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Die US is besig, met omvattende

STRATEGIESE
BEPLANNING
Deur Prof. Walter Claassen,
Viserektor (Akademies)

Universiteite is deurlopend besig om te

beplan: departemente, fakulteite en institute

reageer op die uitdagings wat op hulle

onderskeie gebiede gestel word, ontwerp

nu we kursusse en onderneem navorsing.

Ook op 'n oorkoepelende vlak word daar

beplan en posisioneer 'n universiteit hom

met betrekking tot sy omgewing.

Aan die Universiteit van Stellenbosch het daar ook deur
lopend beplanning van die aard plaasgevind. 'n
Langtermynontwikkelingsplan vir die tydperk 1989-2005 is
in 1988 opgestel, na wye oorlegpleging binne die
Universiteit en met inagneming van aile gegewens wat in
daardie stadium beskikbaar was. Intussen het die strategiese
beplanning in departemente en fal<ulteite op 'n lewendige
wyse voortgegaan en die Universiteit kon telkens nuwe
lIitdagings aanpak.

Oor die afgelope paar jaar het dit dllidelik geword dat die
omgewing waarbinne universiteite in Suid-Afrika moet
beweeg, besig is om ingrypend te verander. Sake 5005 die
volgende kan uitgesonder word: die geleidelike afname in
staatsubsidie aan die hele universiteitsektor, die akkom
modering van studente lIit agterstandsgemeenskappe (ter
wyl die Universiteit vir akademiese ontwikke
lingsprogramme geen slIbsidie ontvang nie), die ver
wagtinge wat oor lIniversiteite bestaan, ens.

Die besef dat 'n vermindering in staatsllbsidie aan die
hele lIniversiteitsektor oor die volgende paar jaar baie
waarskynlik gaan word, het daartoe gelei dat die
Universiteitsraad die bestuur alreeds in 1993 gelas het om 'n
deeglike analise van die Universiteit se langtermyn finan-
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siele toekoms te doen. Die ondersoek is del\[ kllndiges
gedoen wat wyd oorleg gepleeg het met verskeie instansies.

As gevolg van die anaJise is tot die slotsom geraak dat
besparingsmaatreels oor die volgende vier tot vyf jaar nood
saaklik gaan wees. Hjerdie vermoede is alreeds vir vanjaar
bewaarheid deurdat aJle lIniversiteite se befondsingvlak
beduidend verlaag is teenoor die van vorige jare.

Die staatsubsidie is die Universiteit se graotste enkele
bron van ,inkomste. Die veronderstelling is dat universiteite
tot 'n vlak van 80% van hulle totale uitgawes deur die staat
befonds sal word. Die orige 20% van uitgawes moet gedek
word deur klasgelde en ander bronne van inkomste, inslui
tende rente-verdienste op beleggings en skenkings uit die
privaatsektor. Die staat het egter nooit die volle subsisie
toegeken nie en die berekende subsidie is met die soge
naamde a-faktor verminder. Die faktor het nou verminder
tot 62.8% vanjaar.

Die gevolge van die vermindering in subsidie was onder
andere 'n voortdurende styging in klasgeld - en dft terwyl
die Universiteit juis probeer het om deur besparings
maatreels en oordeelkundige bestuur so 'n styging prabeer
beperk het. Die Universiteit moes noodwendig ook al in sy
reserwes begin delf.

Dit is duidelik dat dit vir die Universiteit onmoontlik sal
wees om sy inkomste sodanig te verhoog dat die tendense
heeltemal omgekeer kan word, al word aile moontlike
pogings aangewend om nuwe bronne van inkomste vir die
Universiteit te ontgin.

Besparingsmaatreels op aile terreine en in aile afdelings
van die Universiteit is dus noodsaaklik. Aangesien 70% van
die universiteit se uitgawes aan salarisse bestee word, sal die
salarisrekening noodwendig ook ingekort moet word.

Tegelykertyd het dit ook geblyk nodig te wees om 'n
nuwe personeelvoorsieningsformllle te gebruik waarin daar
in 'n grater mate rekening gehou word met die wyse van
staatsbefondsing, wat verskillende rigtings en vlakke van
studie op lIiteenlopende wyse befonds. Die studentegetalle
in die verskillende rigtings het intussen ook oor die afgelope
dekade verander, terwyl die personeelsituasie in baie
gevalle nog bepaal is deur die sitllasie 5005 dit enkele jare



oorvleueling, die lewensvatbaarheid en volhoubaarheid van
'n rigting of kursus, die vraag of dit van strategiese belang
is, die bekostigbaarheid daarvan, ens.

Deur die gebruik van die kriteria kan verseker word dat
verantwoordbare akademiese besluite geneem word. Die
kriteria word dan ook aangewend in talle gesprekke op aile
vlakke van die Universiteit.

Daar sal in die toekoms ook toenemend rekening gehou
moet word met sake 5005

samewerking in streeksverband,
'n groter mate van samewerking
met die privaat sektor,
betrokkenheid by probleme in
die gemeenskap, ensomeer. Die
huidige strategiese beplannings
proses bied die geleentheid om
ook standpunt in te neem oor
die sake en die nuwe moont
likhede wat gebied word, te ont
gin.

Terwyl die proses in die
akademiese afdelings van die
Universiteit voortgaan, word
daar intussen ook dergelike
prosesse aan die gang gesit, of
verder gevoer, in aile adminis
tratiewe en diensafdelings, Ook
hier sal bespaar en teruggesny
llloet word, Verskeie diensafde
lings word tans, volgens 'n
model wat alreeds enkele jare
gelede met sukses in sekere
afdelings toegepas is, in koste
sentra omskep. Op die wyse
word daar rekening gehou met
die werklike koste van sulke
dienste en word omgewings
geskep waarin op die rnees oor
deelkundige en koste-effektiewe
wyse bestuur kan word.

In die uiteindelike strategiese
plan van die Universiteit - wat
voor die einde van die jaar gefi
naliseer sal word - sal die resul-

tate van die beplanning in aile afdelings ge'integreer word.
Sekere resultate van die beplanning word egter intussen
alreeds in die praktyk omgesit in die vorm van aangepaste
kursusse, beter bedryf- en bestuurstelsels, ens.

Strategiese beplanning is 'n proses en selfs wanneer die
produk in die vorm van 'n finale verslag en 'n strategiese
plan beskikbaar is, moet die proses nog steeds voortgaan.
Die Universiteit wil juis verseker dat sy strategiese beplan
ning so 'n dinamiese proses is. •

In die toekoms ook
end rekening gehou
ord met sake soos

rking in streeksver
'n groter mate van

drIJP-wlerking met die pri
ktor, betrokkenheid
Ierne in die gemeen
omeer. Die huidige
se beplanningspro
die geleentheid om

tandpunt in te neem
sake en die nuwe

llikhede wat gebied
·'·_··JI"Id, te ontgin.

gelede was. Dit het geblyk dat daar tegelykertyd met al
hierdie faktore rekening gehou moet word.

Daar is besluit om die proses van herbesinning,
herbeplanning en aanpassing as 'n strategiese beplanning
sproses aan te pak, waarin daar volledig met die
akademiese opdrag van die Universiteit rekening gehou
word. Die finansiele werklikhede bied die kontoere
waarbinne daar verder beplan kan word.

Dekane is versoek om strate
giese pianne met die oog op
die bereiking van spesifieke
finansiele doelwitte voor te Ie.
Werksmateriaal is aan
akademiese personeel beskik
baar gestel waarin oorwegings
waarmee rekening gehou moet
word uitgespel is en strategiee
met die oog op die bereiking
van die doelwitte aan die hand
gedoen word. Lede van die
Rektoraat het verskeie fakul
teitsbyeenkomste toegespreek,
personeelverenigings is ingelig
oor die agtergrond en die aard
van die proses en geleentheid
is geskep vir gesprekke en
insette van verskeie kante af.

Dit was veral belangrik dat
die proses op die vlak van
departemente begin en van
daar af gevoer word na fakul
teitsvlak waar dit in 'n strate
giese plan vir die fakulteit
opgeneem kan word, Daarna
sal die verskillende strategiese
planne die aandag van ander
oorkoepelende besluitne
mingsliggame aan die
Uni versi teit geniet, onder
andere van die Akademiese
Beplanningskomitee. Die pro
ses van herbesinning en
herbeplanning is tans alreeds
in 'n gevorderde stadium.

'n Stel kriteria is deur die Senaat en Raad aanvaar
waardeur verseker kan word dat die Universiteit se tradisie
van hoe akademiese standaarde en akademiese leierskap nie
by afskaling (of selfs by die afskaffing van bepaalde rigtings
of dele daarvan) in die gedrang kom nie. In die kriteria
word daar byvoorbeeld rekening gehou met die vraag of
akademiese werk van hoe gehalte in die betrokke omge
wing gedoen word, die navorsingsprofiel van die perso
neellede in die betrokke departement, die kwessie van
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US L1BRA'RY SERVICE

US BIBLIOTEEKDIENS

die reuse-instelling wat dit vandag is. Die huidige

hoafuiblioteek - die 1S Gericke Biblioteek, wat in

1984 betrek is - is die derde biblioteekgebou op

die kampus.

Nadat die "Reading and Reference Library" gou te

klein geword het, is die Cl Marais "bibliotheek" in

1901 opgerig, met skenkings van onder meer die

Stellenbosse weldaener mnr Charlie Marais. Die

sierlike enkelverdieping-geboutjie op

"Kollegeplein" sku ins agter die Ou Hoofgebou het

tot 1920 oak die destydse kollege en latere Universiteit se

administrasie gehuisves, asook lokale wat as raadsaal en

senaatskomiteekamer gereserveer is.

Toe die gebou ook te klein geword het, is die Carnegie bib

lioteek in 1938 opgerig, danksy bydraes van die Carnegie

korporasie van Arnerika. Dit moes verskeie kere daarna

aansienJik vergroot word, maar het as biblioteekgebou vir 'n

groot, moderne universiteit uiteindelik heeltemal ontoerei

kend geword.

Vroeg in 1984 kon die US sy derde biblioteekgebou, die 1S

Gericke BibJioteek, in gebruik neem. Die hoofbiblioteek

word deur 'n netwerk van vyf tak- en twee satellietbib

lioteke aangevul - die takbiblioteke vir Teologie, Musiek, die

Tygerberg-kampus, die Nagraadse Bestuurskool en

Ingenieurswese, asook die satellietbiblioteke vir Bosbou en

Buitemuurs.

Die JS Gericke biblioteek is een van die grootste en modern

ste geboue op die sentraJe kampus. Dit is 005 van die ou

Carnegie-biblioteekgebou (wat nou vir 'n deel van die sen

trale administrasie gebruik word) opgerig - en beslaan twee

verdiepings onder feitlik die hele oppervlakte van die

HARTKLOP
IVIERSY
EEUFEES

et sy honderdste verjaardag is die US

Biblioteekdiens ligjare weg van die pionierboekver-

samelinkie wat dit 'n eeu gelede was.

Studente het die bal aan die rol gesit om die eerste biblio

teekdiens in 1895 in die Ou Hoofgebou ingerig te kry.

Reeds in 1888 het die studente twee van hulle (waaronder

IBM Hertzog, die latere staatshoof) afgevaardig om met die

senaat oor 'n plek vir die kollege se boekery te onderhandel.

Die studente het ook onderneem om met "entertainments"

geld vir tydskrifte te help insamel.

'n Formele biblioteekdiens het aan die Victoria Kollege (die

US se voorganger) tot stand gekom nadat die kollege senaat

in Februarie 1895 'n stel reels neergele het vir die "College

Reading Roam (ta be opened as soon as possible)." Later

die jaar het die kallege kalender vermeld dat die kollege sy

eie "Reading and Reference Library" het.

Uit die nederige begin het die Biblioteekdiens gegroei tot

Die lrappe wal in 'n amfilealer afloop na die ingang van die jS
Gericke Biblioteek onder die jannie Marais plein.
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Sedert mnr George Marais (regs) in 1925 as die US se
eerste biblioteekhoof aangestel is, het slegs drie rnense
die pas beklee, By horn enkele jare gelede is sy opvol
gel', rnnr Flooi du Plessis (links), en die se opvolger,
prof Hennie Viljocn..

Een van die biblioteekdiens se pronkstukke is die Africana
lokaal in die JS Gericke Biblioteek. Die Universiteit se Africana
versame-ling is al deur kenners as "een van die uitmuntendste
versamelings v£ln die aard ter wereld" bestempel. Die lokaal is
vernoem na mnr F100i du Plessis, 'n vorige hoof van die US
Biblioteekdiens,

oral ter wereld.

Die Biblioteekdiens het veral in die afgelope dekade aan

sienlik verander. Sedert 1986 is al die Biblioteekdiens se

prosedures gerekenariseer. Die grootste deel van die ver

sameling is op die rekenaardatabasis vasgele - met toegang

deur rekenaars oral in die hoof- en ander biblioteke.

Dosente en navorsers kan uit hul kantore daarop inskakel.

Verskeie indekse is ook op laserskyf (CD-ROM) beskikbaar.

Ontwikkelinge 5005 elektroniese pos, elektroniese doku

mentelewering en toegang tot die Internet het 'n totaal

nuwe dimensie aan die biblioteekdiens se primere taak van

inligtingverskaffing gebring. •

Die Carnegie Biblioteek (nou bekend as Administrasiegebou A)
is in 1938 in gebruik geneem. Dit is later aansienlik uitgebrei en
het tot 1983 as hootbiblioteek gedien.

Jannie Marais-plein. Dit is beslis een.van cV,e' ~otste
ondergrondse biblioteke ter wereld. '.

Van die biblioteekdiens se pronkstukke sluit in die

u1tmuntendste versamelings van die aard ter wereld"

bestempel is; die indrukwekkende Dokumentesentrum

(wat o.m. oor die unieke dokumenteversamelings van 'n

aantal groot Afrikaanse digters en

skrywers beskik); 'n spesiaal

ingerigte restourasie-labora tori um;

en kosbare versamelstukke in die

takbiblioteke vir Teologie en

Musiek.

'n Eeu gelede was daar nog geen

biblioteekpersoneel nie; vandag

spog die biblioteekdiens met 'n 130

tal personeellede, wat dit een van

die grootste afdelings aan die

Universiteit maak.

Die eerste bibliotekaris is eers in

1925 aangestel. Hy was mnr

George Marais, wat later in die VSA die eerste Suid

Afrikaner geword het om 'n graad in biblioteekkunde te

behaal. Mnr Marais (wat verlede jaar op 91-jarige ouder

dom oorlede is) het sedert sy aftrede in 1967 slegs twee

opvolgers gehad: mnr Flooi du Plessis (na wie die

Africana-kamer in die JS Gericke biblioteek vernoem is) en

prof Hennie Viljoen sedert 1984.

Die heel modernste tegnologie wat beskikbaar is, plaas die

Biblioteekdiens deesdae op die voorpunt van inlig

tingontsluiting aan die sowat 14 500 Mabes en meer as 800

akademici en navorsers op die kampus.

Dit is ook nie net die biblioteekdiens se 580 000 boeke,

6 500 lopende tydskrifte, 280 000 gebonde tydskrifte, kom

pakskywe, plate, bladmusiek, dokumente en ander stukke

wat vir studie en

navorsing :beskik

baar is nie. Die

biblioteekdiens se

elektroniese ska

keling met buite

landse verskaffers

bied toegang tot

honderde databa

sisse op talle

studieterreine
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Die SlIid-Afrikaanse Kardiologie-Verelligillg l1et sy
goue Presidentsmedalje aall prof Alldries Brillk,
afgetrede dekaall van Geneeskl/llde en 'II voormalige
l'oorsitter vall die Mediese Navorsillgsraad,
toegekl'll. Hy is met die prestige-toeke1ll1illg vereer
vir sy jarelallge, toegewyde bydrae tot die verenigillg
ell is slegs die derde ontvanger van die goue medalje.
Die hartpionier prof Chris Bamard I'll dr Jol1ll
Barlow VillI die Wits-ulliversiteil is die twee vorige
ontvangers. Prof Brink dien in die US-Raad.

Dr Sietske RlIbolV, 'n radiofarmaseut in die
Departemenl Kemgeneeskunde, het by 'n onlangse
kOllgres van die Suid-Afrikaanse Vereniging van
Kel'llgClleeskllnde die Chri lallsl'll - toekem/illg
m-medalje olltvang. Dit gallll aall jong welenskap
likes lIir hul bydraes 101 die kemgelueskullde. Dr
[{lIbow is 101 in jlllie in DlIilsland vir verdere opleid
ing ell silldie OIuter leiding l'all prof Mii/ler Garlner
by die kerllllllvorsingsclltrum ill liilich,

Twee ollddosente vall die
KOllseroatorium, proff George
vall del' Spuy en Liollel
Bowman, l1et erelisensiate vall
Unisa OlltvlllIg. Dit is Iluwe
toekenllillgs ell die twee US
ollddoswle is die eerste ont
!lallgers daarvan. Albei is
vereer vir l1ulk jare lange Prof Bowman

bydrae 01' musiekgebied, vera I as
lIitllcll1C1lde dosente.

en ouddosente

Prof johann Cook van die Departemelll Ou Navye
Oosterse Stlldie is vanjaar ill Belgic om rlilvorsing
te doen met 'n gesogte bellI's wat hy l'all die
Universiteit vall Lellven ontvallg het. Hy werk
daar saam met prof lohan Lust, 'n voorste kenner
van die Sepiliaginta (Griekse vertaling vall die all
Testament). Prof Cook het ook 'n beperktedoseerop
drag in Lelwell. Sy navorsing is op die
Septllagillta- ell Peslzitta (Siriese! weergawes vall

die boek Spreuke gerig. Die twee vroee l'ertalillgs is Ilog IIiI' diepgaallde
lIagevors nil'. Daar word beplall om die resultate vall die navorsing ill ter
lIasiollaalle publiseer.

