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Redakteursbrief

KLIP IN

Bo: Prof AH Mackenzie in die uniform van die

"Victoria College Volunteers," ongeveer 1898. (Lees
"Streke met stiptelikheid"). Mackenzie was die groot
dryfveer agter die kollege-korps, wat doodgeloop het
toe daar na die uitbreek van die Anglo-Boereoorlog
(1899) sprake was dat hulle in Natal teen die Boere
moes gaan veg

Streke oor stipteHkheid

I
n die middel-twintigetjare het prof AH
Mackenzie wislmnde gedoseer. Sy kan
toortjie was 'n vlak lacr as die Icsingkamer

in die Ou Hoofgebou. Die dag se eersle lesing
was soggens agtuur in die "somerlyd" maar
halfnege in "wintertyd."

"Prof Mac" was van Britse
afkoms en verlmog aan heelwat
Engelse tradisies, soos klasgee in 'n
lang akademiese toga, danker pak
klere, das en stywe boordjie.
Sy klasse was net in Engels.
Stiptelikheid was een van sy uit
staande kenmerke. Voor die klas
begin, staan hy al reg. Lui die k/ok
en die studente is op hul plekl,e, tel
hy sy bordkryt of boek op, se "good
morning" en begin die lesing pre
sies waar hy die vorige keel' opge
hou het!

Onder l11y klasmaats was Piere
Gonin, bekend vir sy "monkey
tricks" - waarvoor hy altyd agter in
die 1,las gesit het. Nadat "Prof Mac"
sy lesing begin het, vroetel Pierre
rond en staan selfs uit sy bank op
am te maak of hy iets soek.
Mackenzie, bloedig gerrriteer, roep
uit: "Mr Gonin, one gentleman late!"

Een oggend kry Pierre sy
vergeldingskans. Die aanvangst)'e
skuif "somertyd" loe. die klok lui
om agtuur en "Prof Mac" is nog in sy kan
toortjie. Deur die I-vind geskrik gryp hy sy
boeke en met sy toga SODS 'n bolseil in die
wind storm hy die klas binne. Terwyl almal
soos muise wag en die professor mel geboe
hoof voor die swartbord gaan staan, se Pierre
kliphard: "Good mOl11ing, Professor. And off
course, one gentleman late!"

"Prof Mac" was erg verlee. Maar Pierre het
daatmee oak sy slag vir moeilil,heid maak ver
1001', want sy streke in die klas was daama vir
goed verby!
Jan Basson (93 jaar Dud) van Brummelia,
PretOlia

nasionale erkenning vir sy
werk met 'n wereldwye
probleem: straatkinders.

• A Stellenbosch academic is
one of only 40 people
world-wide to be awarded
an Al category as
researcher.

• Universiteit uit
oorlogsgeteisterde Rwanda
sluit 'n ooreenkoms met
die US.

VOLGENDE KEER IN/NEXT TIME IN

MATIELAN 0

Ceen persoonlike rekenaars nie. Net tikmasjiene, meestal
rondgekanvei in die ou kewers. Dit was 1977.

Waar jellg is, is door pret. \\lot later as "goeie oue tyd" onthou \\lord.

Baie dinge leef voort, 01 he! so vee/ in die afgelope eeu dramaties
verander: f,V word seifs gevestigde instellings soos die US ](oor se

voortbcstaan soms bevraagteken.

In 1952 stel Stellenbossers 'n "nuwenl'etsc masjien" ten toon: een
van die lampe oermonsters waaruit deesdae se Iwmmu

nikasiesamelewing gegroei het. Optimistiese dae! Die grootste van

aile oor/oe \\IW; net 'n paar jaar verhy. En k011 no die oorlog in 1939

uitgebrcek het. het Matie-koshuispret amper emstige gev01ge gchad
- met 'n nadraai wat ge/ukkig net vir die grapmakers pynlik was!

So 'n biet,iie meer as twee de/wdes gelede, voordat baie van die
Maties wat nou op Stellenbosch rondloop (en dikwels in goeie
motors rondl)'!) gebore is, is die Stellenbosse studentekoerant bedD1
te midde van stotterende ou Vv\f-kewers, kampusspioene en "'n

heerlike vakansie" vir Matie-mans '\vat lief is vir die buite/ug·'.

Die "oue tyd" was oak nie oltyd net so goed soos wat die geheue elit
dikwels selel,lief vasle nie.

Heelwat vroeer, in die middel-1920's, moes 'n waardige Britse heel;
\Vot met sy o/wdemiese toga en slegs in Engels, in die all
Hoofgeboll k/asgegee he!, oak onder Matie-pret deur/oop.

• As tcologiefakulteit staan
die Kweekslwol. nou 140
jaar oud, voor nuwe,
uitdagende tye.

• With a staggering R29,9
million, the University of
Stellenbosch once again
leads SA's tertiary
institutions within the
Technology and Human
Resources Programme.

• US-dosent kry inter-

M iIIenniumkoors loot 'n mens oor die
toekoms wondel~ 'n Beter werele!? Onsekerhede
soos clie waamlee ons a/dog worste/? Of 'n hun

kering no "die goeie oue tyd?'

2 . Matieland



DIE 'BOSCH
BrievvelLetters I

Bladsy 32

E tienne van
Heerden dink

terug aan 22 jaar
gelede Loe hy met
"Oair en energie" Die
Matie se redakteur
was. Na 'n tyd as
prokureur is hy nou
'n gevierde
Afrikaanse skrywer.

wenner van a.m. die Hertzog-, Rapport en
CNA-prys. Sy werke is in nege talc vertaal.
As Kaapstadse letterkunde-professor is hy
ool{ eregenooL van 'n VSA-universiteit en
besoekende skl)'wer by univcrsiteite in
BelgiC) en Nederland.

