg BA (1962).

Dr Erwin Reinhard Hagemann (51); ;\lB.. Ch.B.
(1967),

Mnr JJ Oozua) Haumann (50) V,ln Griekwastad;
RComm. (1965) en oud-Helderberger: 'n boer wat vir
sy veldkennis en ekologiese wisselweidingsrelsels be
kend was.

MnrHAHeyl (86) v,m Wellington; BA SOD 0935. "36).
MnrW] Hugo (41) van Oudtshoorn: SA (976)
DsJJ Jansen (61) van Parkrand, Boksbllrg; wat in

1964 aan die Kweekskool afgestlldeer het.
Prof DM (Danle) Joubert (65) van Pretoria; afge

trede rektor en visekanselier van die Universiteit van
Pretoria; het D.Sc. (sy tweede doktorsgraad) in ]976
aan die US behaal; en in April 1993 het die US 'n ere
doktorsgraad aan hom verleen vir sy belangrike bydrae
tot landbounavorsing en tersiere onder'Wys in Suid
Afrika. Onder die talle ander eretoekennings wat hy
ontvang het, is die Orde vir Voortreflike Diens (klas 1:
goud) van die destydse Staarspresident in 1988

Mev Ilse H Kamfer (gebore Andrag) (61) van
Somerstrand, Port Elizabeth; BA in maatskaplike werk
(1953) en was 'n inwoner van Huis de Yilliers; was ver
bonde aan die ACYV in Kaapstad en die Nasionale
Instituut vir Personeelnavorsing in Pretoria en was tot
kort voor haar dood nou betrokke by die ACVY in Port
Elizabeth; vrou van Oud-Matie Louis Kamfer (D.Phil,
1959).

Mnr AS du PIe Roux (82) van Serenitas, die Strand;
B.sc.. M.Se, S.O.D., M.Ed., 0933, '34, '35, '42)

Mnr Alwyn P Ie Roux (66) van Harrismith; B.Se. in
Siviele Ingenieurswese (1949); het vyf jaar gelede as
stadsingenieur afgetree.

Mnr DL Ie Roux (80) van Bloemfontein; B.Agric.,
S.o.o. (1938, '39)

OudsenatorJack Loock (86) van Ventersclorp; B.A.,
M.A. met lof, o.Phil. (1928-'34); eenydse predikant en
Jatere poJitikus.



Mev M Louw (gebore van Zyl) (77) van die Strancl:
BA, S,O,O 0936, '37): was onderprimaria van
Harmonie en SR-licl in 1937}

Mnr JH Malherbe (88) van Micldelburg, Oos
TransvaaL L5000(27)

MnrJGMuir (75)vanStilbaai; BEcI,(1942).
MnrWC Murray (79) van Sunnyside, Pretoria: BA,

HPOD (1939).
Dr CJG (Charlie) Niehaus (88) van clie PaarJ: B.Sc

Agric.. O,Se. Agrie. (1927, '32); was bekencl as 'clie vader
van sjerrie in Suid-Afrika"; het ook in Europa gestudeer
en 'n aantal buitel::wclse stucliereise onclerneem: ,vas
verboncle aan die SteIJenbosch-EJsenburg-lanciboukol
lege: en van 1937 tot sy aftrede in 1971 aan die K\'\IV:
het in 1968 'n oorkonde \'an clie US ontvang en is in
1973 met 'n goue medalje van die SA Akademie vereer.

Mnr W du T Nortier (58) van die Hoer
Landbouskool Boland; I3A (iO) en B,Ed, (1955, '78).

Mnr Nic Oosthuizen (56) van Bloemfontein;
iSOO (1959): 'n oud-Simonsberger; afgetrede onder
wyser van Grey-koHege, Bloemfontein.

Mev JC (Hanna) Potgieter (gebore Conradie) (81)
\'an Verwoerdburg: HPOO (934).

Mnr GF de WRies (29) van Somerset-\'\Ies; het
BSc. Hons, en M.Sc. verwerf en was met 51' cioocl as
doktorale student in Biochernie ingeskryf

Mnr JCF Scheffler (84) van Mosselbaai; B.Sc. en
SO.D. (1930).

Mnr GJ Swiegers (69) van Malmesbury: B.Comm.
(1947)

Mnr JPJ Theart (90) van Huis Aristea, Ourbanville;
BA, H.S.O.D., MA (1926, '28,36); was meer as 47 jaar
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in die oncierwys, o.m. as skooJhoof (Rhodes,
Tarkastad) en vir 27 jaar op Beaufon-\'\Ies; ,\\'as
ook hoofeksaminator van Afrikaans; het na sy
aftrede in 1968 steeds as Engels-onderwyser
gewerk.