•••

Prof Van
del' Spuy

Die VI1/emarkstigting hel sy Vryemarkprys lIerlede
jaar toegeken aan die afgctrede hoof lIan die
Deparlemellt Llllldbou-ekollomie, prof Eckart Kassier
- wie se opvaltillge 001' die vryelllark. telsellallk dellr
die Silid-Afrikallllse IlllldbollbedrYf lIerwerp is. Hy
was voorsitter vall die kommissie wat die bemark
illgswet olldersoek Ilet ell het slerk stalldpllllt inge
Ileelll leeJl sentrale regerillgsvelzeer lIilll die landboll,
wat Izy op die lallg terlllyll as lIadelig vir boer ell ver

bmiker /Jeskoll, Prof Kassier was 30 jaar aall die US verbo/lde - 23 jaar
daarvan as dCl'artcmCl1tshooj. [II 1992 hel die SA
Landvouskrywersverelliging hom as Lalldbollklllldigc va/I die laar
aangewys,

Die English Academy het einde verlede jaar sy gesogte
Pringleprys vir die beste letterkundige artikel wat in die twee
jaar 1992- '93 in Suid-Afrika perskyn het, toegekell aan prof
Michiel Heyns pan die Del'artement Engels. Die bekroollde
artike!, "Another world altogether? The knight's tale and the
Cape Times", het in die tydskrij'Theoria verskyn. Prof Heyns
hel M.A. in Engels aan die US, nog 'n M.A. aan die
Universiteit lIan Cambridge ell daarna sy doktorsgraad 01'
Stellenbosdl behaal voordat hy tien jaar gelede professor 01'
Stel/enbosch gClvord Ilet.

Prof Curly Nortje, hoof lIan die Deparlc//lCllt Maksillofasiale
Radiologic ill die Fakulteit Tandheelklillde het in samewerking
met Amerikaanse skrywers 'n n1l10e bock 001' radiologic die lig
laat siclI. Diagllostic [//lagillg of the Jaws, //let medeskrywers
prof! Robert Lallglais en Olaf Langland Vall die lillillersiteit
van Texas in San Antonio, bevat 1 500 il/ustrasies. Dit is prof
Nortje se tweede bock saam met gesiene buitelandse radioloi;.
Sy departement huisves een van die beste maksil/ofasiale radi
ologic sentra in die wereld en dit is waarom hy as medewerker
pir oorsese publikasies kan opt1'1'1'.

ERSO
prestasies

Prof Piet Walters van die Departement Fisika het die Sf/id
Afrikaanse Spektroskol'iese Vereniging se gesogte Arlabs gOlle
medalje as lIitnemendstc sl'cktroskopis pir 1994 ontvallg. Dit
is 01' die vereniging se jaarkongres by die US cillde verlcdc jaar
aall hom oorhalldig. Hy is ollder meer vir sy volgeholle
toewyding en werkywer 01' die gebied van die speklroskol'ie ill

die afge/ope drie dekades vereer. Prof Walters word in lerna
sionaal as kundige en Icier 01' sy lIavorsingsgebied erken. Hy
was reeds vir drie ha/fjaar-tydperke as genooide besoekende

wetenskaplike in Amerika. Van sy pllblikasies is die resultaat van same
werking mef werc/dleiers 01' die vakgebicd.

Prof Lourens du Plessis Vall die Departcment Publiekreg het
die sonderlinge eer te beurt geval om die Ernest Oppenheimer
Memorial Trust University Travelling Fellowship vir 1995 te
ontvang. Die waarde van die toekennillg is R30 000 cn prof
Du Plessis sal dil gebruik om aan die "Deutsches institut fiir
Foderalis//lusforschung" in Hannover, Duitslalld, lIavorsing te
doell. Dit is een van verskeie akademiese beurs/' en toekennings
wat hy reeds ontvallg he/. Andcr sluit in die navor
singstoekellliing vir gevestigde navorsers van die Sentrum vir

Wetenskaponhvikkelillg vall die Raad vir GeesteswelCIIskal'like Navorsillg
(RGN! en die studiebcsoektoekenning van die "Deutscher Akademischer
Allstallchdiensi. "
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Kweekskool bied
kursus in Zimbabwe aan

'n Kursus wat 'n us
Kweekskooldosent verlede
jaar by 'n teologiese skool
in Zimbabwe aangebied
het, gaan hopelik 'n jaar
likse instelling word.
Prof Pieter Coertzen,
n hoogleraar in
Ekklesiologie en ook die
Dekaan van Teologie, het
teen laat verlede jaar 'n
kursus in kerkreg by die
Reformed Church in
Zimbabwe se teologiese
skool op Morgenster
aangebied. Prof Coertzen
Daar word nou beoog om
elke teologiedepartement van die US 'n kans te gee om om
die beurt sulke blokkursusse op Morgenster te gaan aan
bied. Dit kan daardie instelling se teologiestudente help om
hulle aan 'n universiteit verder te gaan bekwaam,
Morgenster bied slegs 'n driejaar-diplomakursus aan.
Verskeie studente en dosente van Morgenster het in die
afgelope jare vir gevorderde kursusse in teologie aan die US
kom inskryf.
Prof Coertzen se met die blokkursus wat hy daar aangebied
!let, moes die studente baie leeswerk vir bespreking en toets
ing baasraak, Die lewendige en indringende klasbesprek
ings wat gevoer is, het hom veral opgeval.
Die Universiteit het 'n besondere diens gelewer deur al die
:leeswerk met 'n rekenaarprogram in braille-skrif oor te sit
ter wille van een van die studente wat blind is.
Prof Coertzen se die gedagte aan gereelde blokkursusse
deur US-dosente vir die studente van Morgenster het
ontstaan toe hy en sy lIoorganger as dekaan, prof Bernard
Combrink, tydens 'n besoek aan Zimbabwe saam met hul
gesinne in 1992 ook op Morgenster aangedoen het.
Hy sal graag wil he dat die Kweekskool soortgelyke bande
uitbou met instellings in lande soos Malawi en Zambie. •

GIE
kry nuwe graadstruktuur

Die Fakulteit Teologie het vanjaar 'n heel nuwe graadstruk
tuur in werking gestel - gerig op die eise en uitdagings van
veranderende lewensomstandighede wereldwyd en veral in
Suid-Afrika.
Drie nuwe grade is ingestel. 'n Nuwe buitemuurse teolo
giegraad (die heel eerste in die land) wat nie net op
predikante gemik is rue en ook in Engels aangebied word, is
del'l van die vernuwing.
"Maar dit beteken nil' die Fakulteit Teologie gee nou sy
identiteit prys nil'. Ons verbondenheid aan die
Reformatoriese teologiese tradisie gaan steeds voort," se
prof Pieter Coertzen, dosent in Ekklesiologie wat vanaf d,ie
begin van die jaar vir drie jaar as Dekaan van Teologie
benoem is.
In die plek van die ou B.A.-kursus met teologievakke,
gevolg deur 'n nagraadse driejaar-B.Th., word 'n voor
graadse vierjaar-B.Th.-kursus nou aangebied, gevolg deur
'n gevorderde tweejarige kurSllS wat op die nuwe B.D.
graad llitloop.
Die nuwe BTh. is as eerste universiteitsgraad 'n loopbaan
gerigte kursus wat 'n afgeronde en professionele opleiding
aan verskillende Christel ike kerke se predikante bied.
Die nagraadse BD.-kurSllS is twee jaar lank vir iemand wat
reeds die vierjaar-B.Th. voltooi het. 'n Verrykte driejaar
B.D. word ook aangebied vir studente wat 'n minder
volledige voorgraadse kursus (byvoorbeeld aan 'n ander
universiteit) voltooi het.
Die BD.-kurSllS vereis vaardighede in Hebreeus en Grieks
en bied ook teologievakke meer gevorderd aan as in die
voorafgaande B.Th.-kursus.
Hierdie nuwe graadstruktuur hou rekening met kerke soos
die NG Kerk se behoefte aan 'n sesjaar-opleiding vir
predikante.
Die voorgraadse B.Th.-kursus gevolg deur 'n tweejaar-B.D.
stem ook ooreen met die regsfakulteit se B.A. of B,Comm.
met regsvakke gevolg deur 'n LL.B.-graad.
Die nuwe B.A. (met Teologie) kombineer vir die eerste keer
in Suid-Afrika teologievakke en godsdienskunde met v,lkke
in die ekonomiese en bestuurswese en menslike hulp
bronne.
Die deeltydse, buitemuurse vierjaar-kursus word - ook in
Engels - by die US se buitemuurse kampus in Bellville
aangebied. Dit bestaan uit agt dele van 18 weke elk.
Die US werk met die Universiteit van Wes-Kaapland
(UWK) saam sodat studente van hul krediete vir die kursus
ook op die UWK-kampus kan behaal.
Met die instel van die B.A.-kursus is nuwe neigings in die
land, asook die heropbou- en ontwikkelingsbenadering, in
ag geneem. Die kursus is daarop gerig om pastore,
priesters, leerkragte en welsyns- en veldwerkers te kwali
fiseer vir pastorale werk in die moderne samelewing waar
gemeentelede meestal in die handel- en nywerheidsektore
werk. •
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omAFRI KAAN5Ie bevorder

die weg te ruim"

struikelblok vir voornemende

" om ons ems in die verband te

Maties uit aIle agtergronde uit

"Daar word soms gese dat die Afrikaanse voertaal van die US
'n beletsel in die weg van groter toeganklikheid is. Die teen
deel word bewys deur die duisende anderstaJige studente wat
oor vele dekades suksesvol hier gestudeer en trotse Oud
Maties geword het." Sowat 20 persent van die Maties is nie-

Afrikaanssprekendes.
'n Soortgelyke skenking wat die Het Jan Marais

Fonds aan die Stigting vir Afrikaans gemaak
het, skep verdere moontlikhede vir gesa-

mentlike gemeenskapsdiensprojekte
tussen Stellenbosse akademici en die
stigting op aile gebiede waar Afrikaans
tot voordeel van die hele Suid-Afrika kan
wees.

Prof. Van Wyk het gese die US wil deur
die behoud van standaarde nog meer toe

ganklik wees vir studente wat agterstande
het weens onvoldoende skoolgeleenthede.

Hiervoor het die US 'n reeks ontwikkelingspro
gramme uitgebou waarvoor die private sektor ruim

geldelike steun aan die Universiteit verskaf het. •

bewys en enige moontlike taal-

'n Skenking van R400 000 oor twee jaar van die Het Jan
Marais Fonds stet die Universiteit in staat om 'n omvangryke
program van inleidende en meer gevorderde kursusse in
Afrikaans vir studente in aile vakrigtings aan te bied.
As die program geslaagd is, beoog die fonds om die skenking
na twee jaar voort te sit.
Die skenking word onder meer gebruik vir die
inleidende kursusse wat voor die begin van
di.e akademiese jaar aangebied word
asook vir ondersteunende kursusse in
die loop van die akademiese jaar.
Laasgenoemde is veral op die aanleer
van toepaslike vaktaal gemik.
Die program word aangebied "om ons
ems in die verband te bewys en enige
moontlike taalstruikelblok vir voorne
mende Maties uit aile agtergronde uit die
weg te ruim", het prof Andreas van Wyk,
Rektor en Visekanselier, gese toe hy die skenk-
ing teen die einde van verlede jaar bekend gemaak
het.

INNOVATIVE
COURSE

South Africa urgently needs competent decision makers

in die public and private sector. To address this need, the
University introduced an innovative new B.A. course as
from 1995 focusing on Value and Policy Studies.
Decision makers are required to acquire
not only factual knowledge but also
the ability to interpret facts and events
so that decisions may be based on sound
values. It is essential that values needed
to make democracy succeed and that
apply in business, public institutions and
organisations and in a diversity of cultures,
should be taken into account when policy
decisions are made.
The new course is an enriched B.A. that
requires 90 instead of the usual 80 credits. It
combines the subjects Philosophy, Religious

Studies, Political Studies and Sociology with Economics,
Industrial Psychology, Business Administration and

Development Studies.
It is also supplemented by courses in language
and communication skills and with special
modules focussing on the interaction
between values and policy formulation.
Practical work in policy making forms an
important part of the course, to ensure
hands-on experience and to expose stu-
dents to the reality and demands of the
public and private sector.
Admission is subject to selection. A
written application is required, con
taining the resume, accompl,ishments
and interests of the applicant. This

will be followed by a personal interview. •

8



BOSBOUnaus
Prof Brian Bredenkamp (regs) by die inlemasionale
bosboukongres aan die US mel, van links, mnre.
Lukyamuzi Kalende van Uganda, Andrews Asiamah
van Ghana en prof Elnour Eisiddig van Soedan.

AI hoe meer nagraadse bosboustudente uit Noord- en
Sentraal-Afrika wil op Stellenbosch kom studeer - in plaas
van by universiteite in byvoorbeeld Brittanje, Duitsland of
die Skandinawiese lande.
Die Bosboufakulteit by die US oorweeg 'n akademiese uit
ruilooreenkoms met die Universiteit van Khartoem in
Soedan. Ses studente uit Noord-Afrika het vir M.sc.-studie
in bosbou op Stellenbosch aansoek gedoen en twee bosbou
dosente van daar wi! ook studiebesoeke aan die US bring, se
prof Brian Bredenkamp, professor in Bosboubestuur aan die
US.
Drie studente uit Sierra Leone word deur die VVO geborg

Rekordgetal vroue
begin met

B.MiI.
Die FakuIteit Krygskunde op Saldanha het vanjaar sy
grootste getal eerstejaars- en vrouestudente ingeskryf sedert
die fakulteit se ontstaan in 1955.-Van die 114 eerstejaars is
23 vroue. Die studente volg die kursus B.Mil., met 'n keuse
tussen die natuur-, bestuurs- en geesteswetenskappe. Elke
student is verbonde aan 'n afdeling van die Weermag, nl.
Leer, Lugmag, Vloot of Geneeskundige Dienste.
Daar was verlede jaar altesaam 17 vrouestudente in die
fakulteit maar slegs een eerstejaar. Die toename in vroues
tudente vanjaar weerspieel die toenemende getal vroue wat
hulle vir loopbane by die Weermag aansluit.
Sedert vyf jaar gelede het die fakulteit baanbrekerswerk
gedoen met die uitbou van oorbruggings- en akademiese
ontwikkelingskursusse vir studente uit gemeenskappe met
agterstande. Die US het in die implementering van sy pro
gramme swaar gesteun op hierdie suksesse by die Fakulteit
Krygskunde. In 1990 het personeel van die Stellenbosch-

9

om vanjaar in die Departement Boskunde te studeer.
Vyf meesters- en doktorsgraadstudente uit Botswana en
Kenia is vanjaar toegelaat. Studente uit Mosambiek en
Swaziland was onder die uit Afrikalande wat verlede jaar al
aan die fakulteit ingeskryf was.
Die Kameroen, Uganda, Ghana en Soedan was onder meer
verteenwoordig by 'n internasionale kongres oor bosinven
taristegnieke - gereel deur prof Bredenkamp - wat einde
verlede jaar by die US gehou is.
'n Werkgroep van IUFRO (International Union of Forestry
Research Organisations) wat meer as 'n eeu oud is en in
Wenen, Oostemyk, gesetel is, het die kongres aangebied en
ook 'n groot deel van die koste vir deeIname deur navorsers
uit Afrika gedra.
Naas Suid-Afrika, was 14 lande daar verteenwoordig. Al
die belangrikste maatskappye en organisasies in die Suid
Afrikaanse bosboubedryf was ook goed verteenwoordig. •

kampus 'n oorbruggingskursus van sewe weke vir die
Fakulteit Krygskunde ontwikkel en op Stellenbosch aange
bied. Dr Ludolph Botha, wat verlede jaar as direkteur van
die US se nuwe Afdeling Akademiese
Ontwikkelingsprogramme aangestel is, was onder meer by
die heel eerste program in 1990 betrokke.
In September 1991 het die Fakulteit Krygskunde sy eie
Departement Akademiese Ontwikkeling ingestel, met mev
Lana Smith as hoof. Sedertdien het die fakulteit onder haar
leiding sy eie oorbruggingskursus en akademiese ontwik
kelingsmodel ontwikkel en aangebied.
Vanaf Januarie 1994 bied die departement in samewerking
met die fakulteit 'n volledige, ge'integreerde akademiese
ontwikkelingsprogram aan wat ook 'n voorbereidingsjaar
binne die hoofstroom van akademiese aktiwiteit insluit.
Dit begin met 'n voorbereidingskursus van ses weke in
Oktober en November van die jaar voordat die student as
eerstejaar inskryf. Daarna kan die betrokke studente die
B.Mil.-graad in die gewone drie jaar voltooi of in 'n ver
lengde en verrykte kredietdraende vierjaar-tydperk (die
voorbereidingsjaar-opsie).
Individuele studiehulp, inleidende modules tot vakke en
tutoriale word onder meer vir al die studente aangebied.
Die Departement Akademiese Ontwikkeling is verder
betrokke by kurrikulum-ontwikkeling en dosente-verryking.
'n Taalopleidingsdiens word onder meer aangebied, wat die
vrywillige aanleer van Afrikatale (vir studente en dosente)
insluit, asook 'n konsultasiediens binne en buite die SANW
en betrokkenheid by gemeenskapsdiensprojekte. •
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Ervare plaasarbeider
help departement wen

Mnr Jan Konstabe/met die KWV-trofee in die
wingerdblok wat gewen het.