Bladsy 18

V eekundiges
doen alleriei

interessante dinge,
5005 om dieretuin
en troeteldierkos te
ontwikkel, om kro
kodil- en volstruis
vleis te verbeter, om
die polisie teen
veediewe te help,

betel' visse te teel of 'n uitgestorwe dier
te laat "herleef." Malene Breytenbach,
wat hiervan verte!. is aan die US se
Kommunikasie-afdeling verbonde. Sy het
vOOlverlede jaar 'n doktorsgraad in
joemalisLiel\ aan die Universiteil behaal.

Bladsy 13

W ord materia
lisme en

grypsug, onder
jonger en ouer
mense, al hoe meer
volop in Suid-Afril\a')
In sy artikel 001'
'\overk en waardes"
skryf Willie
Esterhuyse oar die

dae van "harde en getroue werk" wat vir
goed Yerby is. Prof Esterhuyse, voorheen
hoogleraar in filosone, doseer nou deeltyds
aan die US en Ikeys se bestuurskole, dien
in 'n aantal maatsl\appydirel\sies en is 'n
bekroonde skl)'wer en filosoof.

Hulle sk~in
Matieland

Stuur u nwenlnlls aan:
Aedakteur:
Matieland, Prlvaatsak XI,
Matleland, 7602;
'aks 10211 BOB-3BOO; e-pos
jcoostflnwaties.sun.ac.za
Please ""rite to: Editor:
Matleland, Private Ball XI,
Matleland, 7602;
'ax 10211 B08-3BOO; e-nwa;I
lcoosflPnwaties.sun.ac.za

Duit~ers aile masjiene vanuit hul vliegtuie tot stil
stand 111k Die Britse verdedigingstelsel was in
duie. Die Hertng van WindsOl; wat voorlleen van
die Brit,e troon geabdikeer hel het 'n slaat~grecp

uitgevoer en 'n Britse republiek uitgeroep. 'n
"Nuwe son van republikanisme" het vir Suid
Afrika opgekom!

Sulke nuus het die deslydse polilieke klimaat
onder baie MaUes gepas. Na die 1938-0ssewafees
\\'a~ die hunkering na 'n republiek sterk en met
die uilbreek van die wereldoorlog was baic Matie
mans Ossewabrandwag-Iede.

Die Dagbrekers het gejuig en begin kuier.
Tallies wa~ vol' 'n Flou tussensbuom hel die ware
Zeesen-uil.~ending gehoor, maar is slilgemaak
deur manne wat die staatsgreq}-berig gehoor het.
Laat die aand kom twee huiskomiteelede, John
Vorsler (Iaten~ slaatspresident) en WA (Bill) de
l<Jerk (IaLere skr)werl, na ons kameI'. John IVa,
krilies 001' die Uberig" maar Bill, lVat omtrent al die
l<aapse koerante op die kampus verteenwoordig
het, was opgewonde 001' sy "scoop".

Ek besef: KOIll die twal{ in koerante, is daar 'n
hoevlakse ondersoek Dis oorloll, 'n noodtoe
stand, baie mensc is vir geringer oortredinge geln
temeer, lienduisende Suid-Afrikaners veg in die
oOl'log - nou kom ons met 'n storie dat dit Yerby
is' Ek wil he Willelll moet bieg, maar hy se sy pa
('n bekende politikus) en "Oom Jannie" (Smuts)
sal lekker lag 001' die poet,.

Ek vertel toe die storie vir Bars du Plessis, 'n
huiskomiteelid. ':Julie gaan bunk toe,' se hy. "En
Chrisjan se tesis is in sy maai as die polisie send
slasies op die kampus soek!" Met 'n megafoon
hardloop hy die Lrappe af en bulder onder ons
kamervenster. "Geheime radiostasie! Ons is vir
die gek gehou'"

Gou was 'n klomp Dagbrekers bymekaar. Ek
en Willem is "getap". Doen die Dagbrekers dit
nog? MeL jou Iyfband styfgelrek, is jy kop-onder
toe gehou en jou langbmekspype vol watcr getap.
Dan Illoes jy Lllssen I)'e bene deurl\fUip om
"geborsel" te word. Erg, veral as 'n half-gekoringde
au jou bykom!
Danie Lategan, Kimberley II

Getap en geborsel oor '0
oorlogsleuen

oc die Twcede Wcrcldoorlog uitbreek
(September 1939) lVas ek en Willem
Conradie I\amellnaats in Dagbreek

Christiaan Zielsman \Verk aan sy MSc, 001'
radiogolwe - volgens oorlog.srcgulasies onwettige
navarsing wat hy in die gcheim doen. Soms yang
Willem op sy radio - een van net vier of vyf in
Dagbreek - sekere golOcngtes vir Chlistiaan op.

Saans saai Erich Holm, 'n Suid-Mrikaanse stu
dent deur die oorlog in Duilsland vasgekeel;
Afrikaanse nuus uit Zcesen uil - dikll'els nuus
watwccns oorlogsregulasies in SA kocr-dntc ver
bied was. Ons kry dus saans lasUge gaste, mede
Dagbrekers IVaI die uitsending IVOU hoor.