Mev Suzanne Theron (gebore Barnard) (69)
van Parr Elizabeth; HPOO en verdere stuelie in
huishoudkunde 0943, '44); was onclerprimaria
van Har'monie, BTK-besruurslid en lid van Jan
Pierewiet GeseJskap; dogter van OLld-Matie wyle
ds Gerr Barnard; vrou van oud-ivIatie ds Jos
Theron wat o,m, preclikant op Eldoret, Kenia,
was en in 1986 op EHiot afgetree heL

Mnr JBB (Blake) Toerien (88) van
Kroonstad; bet B.A. en MA (Latyn) in die
twintigerjare behaal; was lank onderwyser by
verskeie skole en was veral bekend vir sy
bega8fde klavierspel.

Mnr Pieter E Toerien (75) van Bellville; was
t8kbestuurder van S8ntam op Moorreesburg en
tot sy afrrede in 1978 regsadviseur van Santam
Versekenng,

DsCAvanderMerwe (62) van die Strand; BA(1953)
Mnr CIJ van der Walt (92) van die Jan Swart-tehuis,

Strand; B.Sc, MSc (1926, '27).
Prof WM ("Whitey") van der Westhuizen (83) van

SteBenbosch: BA. LiB. met lof en L1.D. (1932, '34, '47);
gewese Dekaan van Regsgeleerdheid wat 40 jaar aan
die Fakulteit Regsgeleerdheid verboncle was, van 1936
tot sy aftrede in 1986: het in 1955 professor geword:
het baie bvgedra om die faku]teit as een van die
voorrreflikstes in die land te vestig: was 'n kenner van
die erf- en voJkereg: onder sy oudstudente is die huidi
ge Rektor en Visekanselier, prof Andreas van \Xfyk.

Mnr GDS van Heerden (86) van Pretoria; BA en
MA albei met lof en S.O.O, (1927, '29)

Mnr R van Heerden (26) van Somerset-Wes; B.5c
(1991) en was daarna as M,B., Ch,B.-student ingeskryf.

Mnr AAJ (Abe) van Niekerk (62) van OurbanviBe:
B.A., MA., S.O.O. 0952,56); oud-skoolhoof, uitgewer
en bekencle skrywer; was o,m. skoolhoof op
Kanoneiland, Calvinia en Dllrbanville, asook onder
wysinspekteur en later bestllurder van HAUM in
Kaapstad.

Mnr J Kotze van Wyk (52) van Durbam'ille; BA
(962); was aan plaaslike owerheidsinstansies ver
boncle: het vir die 1\1aties en Boland rugby gespeeL

Mnr JC Vogel (52) van King William's Town;
BComm, LiB (1961, '6'f)

Mnr CJ Wieffering (81) van Somerset-Wes:
v0 0 rm aIige sen i0 r Ie kto r in ivI ens j ike Bewe 
gingskunde, US, vanaf 1940; 'n Nederlandse immi
grant wat in die Tweede WereJdoorlog as offisier in
Engeland gedien het.

Prof \.\7:\11'3n cler WesrhuizenProfAncln3 Besrer



PROMOSIE-ARTIKEL

Rugby, 0 die liewe Rugby
Wol is dit log wol 'n man in 'n poor rugbyslewels so

oon reklik vir die vroulike geslog mook? Meisieljies hel

nog skoors londe gewissel don klop hul horle worm vir die

een of onder rugbyheld En elke vroulike sludent kon nou

moor rondborslig erken: om mel 'n eersle-spon-speler Ie

kon uilgoon, is die kersie op die hele MOlie-koek

My oonvonklike rugbyhelde was, soos die Engelse

sol se "few and for belween". As jy nooil eers geweel hel

woorom grool monne in die middel von 'n wedslryd goon

sloan en hopie mook nie, kon die spel iou nie genoeg

oonlrek am von spelers helde Ie mook nie.

Lank-lank gelede - ek was rerig moor nel 'n fiokkerljie

hel die borselkop von Tom von Vollenhoven eendog my

oondog getrek. Dil was op stroot in Belhlehem !woorvon

hyook 'n boorling is) en omdol 01 wol iong meisie is open

lik oor hom ge"swoon" hel, hel ek moor soomgedoen

Ag, einllik was hy dorem moor 'n man met 'n Iyf wol trone

no 'n vrou se oe kon bring l

Loler was dil grool Frik du Preez 'Ivai my kniee 10m

gemook hel, seker moor omdol sy oe nel so 'n horlseer- il

drukking soos Elvis s' n gehod hel

Gelukkig hel ek in die Eikeslod rugby-verslond gekry,

01 kon ek nie veel beler voor as 'n vosle slut in een von die

sosiole sponne nie. En loe die goggo eers gebyl hel, was

die koeel deur die kerk. Probeer my vondog von 'n

wedslryd op Nuwelond weghou - dis nel moeilikheid

soek.