'n Plaasarbeider wat 43 jaar al vir die Universiteit werk, het
gehelp dat die US vir die tweede jaar na mekaar die KVVV
kompeti ie vir die Stell.enbosch-distrik se beste wingerdblok
wen.
Mnr Jan Konstabel het in 1952 op 16-jarige ouderdom begin
werk op die proefplaas Welgevallen - waar die Departement
Wingerd- en Wynkunde met 'n blok cabernet sauvignon
druiwe die KWV se 1995-kompetisie vir Stellenbosch gewen
het.
Dit was sJegs die tweede keer dat die departement vir die
kompetisie ingeskryf het - en die tweede keer dat hy gewen
het. 'n B10k merlot het verlede jaar gewen.
"Dit b teken vir die personeel baie dat ons elke jaar kon
wen," s' mnr Vaatjie Jacobs, tegniese beampte van die
departem nt. "Ons het net twee arbeiders en hulle moes
aUes insit om die prestasie moontJjk te maak."
Mnr Jacobs benadrllk dat mm Konstabel met sy jarelange
ervaring 'n groot bydrae tot die twee wenpogings gelewer
het. Mnr Konstabel self vertel met trots dat hy die ander
arbeider, mnr Hendrik September, "geleer het om by my oor
te vat as ek later vanjaar aftree."
Mnr Konstabel het op 'n wynplaas in die Stellenbosch-dis
trik grootgeword. Hy se wyle prof Chris Theron, die
d tydse departementshoof, "het my alles van wingerdsnoei
en ent en sulke dinge geleer." Van die meer as vier dekades
wat hy op WelgevaJlen gewerk het, se hy: "Ek het net goeie
herinneringe aan my werk."
Hy en sy vrou, Aletta, wat by 'n tehuis vir senior burgers op
Stellenbosch werk, het 13 kinders gehad. Die oudste, Chris,
het enkele jare gelede in 'n gronddam op Welgevallen ver
drink.
Mnr Jacobs se die paneel deskundiges wat vanjaar die
KWV-kompetisie beoordeel het, het vir die US se wenblok
meer as 97% toegeken. "Hlllle was veral met die
langtermyn-beplanning beindruk, asook met die drag-tot
groeikrag verhollding en die lowerbestullrpraktyke wat
gevolg is." Hy se die blok is beskou as "'n sprekende voor
beeld van die gedagte dat premium-wyne reeds in die
wingerd 'gemaak' word." •

Vir aile eiencJomsbehoeftes
skakel (021) 883-8192/3 (k/u)

Faks 883-9322

DORPSTRAAT 75, STELLENBOSCH

Die nuwe rooi wyndruifkultivar wat begin
vanjaar deur die Departement Win~erd- en
Wynkunde bekend gestel is, word geproe en
bespreek deur (pan links) n/J/r Lofty Ellis,
dosent in wyllkrmde, prof Piet Goussard,
hoof van die Departement Wingerd- e1l
Wy1lku1lde, pTofChris Orffer, afgetrede hoof
van die destydse Departement

:;.....-_~_----J Wingerdkul1de.

Door is net een Motielond!
Door is net een Wynlond!

KAMPUS-AREA - WOONSTELLE
• VANAf R89 000 •

DORPSHUIS - 2 SLAAPKAMERS
• R173 000 •

'n Eie vakansieplekkie met uitstekende

huurinkomste gedurende die

akademiese jaar.

o ink net, 'n eg Suid-Afrikaanse rooi ver nitwyn. Djt is
een van die vele moontlikhede van roobernet, 'n nuwe

rooi wyndruifkultivar wat begin vanjaar deur die
Departement Wingerd- en Wynkunde bekend gestel is.
Roobernet is reeds in die jare sestig clem die vader van
wingerdkruisings, prof Chris Orffer, afgetrede hoof van die
destydse departement van wingerdkunde, geteel deur pon
tak en cabernet sauvignon te kruis. Wingerdsi ktes het egter
hul tol geeis en prof. Piet Goussard het deur die jare die
voortplantingsmateriaal van skadelike virusse gereinig m
uiteindelik 'n biotegnologies verbeterde kultivar daar te stel.
Die nuwe kultivar het 'n 'intens donkerroQi sap en kan wye
toepassing in die Suid-Afrikaanse wynbedryf vind, 5005

onder meer 'n versnit met pinotage om 'n eg Suid
Afrikaanse wyn te maak. Hoewel roobernet ook op sy eie
genoeg karakter het om jonk of verouderd bemark te word,
meen wynmaker en Oud-Mane mnr Beyers Truter van
Kanonkop dat die kultivar eerder deur wynmakers gebruik
sal word vir kleuraanvulling by wyne met gebrekkige kleur.
"Die idee van 'n eg Suid-Afrikaan e wyn Iyk weI baie
aantreklik, maar verdere eksperimente is nodig."
Mnr Lofty Ellis, dosent in wynkunde, is oortuig dat die
nuwe druifsoort die potensiaal van wynmilak net verder
kan uitbrei. "Wynmakers kan met roobernet hul eie styI
wyne maak."
Mnr Dllimpie Bailey, groepbedryfsdirekteur van
Stellenbosch Boerewynmakery, glo roobernet sal ook baie
potensiaal in die handel bied. Roobernet is ewe goed
aangepas in warmer sowel as koeler streke en is goed
bestand teen siektes. Die druiwe word teen mid del
Februarie ryp en wyne toon 'n bessie-agtige karakter wat
kenmerkend van 'n cabernet/merIot styl is. -Terry Nel •

Rool WYNDRUIF

BEKEND GESTEL
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drie jaar beskikbaar gestel. Dit sIuit die skenking van 'n
bakkie in. Die projek behels die ontwikkeling van 'n kom
mersiele reeks van visvoere met 'n kleiner omgewingsim
pak.
Die akwakultuur-ontwikkelingsprogram het verlede jaar 'n
voltydse navorser in oorleg met die k06perasie aangestel en

'n volledige reeks nuwe vis
voere is reeds bekend gestel.
Dit word nou verder
ontwikkel. Daar word ook
met buitelandse voer
maatskappye geskake!. In die
buiteland moet visvoere nie
net soos hier wetlik aan voe
dingsvereistes voldoen nie,
maar ook aan omge
wingsvereistes.
Die nllwe voere is reeds
omgewingsvriendeliker, maar
daar is nog baie ruimte vir
verbetering, se mnr Brink. Die
nuwe voere bevat minder stof
en korrels. Daar 'word
geprobeer om die onbenlltbare
deel van die voer, byvoor
beeld mieliemeel, te vermin
der - want dit word deur die
visse uitgeskei en besoedel

dan die omgewing. Besproeiingsdamme op vrugte- en
wingerdplase in die Wes-Kaap kan goed vir visproduksie
gebruik ward. "Die hokstelsel het 'n nuwe groeifase vir die
bedryf gebring", se mnr Brink.
Hy meen akwakultuur hou groot moontlikhede vir klein
boere in. Die US en die Landelike Stigting is reeds betrek by
so 'n projek wat deur die Elsenburg Landbou-ontwikkel
ingsinstituut aangepak is.
'n Boer kan byvoorbeeld aan 'n werker of huurder die regte
afwentel am vis in 'n dam te produseer. Die kleinboer-vis
produsent moet dan self die vis aan omliggende gemeen
skappe bemark. Sulke kleinboere salop vis met 'n lae pro
duksiekoste, soos kurper en karp, konsentreer, maar hulle
sal selfs forelle ook kan tee!.
Die US het reeds 'n teelprogram aangepak am tilapia- en
karp-vingerlinge aan kleinboere te lewer, en gaan teen
Oktober al die eerste 20 000 vissies beskikbaar stel.
Prototipe visboerderye vir kleinboere is al op
enkele plekke opgerig. "Tot 500 kleinboere
kan so in die Wes-Kaap gevestig word. Dit
kan 'n groot bydrae tot die Hop lewer,"
meen mnr Brink. •

Mnr Danie Brink (links> emfvang die bydrae van R350 000 oor
drie jaar, waf 'II bakkie iI/sill if, van mnr Tokkel Cars fens,
Assisfenf-hoofbesfllllrder: Adminisfrasiediellsfe I'll Personeel van
die Oranje Kooperasie. By fUll/e is pro/Chrisfo Viljoell, Viserekfor
(Bedryj)

A kwakultuur kan 'n belangrike bydrae tot die
Heropbou- en Ontwikkelingsprogram (Hop) lewer 
deur die vestiging van kleinboere en deur die voor

siening van bekostigbare voedselsoorte.
So se mnr Danie Brink, bestuurder van die US se akwakul
tuurprogram. Die Universiteit is die enigste instansie in
die land wat diereteelprak
tyke op die forel toepas.
Sedert sy ontstaan in 1987 het
die program vir die genetiese
verbetering van die reen
boogforel sterk gegroei en
baie sukses opgelewer.
Die Departement van
Landbou het akwakultuur in
1990 al as 'n volwa,lfdige
landboubedryf erken.
"Ons het ongelooflike resul
tate behaal. Tot 19% kan op
forelproduksie se koste
bespaar word," se mnr Brink.
Hy doen die navorsing by 'n
forelnavorsingstasie wat die
Departement Genetika in
Jonkershoek buite
Stellenbosch gevestig het. Die
program se doelwit is om 'n
optimum seleksieprosedure
te ontwikkel vir die verbetering van die vis se groeitempo,
en om forellyne met 'n beter produksie vir die bedryf te
skep.
Twee genepoele (A en B) is geskep. Tien plaaslike en vier
buitelandse visbevolkings het deur 'n proses van evaluasie
en seleksie tot die twee poele bygedra.
Die resultate het 'n beduidende verbetering in groeitempo
na drie geslagte getoon - 5,3 persent per geslag in Poel A en
4,3 persent per geslag in PoeI B.
Die totale besparings in produksiekoste - wat voer, rente en
ander uitgawes insluit - was Rl 629 per ton forel in Poel A
en Rl 318 per ton vir Poel B.
Die navorsing, saam met beter produksiemetodes en al hoe
meer mededinging tussen forelboerderye, het gesorg dat
forel se verbruikersprys in die afgelope vyf jaar slegs 3,7%
gestyg het.
Goeie vordering word ook gemaak met die verbetering van
forelvoere. Dit skep lankaI probleme - weens skade aan die
omgewing.
Die Oranje Ko6perasie op Upington het onJangs begin om
die Akwakultuur-navorsingsprogram finansieel sterk te
ondersteun. R350 000 word oar 'n aanvanklike termyn van
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bly na emigrasie
besoekende

professor aan US
Prof Jannie van Deventer, hoof van die

Departement Chemiese Ingenieurswese,
gaan tot minstens 1996 steeds In besoe
kende professor aan die US wees nadat hy
later vanjaar Australie toe verhuis, waar hy
as professor aan die Universiteit van
Melbourne aangestel is.

en afvalverwerking in die mynbou, nywerheid en by
munisipale vullishope, vir die herwinning van stowwe
soos metaal en plastiek. Maar nog belangriker is dat die
navorsing daarop toegespits is om die langtermyn
invloede wat afvalmateriale op besoedeling het, te kwan
tifiseer.

Prof Van Deventer en sy span se navorsing is nie net op
die voorpunt met die praktiese aanwending van kun
smatige rekenaargebaseerde neurale netwerke nie. Hulle
is ook van die eerstes wat videotegnieke begin gebruik het
om digitale beelde van prosesse (bv. flottasie) te skep.

Prof Van Deventer is 'n US-dosent sedert 1981. Nadat
hy in 1985 'n doktorsgraad in chemiese ingenieurswese
aan die US behaal het, het hy by Unisa 'n tweede D-graad,
in bedryfsekonomie, verwerf - met 'n proefskrif oor teg
nologiebestuur in die mineraalprosesserings-bedryf in
Suid-Afrika en Australie. Hy het al vir twee Australiese
instansies as konsultant opgetree. In 1988 was hy besoe
kende professor aan die Curtin-universiteit in Wes
Australie.

Sy navorsing oor mineraalverwerking en veral goudek
straksie het vroeg in sy loopbaan reeds internasionale
belangstelling uitgelok.•

VROUE

STUDENT
in Landbou
wetenskappe
wen
gesogte
medalje

Mej Annemarie Swart, die Fakulteit Landbouwetenskappe
se eerste Kanseliersmedaljewenner sedert die gesogte goue
medalje in 1961 ingestel is, het einde verlede jaar met
B.5c.Agric. (in Planteteelt en in Akkerbou en Weiding)
afgestudeer en vir die vierjaarkursus gemiddeld 90,32%
behaal. Sy het ook die Prof PA van der Bijl-medalje as die
beste landbouwetenskappe-student, die SA
Gewasproduksiemedalje as beste finalejaarstudent in
Akkerbou, 'n kontantprys van die Suider-Afrikaanse
Plantetelersvereniging asook die SA Genetiese Vereniging
se Hofmeyr en Van Schaik medalje verower. Mej Swart is
vanjaar as M.Sc.Agric.-student in Genetika terug op die
kampus. Sy het aan die Hoerskool Strand gematrikuleer. •

Hy sal ook nog op 'n
afstandbasis by die
Departement Chemiese
Ingenieurswese se
navorsing asook leiding
aan meesters- en dok
torale studente betrokke

Prof Jllnnie van Deventer

wees.
Prof Van Deventer is

teen die einde van
verlede jaar deur die
Stigting vir Navorsings
ontwikkeling (SNO) as 'n
navorser in die A-kate

gorie uitgesonder. Dit lreteken dat hy as 'n wereldleier op
sy navorsingsgebied gereken word.

Hy is slegs die twee~e navorser in aile vakgebiede in
die land wat daarin kon slaag om in die A-kategorie
geplaas te word direk nadat hy vroeer die SNO (Stigting
vir Navorsingsontwikkeling) se Presidentstoekenning
onfvang het - vir navorsers jonger as 35 jaar. Dil is in 1990
aan hom toegeken. Hy het vroeer ook 'n SNO-stipendium
verwerf.

In 1992 was prof Van Deventer ook een van die drie
ingenieursdosente wat landwyd vir 'n toe kenning van
R150 000 deur die SNO uitgesonder is om waardevolle
nywerheidservaring in die buiteland te gaan opdoen.

Hy lei 'n informele navorsingsgroep wat naas enkele
dosente bestaan uit sowat 20 M- en D-studente, waaronder
buitelanders. Hulle deurlopende navorsingsprogram is
onder meer toegespils op: verbeterde ekstraktiewe teg
nieke vir mineraalverwerking, veral uit afval-mynhope;

12



Hy is bekend vir lang ure en Iaat nagte werk. "Orgilniese
chemie en veral chromiltogr<1fie is 'n dief Viln tyd. Jy moet
eenvlludig vergeet van die horlosie. Deesdae rilak ek so
teen elfuur Silans moeg, en gailn darem seIde na twaillf huis
toe. Miskien is dit nie 'n norma Ie bestaan nie, maar regtig,
ek geniet dit!"
Om meer van hailr miln te sien, werk sy vrou, Wina, saam
met hom. Sy is verantwoordelik vir die milak van die kapil
len' glaskolomme wat v,ir die gaschromatografiese skeiding
van feromone gebruik word. Die Lilboratorium vir
Ekologiese Chemie is een van slegs twee in Suid-Afrika en

'n handjievol ,in die
wE-reid wat die ver
moe het om hierdie
kolomme spesifiek vir
bepaalde analises te I

vervilardig.
"As ek die slag tyd het
vir lees, hou ek van
spioenasiestories en
die ou oorspronklike
cowboyboeke. Ek het
jare terug Duits aan- I

geleer om klassieke
musiek beter te ver
staan en wilardeer.
Nou is Duits baie
waardevol vir samew
erking met medewerk
ers in Duitsland en
Switserland en na
dok torille studen te
waarvan vyf Ollr die
afgelope aantal jare in I

ons laboratorium ge
werk het.
"My navorsing is soos
'n speurverhaal. Dam
is kort-kort nuwe
kinkels. Die bevredig
ing om die lilaste ont
brekende stukkie van
die legkaart te kry, om
iets nog 'n stappie
beter te doen en om te
weet dat niemand in
die wereld dit nog
reggekry het nie, maak
dit alles die moeite
werd." •

Prof Ben Burger van die Laboratorium vir Ekologiese Chemie se
navorsing is vir hom soas 'n speurverhaal. Oud-Matie MARINA
JOUBERT, Bestuurder: Kommunikasie by die SNO in Pretoria, het
gesels met die

Chemieprof,
Colombo &
McGyver

"Ek glo aan eenvoudige oplossings," se prof Burger. "Jare
gelede het ons op 'n keer 130 000 motpapies nodig gehild.
Ons het skoolkinders ingespiln en die pilpies teen een sent
elk by hulle gekoop. Vandag kan ons dieselfde werk met
tien motte, of met 'n bietjie geluk - selfs met een doen."
Regmailkwerk in sy laboratorium doen hy self:
Metaillwerk, glasblilaswerk, soldeerwerk, herstel van
gaslyne en sommer illgemene "mechanics". Dis net met die
elektronika Wilt hy soms verplig is om hulp te kry.

"Ek !1L't nd L'L'n "!1llbbV" L'n dit i... Ill\' \\"l'fk"

IIAanhou, aanhou en nog In keer hardkoppig
aanhou!" Die benildering is noodsailklik vir suksesvolle

nilvorsing. Hierdie lewensbeskouing het ~esorg dat prof
Ben Burger van die Lilbomtorium vir Ekologiese Chemie
aan die US vandilg gereken word ilS 'n leier op die gebied
van feromoonchemie.
Feromoonchemie behels die anillise en identifikasie Viln
sekere ilfskeidings Wilt diere gebruik om met mekililr te
kommunikeer, soos om die teenoorgestelde geslilg ailn te
10k of hul gebiede af te bilken. Verskeie soorte motte, wilds
bokke, hamsters, jakkalse en selfs mense, het ill onder prof
Burger se ilnalises deurgeloop.
Sover moontlik word met lewendige diere gewerk - al is dit
nie illtyd maklik nie. "Druk nOll 'n springbok se kop tussen
jou bene vas terwyl jy probeer om die ilfskeidings op sy rug
by te kom. Dililrdie skerp horinkies is glad nie 'n grap nie,"
se hy met 'n ondeunde glimlilg.
"Die gebruik Viln feromone is nie 'n wonderoplossing
Wililrmee jy vinnig groot geld kiln mailk nie. Milar dit het
geweldige potensiilal ilS jy deeglik en ernstig soek na oplos
sings. Feromone word reeds vir die monitering en bestry
ding van baie insekplae gebruik. Met ons soogdiernavors
ing soek ons na goedkoper en meer omgewingsvriendelike
beheer van sekere probleemdiere, asook beskermde wild
soorte. Ons analitiese tegnieke kan ook vir baie ander dinge
gebruik word; ons het byvoorbeeld reeds verskeie nuwe en
sensitiewe metodes ontwikkel om water- en lugbesoedeling
te moniteer.
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D ie kontantbedrag van R15,1 miljoen wat die
Universiteit verlede jaar van Oud-Maties,
maatskappye, ander donateurs en uit boedels
ontvang het, is 19,7% meer as in 1993.