\Villem hou van musiek en ChrisUaan kry oor
fone, soos telefoniste gedra het, met 'n l\lamp oar
dic kop, tlal \Villem se radioluister nie my studies
pia nie. Een middag, met die radio aan, hou hy
die oorfone voor sy mond en skree: "Hoor hoe vat
Ema Sack die hoe note!" ~1aar die oodone word
'n mikrofoon en s)' stcm kom deur die radio'

Saam met Bill van Niekerk, latere volkekunde
professor in Pretolia, besluit ons op 'n spesiale
uitsending die Saterdagaand vanaf Zeesen'
Onder ons 1I'00nstei se plankvloer wa, 'n fiets
kameI'. 'n Kabel lei '"<lI1af die radio deur 'n
gaatjie in clie vloer na die oorfone in die nels
kamer lVaar Bill die "nuusleser" sou lVees. 'n
Voetcstamp ap die viaeI' sou vir Bill laal weet
om aan te kondig van 'n spesiale uitsending,
"weens besondere gebeure" 'n halfuur voor die
ge\\'one een uit Zeesen.

Saterdagaande was die groat kuier by ons. Toe
Bill sy aankondiging maak lI'as daar al 'n klom
pie. Toe die nuus versprei en "die uit~ending"

begin, is ons kamer tot op die vensterbanke vol.
Bill "ertel van 'n SOOI1. sb<lal waalmce die

BYt homself byna
weggehardloop!

I
n MoUe/and I: 1999 is belig 001' die dood van
prof (blig) Piet cle Vos, wat in 1945 ons fisika
closent wa,. IIy het 'n (vn humorsin gehacl 

soms 'n bietjie stout, want clestycls was daar nog
nie vroue-ingenieurstudente nie.

As kranige sportman het hy hom veral op die
mar-dlholl toegelc. Op 'n Maalldag vertel hy clat hy
die vOlige Saterdag LI2 km gehardloop het en dat
dit 'n groot persenlasie Vdn sy gewig geeis hel. Een
Vdn die "bright boys" se toe: "Doktor. a, u 'n bietjie
vertier gchardloop het, het daar nil<s van u OOrgl~

bly nie - en dan hel ons nie nou klas gehad nie!"
Eugene Pretorius, Potchefstroom (BSc, BIng,
1944-'48)
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Koorsang

Voor die einde van 2000 moet aan die Universiteitsraad verslag gedoen word oor die US l\oor
se herorganisasie en moontlike herposisionering

KOOR LEEF VOORT
",-

NA PROTESAKSIE

Feitlik almal het saamgestem: daar is probleme. M'aar byna almal het die voortbestaan van 'n
studentekoor op hoe vlak aan die US beklemtoon.

D
ie Stellenbosse Universiteitskoor sou vanjaar
ontbind, Illaar na 'n protes, veral van oudkoorlede, en 'n
Universileitsondersoel, hieroor, is die beS.luil helToep.

leen die middel van Maari: het die US Raad besluit
dal die Slellenbosse Universiteitskoor (gestig in 1936)

moes ontbind en dal die US 'n vennoOlskap sluit met 'n gemeensl\aps
koor, die Libertas Koor.

'n Belangegroep van oud-US-Koorlede is gestig, vir dmk op die raad
om sy besluit te hen'oep. Koorlede en -ondersleuners hel 'n proles
oplog gehou en 'n versoekskrif mel smvat 4 500 handlekeninge
oorhandig. Daar was ook 'n versoekskrif Illet 20 handtekeninge van US
musiekpersoneel en een met elf hancltekeninge van nog 'n groep. Sawal
60 briewe ter ondersleuning van die koor se voortbestaan (en enkeles
wal die raaclsbesluit gesteun het) hel in Die Burger versl';yn en vier in
Eikestadnuus. Die Burger het 22 berigte hieroor geplaas, EikestadnlJus
vier, BeeJd cllie en RappOIt een. Die US hel ook 87 telefoonoproepe.
briewe, fakse en e-pos-bootlskappe hieroor gekry.

Ongeveer clieselfde lyd is belig clal die Pretoriase Universiteitskoor eincle

4 . Matieland

vanjaar kan onLbind. 'n ll-ansfOlmasiekomilee ondersoek 'n nuwe bede
ling vir UP-kore. wat 'n bestaamlc, oorwegencl .'walt, koor claar insillit.

Teen midclel Aplil sl\Ort die US Raad op 'n buitengewone vergade
ring sy vorige besluil oor die US I\oor op, Die US-bestuur en twee raads-

lVuINe trusHonds geskep

D
ie Universiteitskoor het 'n nuwe trustfonds geskep in 'n
poging om sy toekoms Ie verseker.

"Oil sal baie jammer wees as die koor oor 'n jaar of wat weer
bedreig won.l omclat hy nie genoeg geld hel nie. Ons vra die duisende
mense wat gewys hel clal clie koor na aan hulle harte Ie, om ons oak finan
sieel te onderstelln," se die koorvoorsiller, Jolanda Amoraal.
Bydraes vir die nuwe Universiteit van SteJlenbosch Koor 1hJstfonds
kan gestuur word aan Philippa Kotze, koor- en orkesbestuurder.
Konservatorium, tel (02l) 808-2349; e-pos gpk@maties.sun.ac.za II



Maties presteer in Wallis

In die afgelope wintervakansie het die US Koor na
Brittanje getoer en 'n tweede plek behaal in die
Llangollen internasionale musiek-eisteddfod in Wallis.

Die Maties het bekende kore uitgestof, soos die
van die Pooise musiekakademie, die akademiese
koor van die Moskouse Staatsuniversiteit, die
Master Olosskoren van Stockholm in Swede en
die akademiese koor van Bryansk in Rusland.

'n Werk van US-musiekdosent prof Roelof
Temmingh wat in die eisteddfod deur die US Koor
uitgevoer is, het in aile koorafdelings die hoogste
punt vir 'n t1II/intigste eeuse komposisie behaal. II

lede, Stellenbosse sakeleier mnr
Cys Steyn en mnr Helman Baily
(burgemeester van Wellington
asook voorsitter van die Wynland
Distriksraad) moes as ad hoc
komi tee met die US 1<001' en aneler I

belangegroepe 001' e1ie koor se
voortbestaan samesprekings voer.