Op die hoofpowiljoen, woor my man jore gelede vir

ons seisoenkoortjies gekry heI, ken my bure my enloesi

osme goed en hulle druk moor die ore loe as dil te bol

dodig goon

Op doordie silplek hel ek my hees geskree ogler

groles soos Jon Boland Coelzee en Hempies du Toil aon

32 MATIELAND 2 '94

Ek hel seuns sien man word op die rugbyveld en ek het

rooi gesien as die blou bul mel die voornoom f'Joos op

die Ioneel verskyn.

Hy'l my ollyd herinner oon die lekker rugbyslorie von

die kleinserige losskokel ('n Tukkiel. wol vir 'n loogvol so

bong was soos die duiwel vir' n slypsleen. Toe hy op 'n

dog weer effens 1001 geloop is, hel hy op die grand bly Ie

en yl en kreun osof door 'n pyn is wol hom oon Iwee

skeur.

Hy'l nOluurlik gehoop dol as hy boie roos, die skeid

sregler log 'n slrofskop sol gee Moor die monne longs

die veld wol von rugby ken, en ook die losskokelliie, hel

uil die stoonplekke geskreeu: "Hei, man, iY speel nou vir

Tukkies, nie vir TRUK nie!"

Moor von 01 die rugby, is die lekkersle kyk longs die

veld mel Inlervorsily Vonioor hel ek weer voor in die ry

gesloon en harder as 01 die ieugdige ondersleuners vir die

Molies geskree

Nou se my vriende, dis geen wonder ek he! hier op

Siellenbosc op Lieberheim kom offree nie. y

droomhuis leen Porodyskloof is vir my 'n veilige howe, in

'n woonbuurl woor stille en gemoedelikheid heers Dis no

oon die dorp en no oon Coelzenburg.

Moor die wot weel, 'Ira ook gereeld vir my is dil oie

meer as loevol dol Porodyskloof '0 kOlspoegie von Jon

Boland se Vriesenhof is nle.

Sowoor, ek hel dil nie voorof geweel nie. Moor won

neer ek hom so op 'n ofstand in die dorp sien, gewoonlik

mel sy korl broek en long sokkies, weef ek boie goed

woorom 'n man in rugbyslewels 'n vrou se hor so vinnig

kon 1001 klop...



Paradyskloof
STELLENBOSCH

BELE IN U ElE DEELTJIE VAN STELLENBOSCH EN GENIET ALGEHELE SEKURITEIT, 'N IDILL/ESE
OMGEWING EN 'N UITSIG OOR DIE MAJESTIEUSE JONKERSHOEKBERGEf

RUIM • VEILIG • SKILDERAGTIG

• Hoofslaapkamer met badkamer en aantrekkamer
en-suite.

• 2de en 3de slaapkamers met volledige badkamer.
• Motorhuis en motorafdak.
• Ommuurde privaattuin.

• Afsonderlike patio's vanaf slaap,- sit- en eetkamer.
• Noord-aansig.
• Slegs een elektroniese beheerde toegang tot

Lieberheim.
• Toesluit en ry lewenstyl.

Lieberheim is 'n laedigtheid-ontwikkeling wat uit 43 vrystaande wonings bestaan, elk met
afsonderlike titel, rustige privaatheid, manjifieke uitsigte oor die asemrowende Jonkers
hoekberge, sonnige noord-aansig kamers en - die beste van alles - werklik goeie
sekuriteit.

Be
Be
bellandia

Sekuriteit is van uiterste belong by Lieberheim. Die
hele projek is omring deur 'n veiligheidsmuur en
toegang word beperk tot 'n enkele elektronies
beheerde hek wat deur middel van 'n kabelfoon
met elke woning in die projek verbind is. Slegs
inwoners binne die projek kan die hekmeganisme
aktiveer. Bo en behalwe die beplande veilig
heidsmaatreels, kan inwoners hulle ook berus in die
wete dot vriendelike bure door is wanneer hulle
hulle nodig het.

Die Lieberheim-skouhuis is 7 dae
van die week oop:
Maan. - Don. 14hOO-17hOO,
Vry. - Son. 14hOO-17hOO. Neem
die R44 vanaf Stellenbosch na
Somerset-Wes, draai oorkant die
gholfbaan links in Paradyskloof
weg en draai daarna by die
tweede pad, Floridaweg, regs.
Lieberheim is aan die einde van
Floridaweg.

Tree in verbinding met ons by die
skouhuis (021) 880-1705 geduren
de skou-ure of Susan Saaiman
(021) 96-7222 of Wendy Ogiela
(021) 880-1042.



OOK BESKIKBAAR
IN SUPERIOR MILD
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Die tegniese vaardigheid van die ou meesters en hul strewe

na die beste, leef voort in die vervaardiging van
Rembrandt van Rijn-die wereld se eerste vollengte-sigaret

met filtermondstuk-die Meesterstuk in Sigarette.
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