"Die skenkings en erflatings is 'n bewys van die vert roue in
die Universiteit se toekoms. Ons wil aan elke donateur
opreg dankie se. Mag die Universiteit van Stellenbosch
altyd u vertroue en ondersteuning waardig wees" het prof
Andreas van Wyk, die Rektor en Visekanselier, gese.
Mnr Sunley Uys, direkteur van die US Stigting en sekretaris
van die Raad van Trustees, se die besonder goeie resultaat
kan onder meer toegeskryf word aan die Universiteit se
gunstige beeld as 'n instansie wat hoe akademiese stan
daarde en kampusstabiliteit handhaaf.
Die US Stigting is vir fondswerwing by maatskappye en vir
die verkryging van erflatings aan die Universiteit verant
woordelik. Skenkings by Oud-Maties, die ouers van huidi
ge studente en by ander individue word deur die Afdeling
Openbare Betrekkinge gewerf.
Mnr Johan Fechter, die direkteur van Openbare
Betrekkinge, het ook sy hartlike dank uitgespreek teenoor
Oud-Maties en ander individue \Vat - ten spyte van baie
onsekerheid en moeilike finansiele omstandighede - in die
afgelope jaar geld aan die Universiteit geskenk het.
'n Nuwe inisiatief van die Universiteit, sy Akademiese
Ontwikkelingsprogramme was een van die projekte \Vat
ruimskoots deur die privaatsektor gesteun is. Meer as R2,1
miljoen is daarvoor geskenk. Met die programme begelei
die Universiteit Maties uit gemeenskappe met opvoed
kundige en ekonomie'se agterstande na akademiese sukses.
Maatskappye en trusts het in 1994 meer as R12,1 miljoen vir
'n verskeidenheid projekte aan die Universiteit geskenk, ter
wyl R1,3 miljoen van Oud-Maties en ander individue ont
yang is. 'n Verdere R1,7 miljoen kontant is in die afgelope
jaar uit bestorwe boedels verkry.
Gemeet teen die gemiddelde 1994-inflasiekoers van 9% is
die groeikoers van 19,7% op al die kontant wat in die afge
lope jaar aan die US geskenk is, 'n besondere prestasie.
Die kontant wat sedert die Stellenbosch 2000-fonds se
instelling in 1980 vir 'n verskeidenheid projekte geskenk is,
beloop nou R90,7 miljoen. Volgens mm Uys is die groot
mikpunt, naamlik om RlOO miljoen voor die jaar 2000 in te
same!, nou reeds haalbaar teen die einde van 1995.
Die grootste deel van die R90,7 miljoen is reeds aangewend
vir nagraadse stu die en navorsing aan die Universiteit,
maar daar is ook 'n SteUenbosch 2000-kontantreserwe van
R28,9 miljoen sedert 1980 opgebou. Die opbrengs daarop
word elke jaar vir beurslenings, toerusting en navorsing
steun gebruik.
Behalwe kontantskenkings, kry die Universiteit oak gereeld
skenkings ill natura. Dit wissel van vaste eiendom tot
skape, beeste, rekenaars, enjins, besproeiingspype, boeke,
kunswerke, kunsmis en volstruise. In 1994 het die US sulke
skenkings ter waarde van bykans R300 000 verkry.•
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Erflatings was in 1994 weer 'n belangrike bron van
inkomste vir die Universiteit. Die groot kontantbedrag
van meer as R1,83 miljoen is uit 24 erflatings ontvang.

Wyle mev MM Robertson, 'n kinderlose weduwee wat in
Windhoek, Kaapstad, Kuilsrivier en Pretoria gewoon het,
het sowat R46 000 asook twee woonstelle in Kuilsrivier ter
waarde van sowat R260 000 aan die Universiteit nagelaat.
Die geld moet vir beurse vir behoeftige studente gebruik
word.
Mev Robertson het nie aan die US gestudeer rue. Sy was
baie lief vir lees en reis en het vers'keie wereldreise
onderneem. Haar man het gehelp om 'n Suid Afrikaanse
whisky op die rakke te pIaas.
'n Oud-Matie, wyle mnr TM (Sakkie) Geyser, het meer as
R141 000 aan die Departement Biblioteek- en
Inligtingkunde nagelaat. Mnr Geyser, wat lank in die
onderwys gestaan het, het sy laaste jare in Windhoek
deurgebring.
Nog 'n Oud-Matie, wyle mej CJ (Joey) Hanekom, het 'n
groot bedrag aan die US nagelaat. Sy was 'n eerstejaar
Matie in 1922 en het onder andere op Cradock, Beaufort
Wes en Robertson (as hoof van die Laer Meisieskool) onder
wys gegee. Meer as R150 000 is uit
haar boedel ontvang om behoeftige en
verdienstelike Matie-vrouestudente
met hul studies te help.
Wyle mnr CTJ van der Walt was ook
'n Oud-Matie wat vanaf 1924 tot 1927
aan die US studeer het en B.5c.- en
M.Sc.-grade behaal het. Hy is in
Maart 1901 gebore en was 93 toe hy in
Januarie verlede jaar in die Strand
oorlede is. Sy nalatenskap van meer as R278 000 aan die US
is vir studielenings aan behoeftige Maties.
Wyle mnr EEF Voigt van die Paarl het meer as R851 000 aan
die Universiteit nagelaat om deur die Fakulteit van
lngenieurswese gebruik te word. Mnr Voigt, wat nie aan
die US gestudeer het nie, was sy Iewe lank betrokke by die
familiesaak AE Voigt Beperk. Die onderneming was veral
bekend vir die vervaardiging van masjiene, pompe en vlek
lose staalvate vir die wynbedryf.
Die Universiteit doen 'n beroep op Oud-Maties en andere
om die US deur hulle testa mente te bevoordeel. Enige
bedrag geld asook aandele, die opbrengs van polisse, vaste
eiendom, kunswerke of ander reafiseerbare bates sal
waardeer word.
Vir meer inligting oor testamentere bemakings aan die US
kan Philip de Witt by 021-8084638 geskakel word of skryf
aan hom by die US Stigting, Universiteit, Privaatsak Xl,
Matieland, 7602. •
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Jy staan op die punt graad te Yang. Oaardie relatief sorgvrye studentedae
is bykans iets van die verlede. Binnekort gaan jy kennis maak met die
harde werklikherd daarbuite. Private praktyk. En wie weet wat nog alles...

In jou toekomsbeplanning - is jy gereed, kom
wat wil?

S1uit nou aan en slaan later meer munt.
Ja, die heel beste nuus is dat jou toekoms nie op die lange baan
geskuif hoef te word nie. Sluit aan terwyl jy nog 'n student is:

W Jou belastingvrye enkelbedrag neem toe hoe gouer jy lid word.
m Om as student aan te sluit is makliker, en mediese ondersoeke

word seide vereis.
ill Geniet die beskerming van die vereniging in geval van siekte of

ongeskiktheid..uit die staanspoor!

Unieke beskerming vir gegradueerde professionele mense.
PPS, wat deur beroepsmense vir beroepsmense gestig is, en ook deur
professionele mense bedryf word, maak die toekoms heelwat veiliger.
Oeur dienste en voordele aan studente te bied wat op die punt staan om
'n professionele loopbaan te begin. Oit sluit in die beste siekte- en
ongeskiktheidsvoordele, 'n belastingvrye enkelbedrag byaftrede,
groep-termynlewensdekking, aftreeskemas, en ProfMed - die
mediesehulpskema wat nommerpas is vir beroepsmense.

•
Begin dus reg. Skakel gerus jou plaasllke

PPS kantoor, en wees dadelik los voor
wat jou toekoms betref.

Hoofkantoor: (011) 486-1088 Johannesburg: (011) 726-6024 Pretorla~(012) 43·2378 Durban: (031) 307-4541
Kaapstad: (021) 419-6049 Port Elizabeth: (041) 34-4070 Bloemfontein: (051) 30-6268
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Na 'n jaar onder die bouers se
hande is die Langenhoven
Studentesentrum (Neeisie)
weer oopgestel - 'n nuwe gepri
vatiseerde Neelsie wat sommer
heeltemal anders as sy voor

ganger Iyk.

~ die studentekafeteria was,

is daar nou 'n verskeidenheid sake

ondernemings - enigiets van 'n apteek en

'n boekwinkel tot 'n oogkundige en 'n

blomwinkel. Op die onderste

vlak (die eertydse "Gat") is 'n

groot verskeidenheid weg

neem-eetplekke.

Seker die radikaalste

nuwigheid in die Neelsie is die

twee f1ieke op die grondvlak van die sen

trum. Die Neelsie spog ook met sy eie

poskantoor, genaam "Matieland", in die

plek van die OU Coetzenburg-poskantoor
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op die kampus wat onlangs gesluit he!.

Teenoor die enkele geldoutomaat in die "ou"

Neelsie spog die nuwe sentrum met ses

geldoutomate plus drie banktakke.

Die herboude, nuwe, geprivatiseelrde

Neelsie kom byna twee dekades nadat die

Langenhoven-studentesentrum teen die

einde van 1975 vir die eerste keer geopen he!.

Die konsep van 'n studentesentrum soos die is

uniek in Suid-Afrika, het die Rektor en Visekanselier,

prof Andreas van Wyk, gese toe hy die nuwe Neelsie

,



aan die begin van die akademiese jaar amptelik

geopen he!.

"Net 5005 die ondergwndse universiteitsbiblioteek

hier langsaan 'n eie en 'n 'eerste' van sy soort in die

land was, is hierdie besondere kompleks ook beslis 'n

voorloper," het die Rektor en Visekanselier gese.

Hy het dit beskryf as "die polsende en lewendige

sosiale hart van die kampus", net 5005 die biblioteek

die "akademiese en meer ernstige hart" daarvan is.

Binne twee maande nadat die Neelsie aan die begin

van die akademiese jaar ,in bedryf gekom het, het dit

reeds die stoutste verwagtinge oortref, se die sen-

trumbestuurder, me Tammy Holroyd. "Ons het net

enkele vestigingsprobleempies gehad wat gou uit

gestryk is. Die kommersiele vloeroppervlakte is alles

verhuur - en daar's 'n waglys van ondernemings wat

ruimte wat dalk vakant raak, wil opraap." •



Wereld-eerste by

I ge •eurswese
Prof Jan du Plessis (lillks), mllr
Corrie du Plessis (direktel/r EBE:
Illtel Produkte) en mllr George
Whitehead (bestuurder vall
Firga) ill die lokaal waar die 60
Iluwe pelltium rekellaars ill
bedryf gestel is. HI/lle is almal
deur die Ulliversiteitsnetwerk op
die Illtemet ingeskakel.

D ie Fakulteit Ingenieurswese se rekenaarge-
bruikersarea (Firga) het die grootste versameling

pentium mikroverwerkers in een lokaal in die wereld
in bedryf gestel. Die 60 MtIz stelsels is elk met agt
megagreep geheue, 'n 200 megagreep-starskyf en
'n hoe resolusie VGA-kleurskerm toegerus. 'n
Spesiale kaart bied beskerming teen virus
infeksies.
Die ingebruikstelling is die verwesenli
king van 'n groot ideaal vir prof Jan du
Plessis van die Departement Elektriese en
Elektroniese Ingenieurswese en sy span: mnr Le
Roux Malan, hoofelektronikus by Sentrale
Elektroniese Dienste (SED), Johan Erasmus, 'n student in
die fakulteit, Anton BredelI, 'n student aan die Kaapse
Technikon, en Stefan van der Walt, 'n leerling aan die
Hoerskool Stellenbosch.

vir die toekoms
'n Groep wetenskaplikes verbonde aan die MNR
se Sentrum vir Molekulere en Sellulere Biologie in
die Departement Geneeskundige Biochemie by die
Universiteit het 'n uitreikingsaksie, "Operation
Outreach", aan skole geloods.
Dr Valerie Corfield, die projekkoordineerder,
meen dit is noodsaaklik om die belangstelling van
skoliere te prikkel wat mettertyd die opvolgers van
die huidige biologiese wetenskaplikes sal moet
word.
Leerlinge se houdings teenoor die wetenskap word
deur die onderwyser se geesdrif bepaal. Daarom
moet die onderwyser gestimuleer word om op sy
beurt die leerlinge aan te spoor. Wetenskaplikes
verbonde aan die US beoog dus om biologie
onderwysers van Wes-Kaapse skole by 'n program
van interaksie met ander onderwysers, univer-
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Prof PW van der Walt, die Dekaan van Ingenieurswese, het
gese dit is inderdaad 'n droom wat bewaarheid is. "Prof

Du Plessis-hulile het baie hard en onverpoosd gewerk.
Toe die res van Suid-Afrika die afgelope Desember

vakansie in die son gele het, het die mense
geswoeg. En die kersie op die koek is natuur

lik dat prof Jan du Plessis eintIik met
studieverIof was," het die dekaan gese.

Die kragtige rekenaarfasiliteit is spesiaal
uitgebou om tweedejaarstudente in

Meganiese, Siviele en Bedryfs (meganiese) inge
nieurswese in staat te stel om hul tekenwerk met 'n

program soos AutoCad te doen.
'n Woordvoerder van Intel Produkte, vervaardiger van

die pentium mikroverwerker, het bevestig dat die 60 reke
naars die grootste versameling van hulle soort in een lokaal
in die wereld is. •

'"'siteitsdosente, navorsers en andere te betrek om hulle beter
in staat te stel om kennis oor verskillende wetenskaplike
rigtings aan leerIinge oor te dra.
Onderwerpe wat aangespreek word, is onder meer basiese
DNA en die rol van DNA by tuberkulose en vigs.
Die studiemateriaal word nie bloot op die skoolkurrikulum
gebaseer nie maar dek 'n breer spektrum en beklemtoon
nuwe ontwikkelinge in biologie.
Volgens dr Corfield is die idee uit Amerikaanse wetenskap
like publikasies gekry. Dit word met groot welslae in
Amerika en Brittanje toegepas.
Na oorIegpleging met die direkteur van die Sentrum vir
Molekulere en SeJlulere Biologie, prof Paul van HeIden, is
daar besluit om so 'n program aan te pak, wat veral nou in
Suid-Afrika se omstandighede gepas is.
Die personeel van die Universiteit doen vrywillig mee en
lewer hulle dienste gratis. Opbrengste uit afvalpapier help
om dit te befonds. •



Dr Kosie Smit, Deputy Director of
Academic Developmellt Programmes at the
University, Mr Tom Kok, General Malinger:
Management Resources Services at Gencor,
alld Prof Alldreas van Wyk, Rector arid
Vice-Chancellor, at the official opening of
the 1995 Gencor Bridging Programme.

er
Mnre Jan Nel vall

[wwous, Nel.is Vermeulen van die Kaapse TecJmikol1 en Owen
Domingo van die Hoiirskool Sao Bras op Mosselbaai by 'n opleid
ingskool vir diensdoende 7l'iskullde- en wetenskapollderwysers
wat onlangs op die US-kampus aangebied is.

Die Instituut vir Wiskunde- en Wetenskaponderwys
(lwwous) het vanjaar 'n groot gemeenskapsprojek onder
die Wes-Kaapse Minister van Onderwys, me Martha
Olckers, se leiding aangepak. Die provinsiale Noord-Kaap
word ook betrek.
Kontreiwerkskole vir wiskunde- en wetenskaponderwysers
word aangebied. Iwwous het meer as 60 tutors (opleiers)
uit plaaslike onderwysgeledere benoem en onderrig. Hulle
bied weer in hul tuisdorpe en woonbuurte werkskole aan
die plaaslike onderwysers en help hulle met die probleme
wat in die onderrig van die vakke ondervind word.
Die tutors het vroeg in Januarie, voor die skole heropen het,
reeds 'n opleiding- en beplanningsessie by die Universiteit
bygewoon. Iwwous bly daarna betrokke en help om elke
tutor se vordering dop te hou.
Mnr Jan Nel, wat einde verlede jaar as Iwwous se direkteur
uitgetree het, se die Instituut doen al jare lank baanbreker
swerk met die akademiese ontwikkeling van diensdoende
wiskunde- en wetenskaponderwysers. Iwwous is dus
gereed om i.n die toekoms die belangrike opheffingswerk
voort te sit.
Sy opvolger as deeltydse Iwwous-direkteur is dr Kosie
Smit, voorheen 'n dosent in die Departement Wiskunde,

Bridging Programme
lau cheCi
People who would previously not have
gained admission to Stellenbosch
University, can now be assisted to
obtain university qualifications. The
Academic Development Programmes
Division of the University is offering a
bridging course for students with
potential but who have not been satis
factorily prepared for university studies
because of inadequacies in the school
system. The first Gencor Bridging
Programme took place from 9 January
to 3 February. A considerable donation
by the Gencor Development Trust
enabled the University to launch this
project. The Director of the Academic
Development Programmes Division, Dr
Ludolph Botha, said that bridging courses have been under
taken for some years at the Faculty of Military Science at
Saldanha and in the English Department. According to Dr
Botha, Afrikaans forms a component of the new bridging
course, as well as part of the continuous courses that will
run parallel with other academic development programmes
(ADP's). Language courses are presented for beginners, as
well as in general, cognitive, academic language skills or

oe
p onderwysers

wat sedert middel ver4ede jaar as Assistentdirekteur van
Akademiese Ontwikkelingsprogramme aan die Universiteit
aangestel is.
Heelwat dank en lof is al teenoor Iwwous uitgespreek deur
onderwysers wat meen hulle het geleenthede ontvang om 
dikwels vir die eerste keer in hulle lewens - volwaardige
fisika- of chemiepraktika te kan doen of om nuwe
kundigheid met die begrip en leer van wiskunde te ver
werf.
Die mate van deelname van onderwyserskant en die toene
mende versoeke om hulp, toon dat die raadgewing en
onderwyshulpmiddels uiters gesog is.
Die Instituut is gemoeid met die bekendstelling en aanbied
ing van die Verdere Diploma in Onderwys in die
Natuurwetenskappe (Sekonder) in sewe studierigtings. Die
diplomakursusse is spesiaal ontwerp om onderwysers se
kwalifikasies te verbeter.
Iwwous het sedert 1993 gereeld kon treiwerkskole by
verskeie sentra in die Wes- en Noord-Kaap aangebied.
Onderwysers wat wiskunde en natuur- en skeikunde
onderrig, het gratis deelgeneem.
In 1994 is nie minder nie as 180 werkskole in Wes-Kaapland
aangebied, byvoorbeeld by die St Francis Adult Education
Centre in Langa, die Songhe Kollege en Onderwyssentrum
op Worcester, die PW Botha Kollege op George, die Sao
Bras Sekondere Skool op Mosselbaai en die Steynville
Sekondere Skool op Piketberg. Daar was ook loodswerk
skole op Stellenbosch en Somerset-Wes, in Bellville, Blue
Downs en omstreke. •

subject and field-related cognitive, academic skills. The
Base Programme that follows the Bridging Programme
forms an important part of the ADP and is integrated with
the degree courses. This consists of an extended degree

course that utilises special mechanisms
to eliminate academic shortcomings.
From 1995 the University has made
Engineering, Economic and
Management Sciences, Natural and
Agricultural Sciences, Medicine and
Dentistry more accessible to students
with proven potential. Students can
now commence degree courses in these
faculties, but an extra year is added to
each course so that the first year is
spread over two years. The pro
gramme includes mathematiCS, com
munication, thinking and study skills
and computer and information train
ing, as well as language tuition
(Afrikaans and English). The various

faculties organising these programmes and making infor
mation brochures available are doing pioneering work, as
new challenges have to be met. Universities also differ as
far as their constitutions and needs are concerned. The
University of Stellenbosch is co-operating with other ter
tiary institutions and is making use of the same potential
measuring tests as, for instance, the University of Cape
Town. •
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As u 'n Oud-Matie is...

is dit u kredietkaart.
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 lmart gebruik word.
• Elke keel' as u iets met u kaart aankoop, dra
u by tot die prestige van u universiteit.