Die komitee se aanbevelings
(ondersteun deur die koorbestllurl is
yoorgele aan e1ie raad, wat op 8 Mei
sy besluit van 15 Maart rakende die
US Koor herroep het. Die koor gaan
nou voort binne 'n oorgangsraam
werk soos die van allder US-musiek-
groepe. Konservatorum-direhteur prof Hans Roosenschoon, saam met die
koorbestuur, moel die finale raamwerk vir die koor bepaal.

Die koor se huidige grondwet is herroep om uilvoering te gee aan die
oorgangsraamwerk. Roosenschoon is verantwoordelil, vir die koor se
oorhoofse bestuur. Die huidige koorbestuur is die koor se tussenlyelse
beheerkomitee asook skakel met Roosenschoon. Hy en die komitee moel
teen einde 2000 aan die raad verslag doen 001' die koor se herorganisa
sie ell moontJike herposisionering.

Die raad hel mel waardering kennis geneem Vdn die publiek (veral
Oudmaties. personeel, asook oud- en huidige koodede) se reaksie, en
vertrou die besluit sal help "om aJ diegene IVat deur die oorsponklike
besluit geraak is groter tevredenheid en gemoedsl1.ls le gee."

Volgens prof Andreas van V/yl\, rektor en visekanselier, wal die voorsitter
\'an die ad hoc-komitee was, het die verdere ondersoek gelei tOl verskeie
Iluwe insigte. "FeitJik almal met wie ons geprdat het, hel saamgestem dat
daar wei probleme to.V. die US Koor bestaan wat aangespreek sal moel
word. Terselfdertyd is die belang van die voortbestaan van 'n stlldentekoor op
hoe \'Iak aan die US deur byna almal bekJemtoon. Die oorsponkJike raads
besluil het nie beteken dal die US Koor noodlVendig moes ophou bestaan
nie, maar dal hy op 'n ander manier sou kon voortgaan."

Hy het gese dit sou in die stadium
onbillik teenoor die koor wees om
probleme in meer besonderhede te
bespreek; gesprekvoering het aange
dui dat belangegroepe en individue
uiteenlopende menings daaroor
huldig. "Die gehalte van die :koor is
nooit d'eur die US beshlllr of in die
gesprekke bevraagteken nie."

Die koor se beheer en beshJur is
ge'identifiseer as moontlike rede vir
probleme. Die institusionele aspekte
verskil van ander US-musiekgroepe.
Van die groepe val binne shldente-
verenigings se kader, ander is

verbind aan koshuise, en ander word deur die I<onselvatorium bestuur.
Die direkteur en koorbeshlllr moel die omstandighede ondersoek en in
hul verslag voor einde 2000 'n voorstel gee vir die beheer en bestuur van
die koor, soortgelyk aan wat \·ir ander US-musiekgroepe geld.

"Posisionering" verwys na die verwagting dat die koor die US se strate
giese raamwerk en missie in die koorkarakter, -programme en - reperto
lium in ag neem. Die gesprekke het ook laat blyk dat daar aan die US
ruimte is vir meer kore. 'n Ryk verskeidenheid van musiekgroepe kan die
US nel bevoordeel. Die besluil 001' die US Koor raak nie die nouer verbin
tenis met die Libel1as Koor nie.

Stefan FelTeird, verteenwoordiger van die US Koor BelangeglUep, se "die
geleentheid om 'n konstruhtiewe rol binne 'n gediversifiseerde kooropsel
le speel, sal met volle oorgawe benul word." Dit is 'n uitdaging en impliseer
dal die koor instilusioneel en strdtegies 'n proses van behoorlike beplan
ning moet ondergaan.

Van V\1Yk het almal vir hul aktiewe belangstelling in die Universiteit en
US Koor bedank. "Die gesprekke het gelei tot nuwe insigte by aile deelne
mel's aan die gesprekke en tot betel' voorstelle om die aangeleentheid te
hanteer. Ek is tevrede dat die nuutste besluit van die raad tot voordeel van
die hele Universiteit sal sU·ek." II

tINT NSE DEBAT BEWYS BETROKKE EID ;y US'

rokken
Ietor en

..svind nie... Ond....
e emoaionere betrok

het een ding baie dial......
enskap by die

Wyk oor die US Koor-pole k .eskryf.
'n soortgelyke debat by enige ander S univer.
be.lult om die koor te 0 nd. Ui. hi bewys

'n riem onder die hart.U

l'al",Qillaif wat die US Koor Beliq.>ep
ptog aan die U Raad oort_1ig

,_, ....... dat die koor, wat (hoolicaallcllll~ tilt ....

ole saamgesteJ Is, by uItIIIt.!k'n fin'"
_.~ musikale. IJIIIlIlarrHl

\Val .....bin.it:l eM
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rs wat huJ kennis, kooroDl~1iog

ltoe_me oorspronklik a~ lede
ghet·

•..·di IOU iekopvoedlng van studentc; )0

meose op die mees ontvanklike Iewenstadiurn, en
wat (na hul sludies op Slellcnboseh) 001' die he!
land rsprei en 'n invloed in hul ondersk I
omgewlng.<; uitod n" was vir ons nog all.)'d bale
beJangrik. ·In hierrlie musiekopYOCding hel die

Koor nog altyd 'n ontsagllke groul bydrae
gemaak.••

"PhilIp Mclachlan....sekl!r een Vdn die groot
ste baanbrekers op die gebied van koorsang in

uiel-Afrika. hct hieali opvocdingsfunksie van
eli koor bale pertinent vooropgcsl I. Die beson
dere vcrhoging van die standaard van koorsang