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

• U kry gereeld 'n katalogus met unieke
spesiale aanbiedings - afslag op goedere,
dienste en ontspanningsaktiwiteite.
• U wys u steun vir u universiteit.

Gebruik die kredietkaart wat u verkies
Met al 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. Skakel die
onderstaande Tolvrynommer vir verdere inlig

ting oar hierdie unieke kredietkaart.
As u 'n Oud-Matie is, dan is hierdie

MasterCard u kredietkaart.

BEL ONS DADELIK
TOLVRYBY 0800-11-11-94 VIR MEER INLIGTING

EN 'N AA SOEKVORM



The Centre for Educational Development (Cedous) at
the University is undertaking projects to improve the
quality of the learning opportunities of pupils in select
ed black schools in the Western Cape.
Resource units have been established for in-service
training of teachers in educational management skills,
in English teaching and in thinking skills.
The project is aimed at black teachers in schools where
the needs of disadvantaged pupils are the greatest and
where many teachers are not appropriately qualified
for the posts to which they have been appointed.
Prof Tommy Park of the Department of Didactics in the
Faculty of Education is the project leader. He is assist
ed by Mr David Isaacson as course leader (thinking
skills) as well as researcher liaison officer; Mr Johan
Swartz as course leader (English) and Dr Piet QU Toit
as course leader (school management).
The first project undertaken concentrated mainly on
Std 3 (grade 5) which is a critical year in the education
of black pupils as this is the time when the medium of
instruction switches from mother tongue to English.
Here the major problem is that many teachers in black
schools are insufficiently trained to teach English as a
second language. Very few of them are mother tongue
English speakers.
The backlog in the provision of well qualified teachers
makes it impossible to retrain teachers formally and so
in-service training is the only solution.
The organisers approached leaders of political groups,
community leaders, officials of the Departement of
Education and Training and particularly school princi

pals in target areas to approve and publicise the project and
to encourage teacher participation. Useful feedback was
obtained. The course was officially opened at the end of
last year by Mr Tony Yengeni of the ANC Western Cape
Executive.
During the first course of outstanding candidates were
identified for the purposes of training as presenters. These
trainees then assisted with the presentation of the second
and third courses. Each of the three courses was evaluated
three times by using a daily course report completed by the
presenters themselves, and a course evaluation question
naire filled in by all participants at the end of each course.
In this way the needs and preferences could determine the
future structuring of courses. Nine courses were presented
in all, three being presented simultaneously, to permit par
ticipants to attend each one. Sixty schools were represent
ed. Oral and written feedback was very positive and more
teachers enrolled than had been envisaged. In addition,
contact was made with staff at township schools. This
opened up a channel of communication between colleagues
with self-expressed needs and lecturers at the Education
Faculty of Stellenbosch University.
The courses were designed to include all four language
skills: listening, speaking, reading and writing. These were
applied to an overview of the senior primary English sec
ond language syllabus. Participants' evaluation showed that
they experienced the training as enriching and mind-broad
ening. For most of the participants, this was their first
encounter with the formal teaching of thinking.
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Various donors made generous grants, such as a private
Charitable Trust, the Premier Group Social Investment
Council and the De beer's Chairman's Fund Educational
Trust. Old Mutual supplied conference kits. The Cape
Town Teachers' Centre made excellent facilities available
and Cedous provided the necessary infrastructure and sup
plied important support services.
The trainees who are trained to disseminate information in
black schools also serve as a link between the University
and township schools. The project has already proved to be
highly successful. •

Die US is die eerste opvoedkundige instelling buite
Amerika wat aangewys is as 'n streeksentrum vir die
"Transport and Civil Engineering Career Centre" (Trac).
Die Trac-streeksentrum by die US se hoofdoel is om Trac
navorsingseenhede in medewerkende skole te vestig en te
help bedry£. Die Universiteit se Instituut vir
Transporttegnologie het reeds vyf van die eenhede gekoop 
danksy 'n ondersteunende borgskap van BP SA.
Die gerekenariseerde eenhede bestaan uit apparatuur en
programmatuur wat baie aanskoulik gebruik kan word om
verskeie onderwerpe in matriek wiskunde en natuur- en
skeikunde aan te vul en toe te lig. Leerlinge kan naas
voorgeskrewe aktiwiteite ook hul eie ontwerp. Die Trac-een
hede het onder meer afstandmeters om die afstand van 'n
bewegende voorwerp te monitor en ook op 'n reke
naarskerm aan te dui. Grafieke van snelheid teenoor tyd en
versnelling, asook van versnelling teenoor tyd van die
bewegende voorwerp, kan op dieselfde skerm vertoon
word. Skoolkinders kan verskillende interessante beweg
ingsaktiwiteite navors. 'n Kragmeter maak dit vir leerlinge
moontlik om momentumwette eksperimenteel te verifieer.
Grafieke van wisselende krag teenoor tyd kan direk op die
skerm getrek word. Elke eenheid het 'n bykomende reke
naarprogram wat eenvoudige en ingewikkelde wiskundige
berekeninge kan doen en 'n sigblad met nuttige makro's
insluit. Die Trac-eenhede is ontwikkel om leerlinge aan te
moedig om hulle as vervoeringenieurs te bekwaam. Die
eenhede bereik egter
veel meer - dit help om
wiskunde en wetenskap
baie opwindender te
maak. Prof Fred Hugo
van die Departement
Siviele Ingenieurswese
het verlede jaar die Trac
eenhede in Amerika
gesien en dadelik die
potensiaal daarvan vir Skoliere word in die Trac-streeksentrum by
Suid-Afrika besef. Na 'n die US touwys gemaak deur mnre lohan Uys
lang onderhandeling is (derde van links agter) en Yusry Frislar
die Instituut aangewys as (derde vall regs agter).
die eerste Trac-sentrum
buite die VSA. Mnre Johan Uys van die Departement
Toegepaste Wiskunde, US, en Yusry Frizlar van die
Departement Siviele Ingenieurswese aan die Technikon
Skiereiland, het 'n kursus in Washington voltooi om as
dosente vir die Trac-program op te tree. Hulle was ook die
enigste nie Amerikaners by die eerste Trac-leierskursus. •



Die Universiteit het in Desember
verlede jaar en in Maart vanjaar alte
saam vyf eredoktorsgrade asook 'n
eremeestersgraad toegeken.

Die drie Iluwe eredoktore wat in oesember hul grade ollivallg het,
is (foto regs bo) drr (biskop) Stanley Mogoba, Theo vall Robbroeck
ell Raimund Loubser.
Or Mogoba is voorsittende biskop van die MetilOdistekcrk van
Suid-Afrika. Die US het hom vereer vir sy lewellslallge toewy
dillg aall vrede en versoenillg ill Suid-Afrika. HI/ is Medullsa se
kallselier, was voorsitter van die Boy Scouts ~an Suid-Afrika
asook voorsitter van die Social alld Illtemational Affairs
Committee vall die World Methodist Council, ell het reeds 'n cre
doktorsgraad vall die Universiteit Kaapstad asook 'II Switserse
mellseregte-toekellllillg ontvallg.
Or Van Robbroeck ('II Oud-Matie) is die eerste Suid-Afrikaller
wat tot presidellt vall die Illtemasionale Kommissie 001' Groot
oamme genomineer is. Hy het as direkteur-generaal van
Opel/bare Werke sedert 1991 reeds diep spore getrap ell is 'II voor
malige president van die SA InstitzllIt Villi siviele lngenieurs.
Or Loubser het 'n doktorsgraad in die lngellieurswese op
Stellellbosch behaal ell het sellior poste by die Raad Dp Atoomkrag
(RAK), Uraallverrykillgskorporasie (UkDr) ell die AEK /Jeklee. By
Ukor was hy o.m. projekbestzlllrder veralltwoordclik vir die
ontwerp ell oprigtillg van die loodsaanlegte vir liralllwerrykillg
wat ill 1975 geslaagd in bedr!!f gestel is. Onder die toekellnillgs
wat hy ontvang het, is '/1 medalje en prys van die SA Akademie
vir Wetenskap ell Kuns, die Orde vir Voortreflike oiens (Golld)
ell 'II merieteprys van die SA Raad vir Professionele lngenieurs
(Sarpi). Hy is 'II voonnalige Sarpi-president e/I was ollder meer
ereprofessor ill ilzgenieurswese aan die US.
By die plegtigheid is ook 'II eremeestersgraad toegekell aall mnr
Hans van de Groenendlllll, presidellt van die SA Amateurradio
satellietorglllzisasie. Hy, dr Loubscr ell dr Van Robbroeck se ere
grade-toekelllzings het saalllgeval met die halfeeufees van die
Fakulteit lngeniellrswese wat vcrlede jaar gevier is.

In Maart is credoktorsgrade verleell allIz die gevierde dig tel', Oud
MatiI'. en LIS-ouddosellt, prof Emst van Hecrdell (llaasregs), en
prof Richard Dougherty (naaslinks), hoof vall die oepartemellt
lnligtillg- ell Biblioteekstudies aan die Universiteit van Michigan,
VSA. By Iwlle is die KllIzselier, dr Jan vall del' Horst (links), en
die Rektor en Visekanselier, prof Andreas vall Wyk.
Prof Van Heerden het na sy Matie-studentedae 'II doktorsgraad
aan die Rijksztlliversiteit van Gent, Belgii', behaal. Nadat hy
dosent (eel's in Engels ell daama ill Afrikaans) aan die US se
Opvoedkzwde-fakulteit was, was hy van 1960 tot sy aftrede in
1981 dosent ([ater ook professor ell departementshoof) ill
Afrikaans en Nederlands by Wits. Sy llIzieke digterskap het 001' 'II

halfeeu olltplooi - van sy debulltwerk, Weerlose Ullr (1942) tot S1/

jOllgste, Najaarswells (1993) - altesaam 17 bUlldels. Vir sy werk'
wat steeds gelees, bestudeer en vertaal word - het hy reeds talle
eerbewyse olltvang: 'n silwer medalje met diploma, toegekell deur
die Olympic Arts Committee tydells die Olimpiese Spele vall
1948, vir ses vall sy sportgedigte; die Hcrtzog-prys vir Poesie
(1962), en die Gustav Preller-prys vir Letterkulldige Kritiek

(1991), van die Akademie vir Wetenskap en Kuns; die W.A.
Hofmeyr-prys ill 1973 ell 1988; die CNA-prys, 1988; toekell
nings van verskeie lmitelandse orglllzisasies; asook eredoktors
grade van Wits, Rhodes ell die LIOVS.
Prof Dougherty het in bykans 30 jaar as praktisyn, akademikus
ell skrywer 'II ollskatbare bydrae tot die vakterreill vall die
Biblioteek- en lllligtingkzlllde gelewer, ell word wereldwyd as 'II

tOOllilangewellde figuur erkell. Meer as 70 wetellskaplike artikels,
in 'n verskeidenheid vall vaktydskrifte, het uit sy pell gevloei,
Veral op die gebied van biblioteekbestuur en -rekellariserillg het hy
baanbrekerswerk verrig. Hy het ook verskeie boeke geskryf Tot
onlangs was hy redakteur van die Journal of Academic
Librarianship. •
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Kleuterjare in In

RASIEKAMP
Een van die oudste Oud-Maties,
mev Christine Lochner (91) van
Stellenbosch wat ook 'n ouddosent
van die US is, onthou nog haar
kleuter;are in 'n kon.entra.iekamp
op Kroon.tad tydens die Tweede
Vryheidsoorlog.

Dit was nog donker toe die Engelse kon
vooi van dertien ossewaens een oggend in
1901 voor huJ plaashuis stilgehou het. Die
driejarige Christine, haar sussie, Malie (2)
en haar swanger rna, mev Helena de
Villiers, het op een van die waens geklim.
Haar pa, mnr Jan de Villiers, was 'n skool
hoof wat in die stadium met siekverlof
van kommando af tuis was. Hy het gaan
veg nadat sy skool gesluit is.
Die konsentrasiekamp op Kroonstad het
uit 1 000 tente bestaan wat in seksies van
200 tente elk opgedeel is. Mev Lochner se
sy is een van net twee kleuters in hulle seksie in die kamp
wat die swaarkry oorleef het en nege maande bedJeend
was voordat sy daar deur die Britse weldoener Emily
Hobhouse aangetref is. Haar sussie en haar ma se pasge
bore baba is ook oor!ede.
Nadat Emily Hobhouse een dag hul
tent binnegekom en 'n foto van die
uitgeteerde en bedleende klein
Christine geneem het, is verlof daarna
toegestaan dat sy en haar ma ontslaan
kon word en hulle is na die Paar!, van
waar haar pa oorspronkJik gekom het.
"Ek was vyf jaar oud voor ek weer
kon loop". 'n Duitse dokter het haar
'n pop belowe die dag as sy weer loop
en met 'n ingebore wilskrag het sy dit
reggekry. "Ek laat my nie maklik onderkry nie".
En dft is waar. Haar pa, wat nei die oorlog op Piketberg
skoolgehou het, is oorlede in haar eerste jaar as student op
Stellenbosch. Toe sy as onderwyseres in die Paarl begin
skoolhou het, het sy as die oudste kind van sewe vir vyf
jaar haar hele salaris net so aan haar rna gegee.
Dit was 'n strawwe voorbeeld wat sy gestel het, maar al
haar broers en susters het daarna elkeen ook vyf jaar lank
hul salarisse opgeoffer om die gesin te onderhou. Dr
Gawie Cillie sr. (destydse dekaan van Opvoedkunde en la
tere rektor) het haar 'n pos by die Opvoedkunde-fakulteit
aan die Universiteit aangebied en op Stellenbosch het sy
haar man, Johannes Lochner, ontmoet.
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Mev Christine Lochner (97), Gud-Malie CIl ouddosenl aan die
US, saam mel Iwar seuns, prof Jan Lochner (/illks) wal onlangs
dekaaan van die Fakulteil Geneeskunde gewont hel, en mnr Butch
Lochner, vorige direkleur van sporl by die Universileil.

Hulle het 25 jaar op Vredenburg gewoon, waar hy skool
hoof was. "Kreef was daardie jare so volop, ek het gereeld
viskoekies daarvan gemaak. Snoek het maar 'n halwe
kroon gekos", onthou mev Lochner.
Nei haar man skieJik oorlede is kort na sy aftrede, het sy eers
'n ruk in die Strand gewoon voor sy weer Stellenbosch toe
getrek het. Sy was onder meer koshuismoeder van Minerva
en het in die tyd 'n blywende indruk op van die studente
gemaak. "Een van die studente, wat deur die jare kantak
gehou het, bring nog steeds vir my vrugte!"
Haar kinders, mnr Butch Lochner, vorige direkteur van
sport by die Universiteit, prof Jan Lochner, wat onlangs
aangewys is as dekaan van die FakuHeit Geneeskunde, en
mev Feline Oettle, was ook almal Maties.
Vandag is mev Lochner byna 19 jaar 'n inwoner van
Azaleahof, 'n tehuis vir bejaardes op Stellenbosch. "Ek was
een van die eerste in trekkers! Haar suster, mev Johanna
Grobler (87), bly ook reeds 'n lang tyd in Azaleahof.
"Christine laat haar nog steeds nie onderkry nie," vertel
mev Grobler. "As sy blokraaisels invul, haar geliefde tyd
verdryf, hou sy nie op tot sy al die antwoorde het nie. Die
name van hedendaagse akteurs en sporthelde kry sy by
haar kleinkinders!" •



MATIELAND HIT MET LEED

WESE VERNEEM VAN DIE HEEN

GAAN VAN DIE VOLGENDE US

PERSONEELLEDE, OUD-MATIES,

MATIES EN ANDERE WAT IN

VERBINTENIS MET DIE

UNIVERSITEIT GEHAD HET:

Mej Su-Mare Bakkes (28) wie se ouerhuis op Bonnievale
was; B.Se. (1986).
Mnr Carl Barnard (23) van Stellenbosch; B.A (1993) en
vanjaar 'n LL.B.-student; seun van prof Barney Barnard
van die Departement Geografie, US, en mev Inge Barnard
wat vroeer aan die Neelsie se personeel verbonde was.
Mev Laura Boeke (gebore Nel) (72) van Parow, voorheen
Bellville en die Paarl; B.A (1943); 'n oudinwoner van
Monica; was vir baie jare onderwyseres in Engels by
verskeie skole in die Kaapse Skiereiland.
Prof Meyer de Villiers (82) van Stellenbosch; afgetrede
professor in Afrikaanse taalkunde aan die US; was 'n oud
student van die universiteite van Kaapstad en het ook in
Utrect, Amsterdam en Berlyn gestudeer; is na 'n paar jaar
in die onderwys in 1947 as senior lektor aan die US aange
stel; was professor van 1953 tot sy aftrede in 1978; het in
1967 die SA Akademie se CJ Langenhoven-prys vir
Taalwetenskap ontvang; was 'n produktiewe taalkundige
navorser en skrywer van onder meer die boeke Afrikaanse
klankleer (1958), Die semantiek van Afrikaans (1975),
Afrikaanse grammatika vir volwassenes (1983) en
Idiomewoordeboek (1988); was onder meer 17 jaar lid en
ook ondervoorsitter van die Taalkommissie van die SA
Akademie; was bestuurslid van die lnternasionale
Vereniging vir Neerlandistiek en 'n lewenslange erelid van
die Linguistevereniging van Suider-Afrika; het 'n lewendi
ge belangstelling in kuns, musiek en die letterkunde gehad
en was 'n lid van die beheerraad van die Michaelis Museum
in Kaapstad.
Mnr JF (Jacques) de Villiers (73) van Hermanus; B.Sc.,
S.O.D. (1943, '44); was onderwyser te Paarl, Nuwerus,
Kaapstad, Oudtshoorn en Lady Grey en daarna vir 22 jaar
tot sy aftrede in 1984 skoolhoof op Hermanus, waar die
skoolsaal in 1991 na hom vernoem is.
Prof AJM (Attie) de Vries (53) van Somerset-Wes;
B.Comm. met lot, Hons.B.Comm., M.Comm. met lof (1962,
'64, '68); hoogleraar in bestuursekonomie aan die US
Bestuurskool; was tot 1986 bykans 20 jaar aan die Buro vir
Ekonomiese Ondersoek verbonde, onder meer as adjunkdi-
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rekteur en later as direkteur; was een van die bekendste
ekonome in die land; het in verskeie maatskappydireksies
gedien; was 'n hoofbestuurslid van die Afrikaanse
Handelsinstituut; het gereeld internasionale konferensies
in die buiteland bygewoon; was die SA afgevaardigde in
die bestuurskomitee van die Internasionale Vereniging van
Vooruitskatters; het saam met 'n internasionale organisasie
in Switzerland 'n projek begin om sakestrategiee vir die
nege SA streke te ontwikkel; was die broer van oudrektor
prof Mike de Vries.
Prof JP (''Vaatjie") du Toit (64); M.Med., MD. (1962 '85);
dekaan van Geneeskunde; was elf jaar mededekaan voor
dat hy in 1993 dekaan geword het; is aanvanklik aan die
Universiteit van Kaapstad opgelei; was daarna aan hospi
tale landwyd verbonde; is in 1975 as eerste spesialis en
hoof van die eenheid vir ginekologiese onkologie by die
Departement Verloskunde en Ginekologie, US, aangestel;
het 25 wetenskaplike publikasies en 'n aantal artikels in
vaktydskrifte gelewer.
Prof FM (Frik) Engelbrecht (73); B.Se., S.OD., M.Se., D.Se.
(1944, '45, '46, '52); voormalige hoof van die Departement
Geneeskundige Fisiologie; het ook in Brittanje en die VSA
gestudeer; was sedert 1948 aan die US verbonde; het in
1966 professor geword en in 1985 afgetree; was onder meer
direkteur van die WNNR-navorsingseenheid oor
Weefselbeskadiging en Selmetabolisme; visevoorsitter van
die Fisiologiese en Biochemiese Vereniging van Suider
Afrika en 'n lid van die Eerste Minister se Wetenskaplike
Adviesraad (1967-'72); het in sy studentejare vir die Maties
eerstespan-rugby gespeel.
Mev SW Erasmus (81) van Villiersdorp; HPOD (1934).
Kol JPM (Hannes) Faure (77) van Somerset-Wes; was 'n
spesiale student in landbouwetenskappe aan die US in
1936; het hom in die Tweede Wereldoorlog as lug
magvlieenier onderskei; was daarna bevelvoerder van die
lugmagbasis Langebaan en later die by Ysterplaat; het
sedert 1951 by Faure naby Somerset-Wes geboer.
Me Alida Louise Fernhout (21) van Ceres; was verlede
jaar 'n tweedejaar-B.Se.-student.
Mnr Johan Grobbelaar (53), adjunkdirekteur van die
lnstituut vir Toekomsnavorsing (ITN), gesetel by die US
Bestuurskool, Bellville; Honns.B. asook M. (B. en A) (1973,
'74); het aanvanklik B.Se. aan die Universiteit van Pretoria
behaal; het in Johannesburg en in Zambie en Zimbabwe
skoolgehou; was ook sakeman in Zambie; was verbonde
aan die destydse Kleurling-ontwikkelingskorporasie en
later die Kleinsake-ontwikkelingskorporasie tot 1980; na 'n
kort tyd by Sanlam sluit hy aan by die ITN waar hy in 1985
adjunkdirekteur geword het; het ook by verskillende
geleenthede deeltyds klasgegee in die Departement
Ondernemingsbestuur en die US Bestuurskool asook die
universiteite van Kaapstad en Suid-Afrika en aan die
sakeskool van die Universiteit van Glasgow, Skotland; was
'n kenner van omgewingsverkenning, demografiese ontle
dings en tegnologiebestuur.
Mnr JP Hattingh (33) van Kriel, Oos-Transvaal; B.Ing.
(1985).
Mev Elmarie Havenga (gebore Koch) (40) van Somerset
Wes; ODMS (1977).
Dr CAO Henning (56) van Schoemansville, Gauteng;



vanaf 1954 en hoof van US-koshuise in die sestigerjare; het
veral bekendheid verwerf vir sy navorsing oor die gods
diensfilosofie; was lank voorsitter van die Stellenbosse
Skoolraad en het later die pos as Kaaplandse superinten
dent-generaal van onderwys van die hand gewys tel' wille
van sy akademiese loopbaan op Stellenbosch; het in sy stu
dentejare vir die Maties eerstespan-tennis en -hokkie
gespeel; was 'n swaer van oudrektor wyle prof HB Thorn
en pa van die UPE-rektor, prof Jan Kirsten.
Prof PHT Kleynhans (67) van Bloemfontein; M.Ed. (1969).
Mnr PR Louw (78) van Somerset-Wes; BSc. en MSc. (1936,
'38).
Mnr RM Nicholson (84) van Somerset-Wes; B.5c.Agric.
(1930).
Maj GP Nolte (55) van Kemptonpark; B.A. met Menslike
Bewegingskunde, S.O.o. (1958, '60).
Mnr Andrew Olivier (34) van Daljosafat, Paarl; B.A. met
lof en M.A. in Beeldende Kunste (1960, '85); het 'n jaar in
Berlyn, Duitsland, gewerk en oak klasgegee aan die
Universiteite van Natal en aan die US.
Mnr Wayne Olivier (21) van Stellenbosch; 'n B.Econ.-stu
dent.
Mnr Michiel Pienaar (30) van Kaapstad; B.A. en Hons. in
Beeldende Kunste (1988, '90); lektor in juweliersontwerp
aan die Kaapse Technikon.
Dr HJC Pieterse (88) van Pretoria; B.A. en LSOD (1927).
Mnr Steve Raubenheimer (51) van Johannesburg; B.5c.,
Hons. en MSc. in Bosbou (1965, '66 en '80); was 23 jaar aan
Sappi verbonde.
Mnr JF ("Johny Ralph") Rauch (63) van Bellville; BSc. lng.
(1955) en 'n olld-Wilgenhoffer; afgetrede stadsingenieur
van Bellville.
Os W van der W Rautenbach (63) van Malmesbllry; B.A.
(1949) en Kweekskoolopleiding;
Os AM Robertson (73) van George; het B.A. (1943) en sy
Kweekskoolopleiding op Stellenbosch voltooi; was NG le
raar op Murraysbllrg, De Rust, Piketberg, Wellington,
Gamkavallei, George en tot sy aftrede in 1986 op
Swellendam.
Prof OJ (Niel) Rossouw (51) van Durbanville; M.B., Ch.B.,
Honns.B.Sc., MSc., Ph.o., M.Med. (1966, '70. '71, '82, '84);
hoof van die Departement Anatomiese Patologie, Fakulteit
Geneeskunde, US; was 'n US-dosent sedert 1968; het hom
veral op die gebied van die histologie onderskei; het ook as
atletiekafrigter naam gemaak en bekende atlete soos Ewalt
Bonzet, Marius Hugo-Schlechter en Tanya Peckham afgerig.
Mnr HR Smit (44) van Oudtshoom; BA (1969).
Mnr JO Theron (59) van Pretoria; BSc.Ing. (1957).
Mnr GT Turnbridge (27) van Claremont, Kaapstad; B.A.
(1990).
Mnr JA van der Merwe (70) van Grunau, Namibie; was 'n
spesiale student in ekonomiese en bestuurswetenskappe.
Dr JJ van der Watt (73) van Potchefstroom; B.5c. Agric.,
MSc. Agric. (met lof) en DSc. Agric (1949, '53 en '60).
Mev Hester A van Dyk (78) (gebore Stadion) van Rosebank,
Kaapstad; B.Sc., S.O.o. (1936, '37).
Mnr AFW van Zyl (88) van Parow; B.A., S.O.o. (1926, '28);
was onderwyser op Worcester en tot met sy aftrede in Port
Elizabeth. •

Prof Niel
Rossollw

Prof
JP rill Toit

Mill' Johall
Grobbe/aar

Prof Frik
Ellge/brecht

Prof
Alfie de Vries

Prof
Freddie Kirstw

Prof
Meyer de Vi/liers

t I

z
B.5c., Honns. en M.Sc.
(1959, '60, '61); het 'n dok
torsgraad aan Wits
behaal, waar hy 'n dosent
was; later professor in
fisika aan die UPE; boer
daarna enkele jare in die
Gamtoosvallei;
ged urende 1983-'93 ver
bonde aan die Raad op
Atoomkrag, waama hy 'n
sakeman op Rustenburg
was.
Prof Johan Heyns (66)
van Pretoria; afgetrcde
dekaan van tcologie aan
die Universiteit van
Pretoria en voormalige
moderator van die
Aigemene Sinode van die
NG Kerk; het aan die uni
versiteite van
Potchefstroom en Pretoria
en in Amsterdam,
Nederland, gestudeer;
was van 1966 tot 1970
dosent in Dogmatologie
aan die Fakulteit Tcologie,
US.
Mej AM (Annie)
Hofmeyr (95) van
Stellenbosch; HPOD
(1921); het ook in
maatskaplike werk in
Nederland gestudeer en
was later 'n kollegedosent op Wellington;
het in die laaste drie dekades van haar
lewe 'n aantal boeke oor Stellenbosch
geskryf; het 'n groot bydrae tot die
bewaring van die dorp se kultuurhisto
riese erfenis gelewer.
Mnr Jaroslav Houba (87) van Kaapstad;
het Tsjeggo-Slowakye en later Noorwee
se Davisbeker spanne afgerig voordat hy
in 1951 na Suid-Afrika ge'immigreer het;
het sedert 1959 gereelde tenniskampe aan
die US gehou en was die Maties se
tennisafrigter van 1966 tot 1977, wat 'n
bloeitydperk vir Matie-tennis was.
Mev MM Huysamen (86) (gebore van
del' Merwe) van Aurora in die Weskaap
(1928); 'n oudinwoner van Monica.
Prof JF (Freddie) Kirsten (86) van die
Strand; B.A. en M.A. met lof en D.Phil.
(1928, '30, '35); was hoogleraar in filosofie
aan die US vanaf 1942 tot sy aftrede in
1973; was ook dekaan van Lettere en
Wysbegeerte, waarnemende rektor, US
raadslid vir sowat 'n kwarteeu, inwo
nende hoof van Dagbreek vir 'n dekade
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a. . . . Die Voorsitter stel die
ge leen theidsp re ke 1',

prof. W.T. Claassen, die Viserektor (Akademies), aan die
gehoor voor. Prof. Claassen is 'n persoon van besondere
statuur, 'n briljante akademikus en wenner van onder meer
die Kanseliersmedalje, die Koningin Victoria-stipendium en
die Alexander von Humboldt-beurs. As Raadslid en voor
sitter van onder meer die Senaatskomitees vir Navorsing,
Akademiese Beplanning, Universiteits- en Voortgesette
Onderwys en Akademiese Ontwikkelingsprogramme is hy
uitnemend toegerus om die hoorders bekend te stel aan en
in te lig 001' terreine waarop hy beweeg en die problematiek
daaraan verbonde.
Professor Claassen spreek die vergadering toe 001' die
underwerp .. Akadel/liese 011 twikkelillgsprogral/lllle: Iluwe
uitdagings vir die Ulliuersiteit van Stel/ellbosc/z" en wys daarop
dat die term "akademiese ontwikkelingsprogramme" (AOP)
so ontwikkel het dat dit 'n vaste betekenis gekry het, nl. van
"a//e programrne wat daarop gerig is om studellte !tit gemeen
skappe met agterstande te help alii lwlle akademiese potellsiaal
I/laksimaal te verweselllik I'll om vooTl/emende studentI' /.lit sulke
gemeellskappe op 'II toereikl'11de wyse vir studie op na-sekondere
vlak te help voarberei", 5005 omskryf in die US se basisdoku
ment 001' akademiese ontwikkelingsprogramme.
Hierdie programme het beslag gekry deur die instel
ling in 1994 van 'n Afdeling Akademiese
Ontwikkelingsprogramme en die aanstel van 'n Direkteur:
Akademiese Ontwikkelingsprogramme, dr. H.L. Botha.
Die spesifieke doelstellings van die Universiteit m.b.t.
akademiese ontwikkelings-programme is:
(1) om 'n konstruktiewe bydrae te lewer tot die maksimale
verwesenliking van die akademiese potensiaal van studente
en tot die toereikende voorbereiding van voornemende stu
dente;

Die notule van die vergadering van 2
Desember 1993 wat in Matieland

gepubliseer is, word as gelees beskou, in orde bevind en
deur die VOOl'sitter onderteken.

Die Voorsitter verklaar dat die
vergadering gekonstitueer is

ooreenkomstig 'n kennisgewing wat in die Staatskoerant en
in sekere dagblaaie gepubliseer is.

die aanwesiges as die verteenwoordigers van talle oudstu
dente wat graag hierdie geleentheid sou wou bywoon. In
die besonder verwelkom hy die Kanselier, dr. J.G. van del'
Horst, en mev. Van del' Horst, en bied verskoning aan vir
die Rektor en Visekanselier, prof A.H. van Wyk, wat die ver
gadering as gevolg van ander dringende verpligtinge nie
kan bywoon nie. Voorts verwelkom die Voorsitter dr. D.P.
de Villiers, die Voorsitter van die Universiteitsraad, en mev.
De Villiers, lede van die Raad en hulle eggenotes, die
Viserektor (Akademies), prof. W.T. Claassen, en mev.
Claassen, en bied verskoning aan vir die Viserektor (Bedryf)
wat die lansering van 'n satelliet in Amerika bywoon.
Op versoek van die Voorsitter staan al die aanwesiges
enkele oomblikke op tel' nagedagtenis aan die lede van die
Konvokasie wat sedert die vorige vergadering te stenve
gekom het.
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(In die Endlersaal van die
Konservatorium, 30 November 11 994)

Op versoek van
die Voorsitter

open prof OJ Louw van die Departement Diakoniologie
die vergadering met 'n gebed. Die Voorsitter verwelkom

Proff. B. Booyens (President en
Voorsitter), T. Pauw (Visepresident),

mnre. I.A. Aspeling, D.M. Bain, W.J. Bekker, ds. I.M.
Blignaut, mev. JT Blignaut, dr. W.J.C Boonzaier, mev. JS.
Booyens, prof. A.G. Botha, dr. H.L. Botha, mev. S.A. Botha,
prof. HS. Breytenbach, mnr. W.P. Burger, dr. V. Claassen,
prof. W.T. Claassen, mm. C Coetzee, dr. F,J. Coetzer, ds. P.
Combrink, mev. D.M. Conrad ie, mnr. E.L. Conradie, ds. F.J.
Conradie, mnre. P.J. Conradie, R.P. Conrad ie, prof. S.P.
Cilliers, mnre. CW. de fager, j.H. de Jongh, mev. J. de la
Bat, mnr. RS. de la Bat, dr. D.P. de Villiers, proff. J.L. de
Villiers, J.w.R. de Viliiers, mev. M. de Villiers, proff. M. de
Vos, P.J.G. de Vos, mev. S.W. de Vos, mnre. A.P. Dippenaar,
A.G. Draaijer, mevv. A.E. Dreyer, E.M. Dreyer, mnre. HS.
Dreyer, S.A.P. Dreyer, prof. J. du Preez, mnr. F.L. du Toit,
proff. I.B. du Toit, D.L. Ehlers, P.J.JS. EIs, mnre. R. Engela,
A.J. Esterhuyse, mev. CS. Esterhuyse, dr. J.H. Esterhuyse,
mnre. I.L. Fechter, J.B.G. Ferreira, H.H. Gebhardt, J.A.
Gerber, mev. A.E. Greef£, mnr. F.E. Greeff, proff. J.P.
Groenewald, F.J.W. Hahne, dr. N.J. Hanekom, mev. C
Hattingh, dr. OJ Hattingh, mev. A.E. Heyns, mej. E. Heyns,
dr. j.B.B. Heyns, mev. C Jansen, prof. J.P. Jansen, dr. H.F.
Jordaan, mev. H.M. Jordaan, ds. J. Joubert, proff. P.H. Kapp,
E.H. Katzenellenbogen, mevv. G.E. Kempen, CM. Kirsten,
mnre. OJ Kritzinger, 0.0. Kritzinger, prof. S. Kritzinger
(Registrateur en Sekretaris), mev. M.A. Lange, mev. E.M. Ie
Roux, mnre. F.J. Ie Roux, M.5. Ie Roux, dr. P.J. Ie Roux, mev.
J.A.M. Loedolff, mnr. PH. Loedolff, prof. OJ Louw, mnr. E.
Louw, mev. H.J.A. Louw, mnre. W.J. Louw, AD. Liickhoff,
GD. Malan, mevv. R. Malan, AS. Marais, ds. F.N. Marais,
prof. G.F. Marais, mej G.P. Milani, mev. M.Y. Milani, dr. L.
Minnie, mme. J.F. Mocke, CR. Moller, S.E. Mostert, prof.
J.C Morgenthal, dr. L.M. Muntingh, mev. M.E. Murray,
mej. A. Nel, prof. J.A.J. Nel, mnre. J.R. Olivier, D.J.
Oosthuizen, J.C Oosthuizen, mev. H.B. Pauw, prof. N.F.
Pretorius, mme. H.G. Raubenheimer, R.F. Rhode, prof. A.
Rozendaal, mevv. D. Rozendaal, R. Schuler, prof. G.M.K.
Schuler, dr. D.E.W. Schumann, mev. I. Smit, prof. L. Spies,
mnre. J.W. Steyn, J.H. Strauss, J.H.G. Strauss, M.L. Strydom,
prof. CJ Swanevelder, dr. CS. Swanevelder, prof. 5.J.
Terreblanche, mnr. J.P. Theron, prof. B.F. Thiart, dr. R.R.
Thomson, mnre. L.M. Toerien, A.W. Truter, mev. E. Truter,
mm. P.L. van den Heever, mev. G. van del' Hurst, dr. J.G.
van del' Horst, mev. A.L. van del' Merwe, proff. FS. van del'
Merwe, J.J. van del' Merwe, mev. M.H. van del' Merwe,
mnre. P.J. van del' Merwe, M.N. van Deventer, dr. H.R. van
Huyssteen, mnr. H.T. van Huyssteen, mev. J. van
Huyssteen, mnr. G.J. van Jaarsveld, dr. J.F. van Niekerk, dr.
H.C van Rensburg, mev. A.A. van Wyk, prof. CJ. van Wyk,
mnr. A.J. van Zyl, mev. H. van Zyl, mnre. H.B. van Zyl, CF.
Vermeulen, mej. M. Vermeulen, dr. D.J. Visser, mm. J.
Visser, mev. M. Visser, dr. M.M. Vogts, mev. H. von
Schlicht, mnr. S.P. von Schlicht. mnre. J.P. Wait, H.J.
Zietsman. (Die presensielys is ook deur 31 besoekers
voltooi.)



7. Afsluiting ~

(2) om toegang tot die Universiteit te verbreed en doel
matige akademiese voorbereiding en ondersteuning te gee
aan studente wat die potensiaal het vir suksesvolle univer
siteitstudie, maar dem die ontoereikendheid van hulle
onderwysvoorbereiding gekortwiek word; en
(3) om 'n konstrllktiewe bydrae te lewer tot die verbetering
van die gehalte van onderwys op sekondere vlak, bv. deur
beter toerusting van ondergekwalifiseerde onderwysers.
Die onderliggende llitgangspunte en benaderings by die
akademiese ontwikkelingsprogramme is onder meer die
volgende:
(a) Die hele universiteitsgemeenskap moet daartoe verbind
wees.
(b) Dit moenie US se strewe na hoogste akademiese stan
daarde in die gedrang bring nie.
(e) Fakulteite en departemente moet self verantwoorde
likheid aanvaar vir akademiese ontwikkelingsprogramme.
(d) Bllitefondse moet so ver moontlik ontgin word.
(e) Die programme moet samehangend wees.
(E) Daar moet doelmatige en oordeelkwldige bekendstelling
van en werwing vir hierdie programme plaasvind.
Die Universiteit kan in 1995 vier hoofprogramme imple
menteer:
(i) 'n AOP in die Fakulteit Ingenieurswese;
(ii) die AOP's in die natuurwetenskaplike en toegepaste
natuurwetenskaplike rigtings, wat voorsiening maak vir die
faklliteite Natuurwetenskappe, Landbollwetenskappe,
Geneeskunde, Tandheelkllnde en Bosbou;
(iii) n AOP in die Fakulteit Ekonomiese en
Bestuurswetenskappe; en
(iv) 'n AOP in die tale (Afrikaans en Engels) (uiteraard as
deel van 'n meer omvattende AOP).
Die akademiese ontwikkelingsprogramme is normaalweg
gekonstrueer rondom verlengde graadkursusse wat voor
siening maak vir die verspreiding van 'n driejaarkursus oor
vier jaar en 'n vierjaarkursus oor vyf jaar. In die eerste deel
van die kursusse word addisionele onderstellning in die
vorm van brugprogramme, hulpprogramme en voorberei
dende kursusse aan studente gebied. In die taalprogramme
word van versnelde aanleertegnieke gebruik gemaak om die
soort vaardighede te ontwikkel wat vir suksesvolle studie
nodig is.
Die akademiese ontwikkelingsprogramme behels meer as
net die aanbied van kursusse. Daar moet ook voorsiening
gemaak word vir beurse en lenings, die logistiek i.v.m.
aankoms, inskrywing en vestiging van studente, die
deurgee van inligting, die meting van potensiaa!, die vind
van buitefondse vir nuwe kursusse en die opbou van nuwe
netwerke van kontakte en skakeling.
Die uitdagings vorentoe Ie in die beskikbaarstelling van
meer programme in meer rigtings en die betrokkenheid van
meer studente. Programme van hierdie aard sal deel van
die fuksionering van die Universiteit moet word en die per
soneel, belanghebbers en onderstellners van die Universiteit
sal in 'n groter mate by hierdie aksies betrek word.
'As 0115 die konsep "akademiese ontwikkelillgsprogramme" werk
lik ill die wydste sill van die woord wil hallteer, dan gaan dit IIiI'
net oar die akademiese programme wat moet help am in dil! stu
dentI' 51' akademiese behoeftes te voorsiell nil', of selft IIiI' /let oar
die spesiale versorging vir hulle persoonlike situasie nil', dan
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betrek AOP oak al die lede van die Konvokasie van die
Universiteit, al die oud-Maties, lIet 5005 al die huidige Maties, in
een pogillg am die gemeenskap vall die Universiteit uit te brei, of
alldcrsom: dan kan ons oak die nodige erkcllIling gee aan al die
studentI' wat hier studeer I'll wat die Universiteit, Ilet soos u en ek,
as !nille Universiteit wi! beskou; mense wat !lierdie morder aange
l1eem !let en vir wie die Universiteit oak '11 "voedellde moedeI'''
geword het, '11 alma mater. Oft is soos bail' van hulle vandag
a!reeds oar die Universiteit voel.'
Die Afdeling AOP het ook 'n nuusbrief met die doelbewlls
dubbelsinnige naam Nuwe Akkers die lig laat sien,
dubbelsinnig omdat dit enersyds verwys na nuwe studente
(akkers aan die eikebome) en nuwe ploeglande waarvan die
potensiaal ontgin moet word.
Die Visepresident, prof. T. Pamo\', bedank prof. Claassen vir
sy rede. Die rede staan in die teken van hervonning, van 'n
baie gesonde evolusie waarin nuwe behoeftes geakkom
modeer word. Hierdie veranderinge is goed omdat dit in
antwoord op die ge'identifiseerde behoeftes van die gemeen
skap ontstaan en toon dat die US nie in afsondering funk
sioneer nie, en die brandpllnt van selfondersoek is. Dit was
'n interessante en insiggewende voordrag wat stof tot
dankbaarheid gee omdat dit toon dat die US op koers bly.

5. Mededelings deur die waarnemende rektor,
prof H.C. Viljoen: Hierdie agendapunt het sy ontstaan
gehad uit 'n gedagte van prof. M.J. de Vries, ons vorige
Rektor, om 'n paar mededelings te doen. Weens 'n saam
loop van omstandighede het hierdie agendapunt nog altyd
oorgestaan, soos ook vanaand weens die aEwesigheid van
sowel die Rektor as die Waarnemende Rektor. Die punt sal
egter in die toekoms op die agenda bly.

6. Onbestrede voorstelle word in die volgende'"l
kategoriee voorgedra:.1

a) GeIukwense aan lede van die Konvokasie met
aanstellings/bevorderings, voorgedra deur die President.
(b) Gelukwense aan lede van die Konvokasie met toeken
nings en/ of pryse wat hulle ontvang het, voorgedra deur
die Visepresident.
(e) Gelukwense aan lede van die Konvokasie aan wie ere
doktorsgrade tydens die Desember-gradeplegtigheid
toegeken word, voorgedra deur die Visepresident.
(d) Prof. S.P. Cilliers stel namens die Konvokasie 'n onbe
strede mosie van dank en waardering vir die jaar se goeie
prestasies voor aan die Raad en die Senaat van die
Universiteit, die uitvoerende bestuur, die administratiewe
personeel, dosente, navorsers en studente.

Die Voorsitter Ibedank aJ] e aan
wesiges vir hulle teen

woordigheid en rig 'n besondere woord van dank aan
sowel die Sekretaris, prof. S. Kritzinger, as mm. J.L. Fechter
en ander personeel wat behulpsaam was met die reelings
vir die byeenkoms en die onthaal in die foyer van die
Konservatori um.
Die vergadering verdaag om 21:20. •



wat vanjaar baie goed vaar en
reeds twee keer sy SA en
Afrika-rekord verbeter het.
Brits gaan in Augustus van
jaar aan die wereld-kampi
oenskapsbyeenkoms in
Gotheborg, Swede, deelneem.
Nog 'n atleet van die klub wat
reeds gekwalifiseer het om in

Johan Fourie Gotheborg te gaan deelneem,
is Elana Meyer, wat onder

meer verlede jaar die wereJd se beste tyd in die 5 km-wed
loop aangeteken het.
Loots en die atletiekklub se sekretaris/byeenkomsorgan
iseerder, Chris Bruwer, beplan ook albei om die wereldkam
pioenskappe in Swede by te woon. Bruwer gaan hoofsaak
lik om Coetzenburg as oefenplek internasionaal te bemark.
Coetzenburg het as oefenplek vir die eerste keer die interna
sionale atletiekwereld se oog begin yang nadat twee
Europese topatlete, Katrin Krabbe (Duitsland) en Werner
Gunther (Switserland) in 1992 hier vir die Olimpiese Spele
van later daardie jaar in Barcelona kom voorberei het.
Teen verlede jaar het 50 Duitse atlete vir 'n oefenkamp hier
heen gekom en in ons somer en herfs vanjaar het die toeloop
voortgeduur. In Desember verlede jaar was die Kanadese
paalspringkampioen, Kurt Heywood, wenner van die sil
wermedalje by verlede jaar se Statebondspele, vir 'n oefen
tydperk op Coetzenburg.
Sedertdien het 'n aantal ander atlete van wereldformaat hier
geoefen, o.a. Ellen Langen van Nederland, Olimpiese kampi
oen in die 800 meter vir vroue, Patrick Shoberg van Finland,
voormalige hoogspring-wereldrekordhouer, Richard
Chelimo van Kenia, voormalige wereldrekordhouer in die
10 000 meter, en Hanne Haugland, Noon-vee se nasionale
vroue-hoogspringkampioen.
'n TWintigtal Skandinawiese atlete uit Swede en Finland wat
vroeer vanjaar vir 'n oefenkamp op Coetzenburg was, was
gaande oor die warm klimaat, Coetzenburg se geriewe en
Stellenbosch se mooi ligging.
"Die pragtige wingerde om die dorp (aat Iyk dit hier soos 'n
paradys," het 'n Sweedse koerantman, Ulf Nilsson, na die
tyd in die dagblad GOthesborgs-Posten geskryf. Hy het
breedvoerig oor die Skandinawiese atlete se besoek aan
Coetzenburg verslag gedoen en is deur 'n fotograaf hierheen
vergesel.
Later was 'n groep van 45 topatlete (onder meer uit die VSA,
Brittanje, Belgie en verskeie Skandinawiese lande) vir 'n
oefenkamp van drie weke op Coetzenburg. Atletiek SA het
hulle hierheen gebring om deel te neem aan die drie Engen
somerbyeenkomste - waarvan die laaste een op Coetzenburg
was. Dit was een van die vier nasionale byeenkomste waar
voor die Matie-klub (die Boland Bank Stellenbosch
Atletiekklub) in die afgelope seisoen op Coetzenburg die
gasheer was.
"Die talle buitelanders wat hier op Coetzenburg kom oefen,
is nie net 'n inkomstebron vir die atletiekklub nie - dit
beteken ook dat Maties en ander plaaslike atlete die geleen
theid kry om gereeld atlete van 'n internasionale gehalte hier
te sien oden en optree," se Joep Loots. •

JOHAN FO RIE
rig Matie atlete af

Een van die bekendste name in Suid
AfIikaanse atletiek, die middelafstand
atleet Johan Fourie, is sedert Januarie van
jaar 'n afrigter by die Maties.

Johan Fourie se iltletiekloopbaan strek reeds oor die afge
lope 23 jaar en hy span nou die ervaring in om nu~ve Matie
middelafstandatlete vir die toekoms te help ontwikkel. Dat
hy hom op Stellenbosch vestig, is gepas, want dit is hier op
Coetzenburg waar hy van sy mees glorieryke oomblikke op
die atletiekbaan beleef het.
"Matie-atletiek gaan weer in 'n bloeitydperk in," se die
Universiteit se hoofafrigter, Joep Loots. Hy is ook die
afrigter van die atletiekklub se paalspring-ster, Okkert Brits,

COETZENBURG kry

Wereldbyeenkoms

Die grootste wereJd-veldloopbyeenkoms wat nog gehou is,

word in Maart 1996 op Coetzenburg aangebied.
Wereldwyd sal miljoene mense die kragmeting tussen meer
as 160 lande se atlete op televisie kan dophou.
Die byeenkoms kan ook die beste wees wat nog gehou is,
het mnr Pierre Weiss van Duitsland, tegniese afgevaardigde
van die Internasionale Atletiekfederasie (IAAF), gese toe hy
as leier van 'n IAAF-afvaardiging vroeer vanjaar op
Stellenbosch was. Hy en sy mede-afgevaardigdes was baie
be'indruk met Coetzenburg se natuurskoon en die geriewe
wat hier beskikbaar is.
Sover vasgestel kan word, sal dit die eerste wereld-veld
loopbyeenkoms in Afrika wees. Meer Afrika lande as by
enige vorige byeenkoms word ook hier verwag - vandaar
dat dit die grootste byeenkoms sal wees wat nog gehou is.
Meer as 1 000 atlete gaan meeding. Dit sIuit juniors, seniors
en meesters (mans en vroue) in.
Hulle sal meeding in afstande van sowat vier tot 12 km. Die
terrein rondom die Danie Craven Stadion sal gebruik word 
veral op die hokkie- en krieketvelde oos van die stadion.
Die eindstreep sal in die stadion wees.
Onderhandelinge vir die wereldbyeenkoms op Coetzenburg
het reeds teen die middel van 1994 begin. ji)it het gespruit
uit Kaapstad se aanbod om die Olimpiese Spele in 2004 aan
te bied. Verskeie IAAF-afvaardigings het Coetzenburg
sedert verlede jaar besoek. Mnr Belius Potgieter, Direkteur
van die US Sportburo, dien onder meer in die plaaslike en
nasionale organiserende komi tees vir die 1996 wereld-veld
loopbyeenkoms. •
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Gesogte wyn met etiket
van Craven beeld

'II Matie, Robyn Anderson, is ingesluit in
die SA onderwater-hokkiespan wat in die
tweede kwartaal in Nieu-Seeland deelnee//l
aan 'n toeY/JOoi tussen Suid-Afrika,
Australie en Nieu-Seeland. Sy was verlede
jaar ook in die SA span wat by die wereld
beker byeenko//ls in Frankryk tweede
gekom het. Robyn is 'n veelsydige sport
ster wat in haar skooldae reeds provinsiale
kleure in vyf sportsoorte verwerf het en in

die SA skoleveldhokkiespan ingesluit was. Sy is 1lOU 'n sielkunde
honneursstudent. •

Coetzenburg.
En die aand woon hoe verteenwoordigers van die 16 rugby
lande wat aan die Wereldbeker deelneem 'n groot dinee op
Stellenbosch by. Daar word ook 'n veiling gehou van uiters
skaars rugby-aandenkings.
Soortgelyke, kleiner dinees met veilings word voor die tyd
op enkele ander plekke in die land gehou.
Die ander projekte wat rondom die Craven standbeeld se
onthulling en die Wereldbeker toernooi aangepak is, sJuit in
onlangse rugby-feeswedstryde op Coetzenburg (onder meer
tussen die WP en Noord-Transvaal). Teen die einde van
verlede jaar reeds is 'n wynveiling in Wallis gehou op die

NOBAL,KLUB I

vaa puik
Die drie MaUl's wat in die SA o.21-net-1
balspall vir drie toetse teen die besoe
kende Nieu-Seelallders gespeel het:
Sail tie Loubser, Patrys Basson ell I

Bromvyn Bock.
----'""-""'--"----

Die Maties se Netbalklub het verlede jaar uitstekend
gevaar. Die eerstespan (Maties A) was die wenners in die
Boland Superliga. Die Boland 0.21-span wat die Suid
AfrikaansI' kampioenskapsbyeenkoms in Pretoria gewen
het, het slegs uit Matie-spelers bestaan. En drie Maties is
ook opgeneem in die SA span wat teen laat verlede jaar in
drie toetse teen die besoekende Nieu-Seelanders te staan
gekom het. Oil' laaste van die drie toetse is in die OF
Malan-gedenksentrum op Coetzenburg beslis.
In Boland-netbal staan die Maties ba,ie sterk. Nadat drie
Matiespanne (A, B en C) verlede jaar in die Boland
Superliga was, het die D-span op grond van hul 1994
prestasies ook vanjaar daarheen opgeskuif. Vier van die ses
Superliga-spanne is dus Matiespanne.
Daar was 17 Maties in die Boland groep van 27 spelers (A, B
en 0.21-spanne) wat aan die SA kampioenskapsbyeenkoms
gaan deelneem het.
In die Desember-vakansie het die klub se hoofafrigter,
Sandra du Plessis van die US Sportburo, en Ranel Venter, 'n
dosent by Menslike Bewegingskunde wat ook die klub se
president en 'n afrigter daarvan is, op uitnodiging verskeie
skole in Brandford, Engeland, besoek om netbal af te rig.·

'n Versnit van drie voorste Stellenbosse wynmakers 51'

beste rooiwyne kom nil' aldag op die mark nil'. Oil'
Rugbyklub kon dit regkry - ter nagedagtenis aan Dok Danie
Craven.
Jannie Engelbrecht van Rust-en-Vrede, Jan Boland Coetzee
van Vriesenhof en Hempies du Toit van Alto is die drie
wynmakers wie 51' rooiwyne tot 'n gesogte, eksklusiewe
wyn versny is. Hulle is al drie natuurlik van Dok se bek
endste oud-Springbokke.
Die wyn is 'n versnit van Cabernet Sauvignon, Cabernet
Franc en Shiraz. Dit is die eerste keer dat drie sulke promi
nentI' wynmakers saamgespan het om 'n uiters seldsame
wyn te lewer. Wynkenners praat deur die bank met bail' lof