DIe Koor "bou voort op 'n bOIse en ryke. tra-
dIsiewUe dekad geIed
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nasionale en Intemaslonale musiekverhoe
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m 'n king - beide vir dM wat
sing en 1uIsIer....• het 'n oudkoorlld uil Namibie
aesJo'>{
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I Koorsang

van hui~ dIrigente regoor uid-Afrlka wie se
belangstelling in musiek, en speslfl k koor
musiek. deur niks anders as bul betrokkenheid
by di UnM!rsiteItskoor aaneewakker is nie:

Die koor "is en was 'n bron van besondere
trois, vera! orodat die hoe slandaarde waarvoor
die koor bekend geraak het. gevestig is, en
gehandhaaf word, deur nie-professionele sangers
ult die SlellcnboMe litudenteIigg;a Hierdle is
'n wtieke eicnskap van menige uniwrsiteltskore
en 'n spesifieke IavaIIteIt wat ons moet koester."

'n Kaapstadse medl speslaIis: "Musiek I~ aan
die wortels van die beskawing. eern jy musiek en
sang weg van 'n votk of un' rsltelt. n m j)' die
wortels V"dIl dl beskawing weg.. " D1~ koor "het
diep spore gcbap in die kultuur- en mllsiekJewe
van duisende Oudmaties en Suid-, frikaners. Die
sangli eskllltuur en I<oor bet help om vele
kore dwarsdeur uJd..Afrika geyestig te kry:

Die ondervlndlng wat Matles as S Koorlede
gekry het, was Viln onskatbare waarde. "'n

ingende volk is 'n gelukkigc yolk. n sang en
koorakliwiteJte bind mense saam op 'n vlak wal
verhewe behoort te wees bo k1einllke politiek.
Sang is 'n kunsvonn wal in koorvonn deur
geweldig bai mens benut kan word. Die stem is
'n Godgegewe instrument wat van die vroegste lye
in koorvorm gebnlik lis)..: Koor-cleelname is van
die locgankllkste vorms van musiekhcoefening.

Prof SP CilHers. 'n ouddekaan van Lettere en
Wysbegeerte, • "Die roI van die ni crslteits
koor In dl populariserlng van koorsang in die
land kan moellik na waarde geskat wOrd:

Prof 0 on Knobel van Kaapslad: " el my
aankoms op S lIenbosch was die aanslulting by
die koor my eerste btootstelling aan die wonder
like ervaring van saamslng met and r wat sing vir
die lIefd daarvan. Soos dem die jam mel ander
junIor koorlede gebeur het. is hier 'onWek' dal ek
'n potensiete solostcm het en is ek vir ondenig
gestuur na pmf George van der Spu)' en die leg
endariese madame Annie Lamprecht. Soos \~r

talle ander med sludente, was dil die begin van
my blootstelling aan en Hefde vir die kJassieke
Iied-rcpertorium - wat ons anders ontneem sou
wees:

Acama Fick. vorige US Koor-dirigent en nou
dirigent van die Camemla: "Oit is onaanvaar
baar dat mllsiek 'n soort speelbal word ... 'n
universiteitskoor is nie 'n 'vlagskip' wat prim~r

'n sosiale en demografiese boodskap moet
lIiWra nie:

'n Ingeniellr van Springs: "Ek is 'n oudlid van die
US 1\001' en hel ~r jarc, eers onder prof johan de
Villiers en loe onder Acama Fick. gesing. Ek het
ook die voorrcg gchad om in die voorlopcr van
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wat nou die Ubertaskoor is, Ie ing. weer eens
onder pmfJohan de Villiers.. , Hoewel ek 'n inge
nieurstudenl was, het die mu ikaJ belewenis van
om In di koor te sing. vir my 'n totaal ander
w reid geskep, en wal ek mel die rd sielsver
l1Jiming wit beskryf. Die feil clat ek In die I_oor kon
sing. was vir my seker die hoogtepunl van my stu
dentejare op Stellenbosch. Ek kan met eerlikheid
s~ dat die moontllkheid am wet in die koor te kon
iog. vir m een van die beweegrcdes was waarom

ek op lellenbosch kom studeer het-

'n Oud1id van die Koor (en oudkoonneester
van die StMtsteater In PretorIa. wat nou in ew
York woon) bet gevra: "Snoel die boom, ja. maar
waarom die boom ontwortel?"

og 'n oud-koorlld (l969-'7I) van Gauteng:
"Malieland kan 01 reg di bakennat van koor
mllsiek genoem wold. danksy die bel••warne en
begaafd koorIeiers van die koor die afgelope 63
jaar. In die lyd van 0001 Philip McLachlan is
hierdie tradisie nie net gevestig op Stellenbosch
nie, maar in di helc Suid-AJiika Vandag kan na
Philip McLachlan vcrwys woni as die vader V"dn
koonnuslek in Suid-AlTika..."

Om die Koor Ie ontblnd, "plaas 'n onregverdi
ge verantwoordelikheid (Ia.~) op die Uberlas Koor
en andere soos die (Stellenbosse) NG
Studenlekerkkoor en Acama Fick Camerata
om na die kulturele behoefles van 'n utters diverse
~p dorpsbewoners en studente om Ie sien.-

'n Briefskrywer uit Aans hhoek "Dinge kom en
gun, dis deel van die lewe... As daar dan werklik
enlge meriete in die (US Koor) is, kom ons h.)·k of
dit herrys, ondemem nd handel en so gewild
woni dat dit up eie ben kan man..."

Daar W88 ook 8teuD '\IIr die
SteDeaboach Ubertaa Koor:

'n Oudlid van die US I{oor: "Die stelling word baie
keer en met reg gemaak 'Die invloed wal Philip
Mclachlan en sy Universiteitskoor op koorsang.
nasionaal en intemasionaal gehad het, sal verewig
voorlbestaan in sy opvolgers. Een van die 'baba~'

wat uit die mocderlmor gebore is, is jllis die
Libertas Koor. ...Wat nou gebeur, is maar bloot 'n
natullrlike proses... Die moeder het oud geword
en gaan nou n1S. Die babas het grool gelVord ..."

"Die Ubertas Koor is juis merkwaardig en het
juis intemasionale lof verdien soos nog nooit
deur enige ander koor in Suid-Afrika nie, orndat
die kulturele diversiteit, gewildheid en vcrsoe
nende boodskap gekomplementeer word deur
'welJ-shaped phmses, effective dynamic con
trasts, rythmic progression and tonal excel
lence.. .' (Ivan Meredith, Argus, 1994):

'n Oud-musiekdosent het laat weel "dat ek die
Koor een van ons belangrikste kultuurbat
beskou... Hierdi koor verdien om vertroetel en
gesteun Ie word... "lerse1fdertyd het ek ook grool
bewond ring vir die Ubertas Koor. Ek kan egter
g en rede ien hoekom hierdie twee l\Ore nie 
soos nou reeds tall jare - naas mekaar kan
bestaan nle. HuUe wi mekaar at'ln en elkeen
verwt 'n beJangrike funksie op 'n uitnemende

OIl 'n oudlid van die Koor het gese die US-
~n Ubertas Koor bet albei 'n 1'01 in die
Stellenbosse gemeenskap te veMlI. "'n Koor ult·
sIuItIik vir die jong ultbundige student en 'n
koorvir die nie-student. bet beide hul regmatige
pi

'n Stell nbasser het geskryf. •...di Libel1as I\oor
trek keer op keer stamp I gehore van
l1lusiekkenners en -Ilefhebbers hi r sowel as
oonee. Dil is I¥d om hand in die boesem Ie steek
en Ie erken dat multiklllllJreel nl a1tyd 'n ver
swakking van standaarde teweeghring nie.
inteendecl. dit bring perspekliewe wat voorheen
ondenkbaar

'n Dokter uit die Noordelike Pro~nsle: "Ek is 'n
Oudmatie en het graag in die Endler na die US
Koor pan lulster. Ek kan my glad nle
SteIIenbosch Universiteit sonder die koor VOO~
stet nIe.- En "...dlt is ontsteliend dat 'n waarde-
\'ODe kultuurinstansie soos die Ube Koor
tntegrIteit nou bevraagteken word:

Prof Johan de Villiers. dirig nt van die
tellenbosch Libertas Koor, hel geskryf dat die

U Hoor se wei en wee, vir hom as oudlid en
-cIirigent van die koor. vill1self prekend na aan
die hart Ie... .oDie Libelta Koor streef daama
om wedersydse respek en bcgrip in ons tand
te bevorder. en SOLI graag beduld nd wil hydra
tot die Universiteit se transformasle-inislatlewe.
Terselfd rtyd vertrou on dal mu lek. die edcle
kllnsvorm wat on a1mal graag wil dlen, in
die proses aan 'n meer verteenwoordigende
gedeelte van die geme n leap lJitgedra sal
word."

'n Oudkablnetslid wle se dogters in die US- en
Ubertas Koor gesing bet. bet sy misnoel! uitge
spreek oar die "aanvaUe op die integritelt en
geloofwaardlghe1d van die Ubertas Koor en sy
dlrigent... Deur die jare het ons groat waarde
ring vir aIbeI kore gekoester en was dit noait
nodig gag om die twee teen mekaar af te specl
nie.. , Diegene wat aI 'n Ubertas Koor konsert
bygewoon het. sal getulg van die 'magic' wat die
koor ultstraaL DIt Is a1tyd met nuwe hoop ~r

ons land en mense clal k buiswaarts keer na
'n ultvoering.· II
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Koorsang

Is dit die lig in die koorlede se oe as hulle sing? Of die geesdrif vvaarmee hulle die Afrika
danspassies uitskuifel? CHARLENE TRUTER beskryf 'n aand saam met die

Stellenbosch Libertaskoor

• •

Die Libertaskoor, 'n inisiatief
van die Vroue vir Suid-Afrika,
het in 1989 tot stand gekom 
om mense van aile rasse en
kulture deur musiek saam te
snoer.

ie 90 moe~monde wat aan
hangende IYlVe die Konser.'a
toriullltrappe opsukkcl, trek
los in 'n gekletter as hulle by
die Fisillersaal insb"(lmpcl.

Dis 'n vreemde gesig. Die klomp lVat
mekaar soos Manchester United bekJoLi na
Dwight York 'n doel ingeskiel het.

Dit hou so aan totdat Ray KelVana, die dis
siplinere beam pte in die koor en 1.82 meter
militere outoriteit, twee swaar hande teen
mekaar klap en die klomp in hul rye inbrul.
Binne die volgende twee en 'n half uur word
stemme opgewarlll, afronding aan die nalVeek
se Endler-konsertprogram gedaen, een of
twee koorlede gelukgewens met hul verjaars
dae, reelings vir die Amerika-toer van die
junie-vakansie afgekondig, pouse gehou en
blitskuiertjies ingeryg.

Hy herinner jou aan net maoi g'n mens wat
jy al vantevore ontmoet het nie. Dis nou johan
de Villiers: die man wat met onbesonne
energie vervaard sy arms voor die neentiglal
rondswaai en enigiets van Rachmaninoff se
Vesper.c; tal die Kaapse klanke van Nuwejaar
uit hulle loor. En dit daen hy al vir lien jaar.