Twee van die wynl1lakers
wie se beste rooiwyne tot 'n
ekskilisiewe wyn versllY is
01/1 ten bate van die
Craven-standbeeldprojek
verkoop te word, //lilre jan
Boland Coetzee (onderpres
ident van die Rugbyklub)
I'll jannie Engelbrecht (die
killb se president), met die

bekendstelling van die gesogte wyne by nmr S//lartryk Genade, bestllrC1lde
direkteur van Sedgewicks, //lev jOtJ/l Roux, 'n llS-wiskundedosent en
dogtIT van dr Danie Craven, en prof Nic Terblanche, voorsitter van die
standbeeld-projekkomitee.

daarvan.
Dit is een van die wyne wat die Oaks Wynklub namens die
Stellenbosch Rugbyvoetbalklub verkoop om geld in te
samel vir rugby-ontwikkeling en vir die standbeeld van dr
Craven wat binnekort op Coetzenburg onthul gaan word.
Die wyne het almal treffende etikette, sommige met 'n uit
beelding van die Craven standbeeld. Dit is verkrygbaar by
The Oaks Wynklub, Loopstraat 140, Kaapstad, 8001; tel.
(tolvry) 0800 22 2890.
Oil' wynpromosie is een van die projekte wat die
Rugbyklub 51' Craven standbeeld-projekkomitee (onder die
voorsitterskap van prof Nic Terblanche) sedert vedede jaar
aangepak het.
Al die projekte sentreer om vanjaar 51' Wereldbeker rugby
toemooi in Suid-Afrika. Oil' Craven standbeeld word op 23
Mei op Stellenbosch onthul. 'n Wereld uitnodigingspan
spel'l die dag teen 'n Craven uitnodigingspan op
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met werklike Afrikamusiek, maar ek is nie daarvoor verant
woordelik nie. Ek verskaf slegs die agtergrond," se prof
Temntingh.
"Ek glo net so min in geforseerde musikale apartheid as in
gedwonge musikale integrasie. Ek glo in musikale
menseregte en dat ek as musikale mens mag doen wat ek
wil- ek het dus die reg om Enoch te laat klink soos ek daar
van hou."
Prof Temmingh is sedert 1973 verbonde aan die
Konservatorium, waar hy musiekteorie doseer. Hy is in
Amsterdam, Nederland, gebore, het as kind in 1958 saam
met sy ouers Suid-Afrika toe gekom en het by Ikeys musiek
gestudeer. In 1976 het hy sy doktorsgraad aan die US
behaal. Hy het in 1972 ook 'n kursus in komposisie in

Duitsland gaan volg en het ·in
1979 rekenaarmusiek aan die
Universiteit van Utrecht in
Nederland bestudeer.
Roelof Temmingh het hom as een
van Suid-Afrika se voorste kom
poniste onderskei. Sedert 1988
het hy al die belangrikste
musiekkompetisies in die land
gewen. Dit sluit in die Helgaard
Steyn Toekenning, vir die beste
Suid-Afrikaanse komposisie
gedurende 1986-'90, wat hy
verower het vir sy Drie Sonnette,
'n strykorkeswerk.
As komponis het hy gesorg vir 'n
wyd uiteenlopende verskeiden
heid werke, in aile genres, inslui
tende elektroniese musiek.
Omdat sy vroee werk baie eksper
imenteel was, is hy as kontrover

sieel beskou en het hy dikwels sy kritici omgekrap. Maar in
die afgelope dekade of wat hy hy "baie bedaar", soos onder
meer blyk uit sy Tjellokonsert, waarvan die premiere in
Kaapstad verlede jaar baie gunstig ontvang is.
"Kompleksiteit is 'n kenmerk van die musiek wat in die
afgelope vier dekades gekomponeer is. Daarom ervaar baie
luisteraars dit as onverstaanbaar en ondeurdringbaar.
Daarteenoor is my komposisies van die afgelope dekade of
wat 'n strewe na eenvoud," se prof Temmingh.
Sy nuutste werk is 'n klavierkonsert wat hy skryf in opdrag
van Samro, die Suider-Afrikaanse Musiekregte-organisasie.
Hy het ook onder meer al twee orrelkonserte, en twee
hobokonserte asook een vir fluit gekomponeer.
Roelof Temmingh se werk word gereeld uitgevoer. In
Suid-Afrika was daar al minstens 50 radio-uitvoerings en
meer as 150 openbare uitvoerings van sy komposisies. Van
sy werke is ook al in Duitsland, Nederland, Italie,
Oostenryk, Hongarye, Turkye en Namibie uitgevoer.
Die SAUK het opnames van Enoch, Prophet of God vir
radio- en televisie-uitsending gemaak. Daar word nog
onderhandel oor moontlike radio- en TV-uitsendings van
die opnames in ander lande - onder meer Duitsland en
Frankryk.·

emmingh
maak geskiedenis

met opera
Die werk se wereldpremiere was vroeer van
jaar in die Nico Malan Teater in Kaapstad,
waar dit baie gunstig ontvang is.
Dit het 'n inheemse tema. Die verhaal is
gebaseer op 'n ware gebeurtenis, die Bulhoek
Insident wat hom in die vroee twintigerjare in
Oos-Kaapland afgespeel het. Enoch Mgijima,
'n swart lekeprediker, het na 'n visioen van 'n
swart engel wat aan hom opdrag gegee het om
God volgens "die ou tradisies" te aanbid, die
profeet geword van 'n godsdienstige graep, die
"Israeliete."
In 1919 het hy geprofeteer dat sy volgelinge
hulle op 'n plek sowat 25 km van Queenstown
af moes verenig om die Here se koms af te
wag. Teen 1921 was 3 000 van hulle reeds
daar saamgetrek, dit het vir hulle "heilige
grond" geword en hulle het geweier om pad te gee. Volgens
die wet was die optrede onwettige plakkery.
Nadat uitgerekte onderhandelinge misluk het, is 380
"Israeliete" in 'n botsing met sowat 800 polisiemanne
doodgeskiet, op 24 Mei 1921 - "Empire Day" en die ver
jaardag van die staatshoof, genl Jan Smuts.
Die gedagte om die tragedie uit die Suid-Afrikaanse
geskiedenis as tema vir 'n opera te gebmik, het ontstaan by
Michael Williams, die librettoskrywer van Enoch, Prophet
of God. Terwyl daar aan die opera gewerk is, het WiUiams
en prof Temmingh swaers geword deurdat Williams prof
Temmingh se vrou se suster ontmoet het en met haar
getroud is.
Williams was ook die regisseur van die opera se premiere,
wat 'n heeltemal Suid-Afrikaanse produksie was. Die titel
rol is deur Abel Motsoadi, 'n jong bariton vertolk.
"Om 'n opera te skryf, is geen grap nie," se prof Temmingh.
"Van rowwe sketse af moes ek 'n volle stempartituur van
meer as 3 000 mate komponeer en dit weer in 'n volle
orkespartituur omsit. Slegs laasgenoemde het sowat 400
uur in beslag geneem!"
Hy is nie 'n kenner van Afrikamusiek nie, "maar ek kan dit
by tye baie waardeer. In die opera is daar net twee toneIe

SUII:rAFRIKA SE EERSTE VOJ...LENGTE OPERA,

ENOCH, PROPHET OF GOD, IS IN BELANGRIKE

MYLPAAL IN DIE LAND SE MUSIEKGESKIEDENIS.

DIE KOMPONIS DAARVAN IS PROF ROELOF TEMMINGH

VAN DIE US KONSERVATORIUM.
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VYFvan US by

FORUM
in Budapest

Prof Philip Net saam met Lllke McKend, Alison April, Robert
Kotze en Stanley dll Plessis by die fOrllll1 in Boedapest.

Drie nagraadse Maties en twee US-personeellede was die

enigste Suid-Afrikaners by 'n onlangse universiteite-forum
in Boedapest, Hongarye. University Network, 'n
invloedryke internasionale organisasie het 'hulle daarheen
genooi.
Die vyf is prof Philip Nel van die Departement Politieke
Wetenskap, mnr Robert Kotze van die Universiteit se
Kantoor vir Internasionale Betrekkinge, en nagraadse stu
dente me Alison April en mnre Luke McKend en Stanley du
Plessis.
University Network bestaan hoofsaaklik uit Europese uni
versiteite. Dit het ontstaan op inisiatief van die vereniging
Helsinki Espana wat daarop gerig is om die doelstellings
van die Konferensie oor Veiligheid en Samewerking in
Europa (KVSE) te bevorder.
Die forum wat deur die Stellenbossers bygewoon is, was 'n
satellietbyeenkoms van 'n spitsberaad wat die staatshoofde
van al die KVSE-Iande in Boedapest geholl het. Die
Stellenbossers was waarnemers by die forum, wat deur
sowat 450 studente asook 90 dosente en ander genooides
bygewoon is.
Kenners op allerlei gebiede van die KVSE se bedrywighede
het lesings aangebied, gevolg deur groepbesprekings met
intensiewe studentedeeLname.
Dit was vir die Stellenbossers 'n besondere ervaring om by
die KVSE se besprekings van aktuele sake betrokke te wees.
Sake soos menseregte, die hantering van etniese konflik, die
ontwikkeling van internasionale mobiliteit, vroueregte,
omgewingsake en die probleme wat vlugtelinge en uit
gewekenes vir internasionale veiligheid inhou, is onder
meer bespreek.·

•
Bal ot
sorg v r
oorsiguitstalling
van

BETTIE '-r-
CELLIERS- BARNA·.rh

Die gevierde kllnstenares Bettie Cil/iers-Barnard (naasregs) van
Pretoria in die Sasol KllnSl11l1Sellm lIIet die opening ,lUn die oorsi
gllitstal/ing van haar kuns gedurende 1939 tot 1994. By haar is
prof Muller Bal/ot (links) direktellr val/ die Universiteitslllllselim
en kenner van haar werk dellr wie se toedoen dii pmguitstal/ing
bymekaargebring is; die klll/stel/ares se dogtel', me Jana Cil/iers,
'n bekende aktrise; en prof Walter Claassen, Viserektor
(Akadell1ies), wat die Ilitstalling geopen het.•

Prof Mull.r Ballot, DIr.khur waft cli.
U.ly.,.lt.I....u••ulll, was as kenner van Bettie Cilliers-

Barnard se kuns grootliks verantwoordelik vir twee
onlangse oorsigllitstallings van haar werk - eers in die
Pretoriase kunsmuseum en daarna in die Sasol
Kunsmuseum op die US kampus.
Sowat 130 werke, wat haar lang loopbaan verteenwoordig
en oor die hele land versa mel is, was in die Sasol
Kunsmuseum te sien. Dit was die negende oorsiguitstalling
van haar werk - en saam met die onlangse een in Pretoria,
die omvattendste tot dusver.
"Hiermee is hulde gebring aan een van Suid-Afrika se belan
grikste hedendaagse kunstenaars en haar werk van die afge
Lope 55 jaar. Die twee oorsiguitstallings het ook met haar
80ste verjaardag teen die einde van verlede jaar saamgeval,"
het prof Ballot gese.
Hy het pas 'n boek oor haar voltooi en was ook verant
woordelik vir die pragkatalogus vir die Pretoriase en
Stellenbosse uitstallings.
Die Pretoriase Kunsmuseum het hom genooi om as gasku
rator van die onlangse Cilliers-Barnard-uitstalling daar op te
tree en hy het ook daardie uitstalling geopen. Prof Walter
Claassen, Viserektor (Akademies), het die een op
Stellenbosch geopen.·
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1964-ingenieursklcs

Die 1964-fillalejaarsklas
in ingellieurswese hel
aall die einde vall
vcr/cdc jaar, drie
dekades nadal Illille
afgestudeer hel, '11

reiinie by '11 wynlalld
goed naby Siellellbosdl
gehou. Die organi

seerder Vall die reiinie, "Sarge" Pelrick van Pre/aria, is hier (heel
links) by drie ouddoscnle, prof Roux de Villiers, prof RL
Siraszacker en mllr Johall Uys.-

Robertson
By 'II Oud-Matie-reiillie wal op
Roberlsoll gehou is, was prof
Chrislo Viljoell (middel), Visereklor
(Bedryj) wal die geleelliheidspreker
was, //lei Mossie Mostert en Arend
de Waal.

Marlene ell Johanlles vall Zyl salim
mel Sleflle Marais by die reiillie op
Roberlson.

Kweekskool

Simonsberg vier later vanjaar sy veertigste bestaansjaar m t
'n reiinie by die koshuis. Dit word beplan vir die naweek
van 29 September tot 1 Oktober. Die reiinie word so gereeI
dat verskillende jaargroepe by mekaar kan aansluit.
Verblyf sal waarskynlik in die koshuis verskaf word. eer
besonderhede gaan later bekend gestel word, maar belanS
stellendes kan olank hul name en adresse stuur aan;
Sekretaris, Bond van Oud-Simonsbergers, Merrimanlun
79, Stellenbo ch, 7600, tel. (w) 021-8082177 of (h) on
9811576; of dr Danie Schreuder (lnwonende 800f), teL
(w) 021-8082293 of (h) 021-8082464.

WITHUIS VIER 4 DEKADES

Ook by die rdinie op Robertsoll was
(voor) dr Naomi dll Preez, lvlargarel
LOllw ell Madelaille Marais en
(agler) Johall du Preez ell NS
Louw.-

Simonsbergers het olJlangs hulde
ebring IIIJn drie besolldere oud

inwoners. Die tWet skeppers van die
btso,tder moDi huislied is opgt'Spoor,
en by 'II ete is geraamde eksemplare
vtln die oorpronklike manuskrip
WIIIUOp die musiek en Urieke met die
htmd geskryf is, oorhandig ann prof Reino Ottermann (/lIIidige
DirekItflr tJ/l11 die KOllsen'atoriuI1I en eell z'all Simonsberg se heel
eerstt inwoners in 1955) wat die melodie gekompolleer het, ell aall
dr Abraham H de Vries, bekel/de skryll'er en SmlOllsberga van
.1Ird~ "n, wat die lirieke geskryf /ret. Prof Christo Viljoen,
Viserektor (Bedryf) van die US en eertydse kamermaat van dr De
VM in Si,nollsberg, u'as ook by die ete. Hier is dr De Vries,
proffOttermllnn erI Viljoeu en dr Schreuder (nag 'II oud-il/woller
uan die vroee sestigs el/ II0U die imvolIl?llde hooj). Agta is
Tertiu Bezuidenhout (primariusJ en Jan-Dawid Lllttig (ondl.'rpri
manus). Tertius sc pa, Paul, u'as oak 'n inwOller vml Sill/ollsberg
in die laat vyftigs, ell Jan-Dawid se pa, Piet, 'n inwaller van die
tII'Oei :;esti S••

Onder die allder olld
studente CIt Ill/I
eggenotes waf die
Kweeks koo 1- re ii 11 i e
bygewooll het, was
(voor) ds ell mev Pieter
Combrillk ell ds ell mev
JJ Badellhorst as oak
(m iddel) ds ell mev
HAA Lamprecht, saam

met (agter) ds Kobus van der Weslhllysell en dr Thys Smilh.-

Die Kweekskool wit voortaan elke jaar met sy teologiese
dag so 'n reiinie hou. In 1996 kom die finalejaarsklasse
van 1986, 1976 en verder terug aan die beurt.
Kweekskool-oudstudente wat in die jare afgestudeer het,
kan dit solank in gedagte hou. Die Kweekskool probeer
ook vasstel wie sy oudste oudstudent is. Matieland-lesers
wat hiermee kan help, moet asseblief aan dr Thys Smith
by die Kweekskool-Kuratorium skryf.

Die Kweekskool hel
saam mel sy leologiese
dag aall die begin van
die akademiese jaar 'n
reiillie gehou van k1as
groepe wat een of meer
dekades gelede fillale
jaars was. Dr Thys
Smilh (links), voorsitter
van die Kweekskool se

oudstudenlebolld, is hier by die geleentheid saam mel mev Rilla
Conradie en ds Katie COllradie vall Graaff-Reillel e1l ds Kobus
vall der Weslhuysell, voorsiller vall die Kuratorium vall die
Kweekskool. Os COllradie is Cell van lIet drie oorlwende lede vall
die 1935Jilwlejaarsklas. Die ander Iwee is ds Jac J BOlha en prof
Ben Marais, albei vall Preloria.
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Deur die vestiging van nuwe
maatskappye verskaf ons werk
aan duisende mense.

Ons dra aI jare lank by tot
verskeie bewaringsprojekte
van die Suider-Afrikaanse
Natuurstigting.

Ons sportborgskappe
bevorder gesondheid en fiks
heid en gee deelnemers die
geleentheid om uit te blink.

Terwyl Sanlam-poliseienaars se
geld groei, lewer hulle belangrike

bydraes op ander terreine.

Waar u toekoms t~d!
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Ons beskou dit as onontbeerlik vir
ons ekonomie dat kleinsake floreer.
Daarom lewer ons 'n aansienlike
bydrae tot die ontwikkeling daarvan.

Ons ondersteun opvoeding
op aile terreine.

Ons Mooigoed vir Kleingocdwedstryd
gee aan senior burgers die geleentheid om geluk
aan vele behoeftige kinders te bring.

kan uitsien na die beste moontlike opbrengste op

jou geld.

Sanlam het geen aandeelhouers nie, maar

behoort net aan ons poliseienaars. Die wins op ons

beleggings is joune. Maar die geleenthede wat jou

geld skep terwyl dit vir jou groei,

bevoordeel ons land en al sy mense.

Vandag en elke dag wat voorle.

r21Sanlam

Net waar jy kyk, sien jy jou belegging aan

die werk. Dit voed ons ekonomie, bewaar ons

natuurlike rykdom. Dit help mense

om te ontwikkel en uit te blink,

waardig en trots te voel. Terwyl jy

'n Sanlam-polis gee jou finansiele gemoeds

rus. Maar dit verseker ook jou toekoms op talle

ander maniere.

'n Belegging in plaaslike kunste
naars verryk ons land se kultuur.
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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.

Room van die Oes

Dn~
l'vfEE§TER§TUf<

·RVR3OOA