Die Liberlaskoor, 'n inisiatief van die Vroue
vir Suid-Afril,a, het in 1989 tot stand gekom 
am mense van aile rasse en kulture deur
musiek saam tc snoer. Nog in die tyd toe die
bevrydingswinde al roukeel geskreeu-kJa is vir
verandeJing. Voordat saaillstaan, saamll'crk,
versoening, reenboognasie, kulLureJe ver
draagsaamheid en die res van die "Nuwe ~

Matieland . 7



Onderrig

Die Universiteit van Stellenbosch is een van Suid-Afrika se voorlopers met" toegangstoetse"
wat voornemende Maties bevoorcleel en die US help om sy standaarde hoog te hOLl

TOEGANGSTOETSE
IS U.S. SE ErE MMTSTAF

On".veer 3 000 'eerd.ra •• 'n
S.pte...ber vanJaar US-toegan".
to.t•• a' by f8 ••ntra d""a,..oor
Su'd-A'rlka .n Na....b'.

DI. toegan".toets. lIe'p dl.
Unlv.,..It.lt 0 ... • y ••rateJ••'" b.~r

Ie .dvlseer oor lIu' k.u.e v.n 'oop
b••n, .tud••progr.... en/_ b ••klk
bare ond.rat.un.n".pro"ra.......

S
edert 1995 ontwikkel
die US 'n baltery "loe
gangstoelse" - 'n inleres
sanle eie maaLslaf van
hoe goed sy voomemende studente werklik vir hul beoogde

studie voorberei is.
Die bedoeling met die toetse is, eerstens, om - op 'n vakkundig streng

veranLwoorde manier - toegang tol die Universiteit te verbreed. Tweedens
beliggaam die toetse stanclaarde wal eie aan die Universiteit is. En der
dens verskaf voomemende sludente se uiLslae in die toegangstoetse inlig
ling waatmee die Universiteit waardevolle raad aan hulle kan gee oor hul
keuse van studierigLing en loopbaan.

Daarby hou die loelse nag 'n groot voordeel in: As 'n voomemende stu
dent se gemiddelde uilslag in die graad 11- en 12-eindeksamen onder 'n
sekere vlak Ie. of as sy/haar punle vir 'n spesiOeke yak net-net te kort skiel
vir toelating tot die Universiteit of 101 'n spesiOeke studieprogram - bied
die toegangsloetse aan die voomemende student die geleentheid om op
sy/haar bestaande prestasie te verbeler, en dus tog formeel tot die
Universiteit loegelaat te word.

In die blliteland word sulke toeLse al jare lank gebruik. 'n Bekende
voorbeeld is die VSA se Scholastic Aptitude Tests (SA7S).

Hoewel die US se toegangsloetse vanjaar maar vir die !weede keel'
amptelik afgeneem word, is hulle Idaarblyklik reeds vir hom uiters waarde
vol as lweeledige instmment om die toegang tot sy onderrig met sy eie
maatstaf Ie verbreed en om aan sy voomemende en hllidige stlldente aan
sienlik beter voorligting te gee.

In die ontwild,eling van die toelse onder leiding van die Afdeling
Akademiese Steundienste het die US aanvanklik nou saamgewerk mel
die Universiteit van Kaapstad (UI(). Sommige ander universiteite gebmik
op 'n beperl\le skaal ook toegangsloetse, maar die US en UK is waarskyn
lik Suid-Afrika se voorlopers op die gebied.

Wie moet die oetse afle?
Aile voomemende US-studente wal in hul Onale graad 11-eksamen min
der as 70% behaal hel, moet die toelse op 'n afgesproke Saterdag in
September skryf. Na verwagting sal sowal 3 000 leerders vanjaar die
toel:se by 16 sentra dwarsoor Suid-Afrika en Namibic afle. Die US het, in
noue samewerking mel Nasionale Private Kolleges, toetslokale gevestig
tol so ver weg as George, Upinglon, Springbok, Windhoek, Nelspl1Jil,
Pietersburg en Durban.

'n 1\veede groep wat die toelse
moet afle, is leerders wat in die
Onale graad 12-eksamen 'n totaal
van onder I 440 behaal het (al was
hul gemiddelde in die graad 11-

eindeksamen 70% of meer). Hulle
skryf by 'n lvveede geleentheid, op
die Saterdag voor die Universiteit
vir die eerstejaars heropen 

gewoonlik die laasle Saterdag in Januarie.
Voomemende US-sl1Jdente wat wei in hul finale graad ll-eksamen 70% of

meer behaal het, maar wal twyfel of hul punte vanjaar in die mabiek-eindek
samen goed genoeg gaan wees vir akademiese toelating. word wei toegelaat
om \1J)'I\~lIig as voorsorgmaatre~1 die toegangstoetse in September af te .Ie.

Wat word getoets?
Die US het 'n battery van ses toegangstoetse: Akademiese Thalvaardigheid
in Afrikaans en in Engels, Denkvaardighede, Natuur- en Skeikunde,
Syfervaardighede, en Wiskunde. Elke toetsling moet net drie hiervan
skryf - drie toegangstoetse wat aansluil by die student se voorgenome
sludieprogram.

Die toelse. die werk van vakkundiges aan die Universiteit, bepaal hoe
voorberei 'n leerder is om suksesvol aan 'n universiteit te studeer. Die
toetse is nie sillabusgebonde nie, maar konsentreer eerder op generiese
vaardighede. Nogtans moedig die Universiteit die kandidate aan om
voor die toelsafleggings hul kennis van Wiskunde en van Natuur- en
Skeikunde op te skerp - veral as hulle dalk 'n lyd lank geen blootstelling
aan die vakke gekl)' het nie.

Thegangstoetse sluit Die uit nie
'n Voornemende US-student wat aan 'n spesiOeke studieprogram se mi
nimum toelatingsvereistes voldoen en daarvoor toegelaat word, sal nie
vanwee die toegangstoeLsresultate toegang tot die Universiteit geweier
word nie. Daarenteen kan aansoekers wat nie op grond van hul matliek
resultate aan die toelatingsvereistes voldoen nie, wei onder sekere
omstandighede toelating kry deur in die toegangstoelse goed te vaar!

Na vyf jaar se onlwikl,elingswerk het die Universiteit nou die
instnllnente om voornemende studente se vlak van voorbereidheid veel
objektiewer as eers te pei!. Omdat die instrumente - die toegangstoetse 
die Universiteit se eie maalstawwe beliggaam. kan hy nou sovee!
beter oo!deel wie behoorlik voorberei is vir universileil:studie, wie
bykomende onderstcuning nodig het, en \Vie dalk aan 'n ander studie
program moet dink

Uiteindelik is die bedoeling nie om mense uit te sluit van ondenig aan
die US nie - maar juis om studente aan die US tOe te laat met die

beste kans op sukses; om die regte
studente in die regte rigtings te
plaas. En dft alles, sonder om die
US se ho~ akademiese standaarde
enigsins te kompromitteer. III
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Onderrig

Vanaf 2000 word daar nie meer by die Universiteit van "kursusse" gepraat nie

u.s. KRY'N STEL NUWE LEERPROGRAMME
Akademici is betrek by 'n nuwe onderrigaanbod-projek wat meer as twee jaar geneem het om te ontwikkel.

W.It.r Cl•••••n - HDi.
Univ.,..iteit i. nou veel
beter geposisoneer"

Met die nuwve progran..ne lean die
smdent nie nleer valdee vrylik vo'gens
belangstel'ing en snlaak Ides nie

D
ie grootste akademiese beplannings
ocfening in die Universiteil s.c gesl,iedenis
IS voorlopig afgeslllli loen nllwe stel
ondenigprogramme (ook leerprogramme
genoem) onlangs goedgekeur is.

"Oil hel die US in Suid-Aflika se groep voorste univer
siteile geplaas saver dil die herslruklureting van die
ondenigprogramaanbod belref." s~ prof Waller Claassen,
visereklor (al'ademies).

Die besluil om vanaf 2000 na 'n nuwe slel US-onder
Iigprogramme oor Ie skakel. is dee! van 'n omval.lende
laneiwye herslrllkturering van universileile se ondenig
programaanbod.

By die US word daar nou nie meer van "kursusse"
gepraal nie, maar van "programme." Dil is die kort vonn
van "onderrigprogramme" of "Iccrprogramme."

Die opmerklikste verskil tussen programme en kur-
susse is dal kursu5se soms bestaan het uil die vakke of modules wal 'n
student redelik vryelik kon kies. lerwyl 'n mens by programme eerder aan
'n bepaalde pakkel van vakke dink.

Binne 'n program kan 'n mens in baie gevalle sleeds vakke Ides. Maar
die vakke kan nie meer - soos voorheen nlel "gewone" of "aJgemene" kur
susse dil·;wels die geval was - vrylik volgens die sludenl se belangstelling
en smaak gekies word nie, Vakke moel nou binne 'n bepaalde slelmoonl
likhede gekies 1I'0rd. Dil verscker die noclige koherensie in clie program, en
clal die geslelde uitkomsle bereik kan word.

In Aplil en Mei vanjaar het die 'niversileil die groolsle deel van sy nuwe
programaanbod Cloedgekeur, maar nog programme is sedertdien bygevoeg
en leen Junie afgehandel. In parl)l fakulteile hel die hele proses meer as
twee jaar geduur.

Dosenle dwarsoor dic Universileit is <barby belrek. US-akademici het in
die tyei besonder baie lyd en energie hieraan gew)' - en dil met groot )~'I'er

en geesdrif gedoen, s~ Claassen,
"Die omvomling van die beslaande kursusse na programme kom in bail'

gcvalle neer op ingrypende veranderinge en '1'1 lolale herdink van univer
sileite se aard en doelslellinj.\s,"

Die nuwe nasionale beleidsrdamwerk vir hoer onderw)'s vereis dit van
universileile, Die Nasionale Kommissie vir Hoer Onderw)'s (NKHO) het clit
in s)' verslag duidelik gemaak en dit is ook opgeneem in die \Nitskrif oor
die Transfoll11asie van IIocr Onderwys,

Binne sekere duidelike beleidsl(lamwe!i,e en verwaglinge kon univer
sileite self hul programme onWOInl en aan die nuwe slet verwaglinge laat vol
doen. Claassen se die US hel die opdrag en ,'el'wagtinge emslig opgeneem
en '1'1 raamwerk van besinning en beplan-
ning oor programme 101 sland gebtind wal
'1'1 sarnehangende geheel gevotTIl het.

Die I(lamwerl\ moes ook verseker dal

daar nie maar nel aan eksleme Iiggame se fOl111elc vereistes
voldoen word nie, maar dal die US doen \Val hy g10 reg is,
volgens die aard van universileiL~ludie - en juis volgens \Val
universileile se 1'01 in Suid-Aflika deesdae belref.

Die brei! raamwerk is verval in die Univcrsiteit se
Akademiese Beplanningsraamwerk (ABR) wal in tvlaarl
vcrlede jaar deur die Akademiese Beplanningskomilee
(ABI,) as 'n besprekingsdokullleni goedgel,eur is. Hierin
is 'n benadering gevolg wallaler ook neerslag gevind het
in die forrnaal waarin aliI' US-programillc beskryf,
voorgele en gecvalueer is,

'n ABK-subkomitee. die Programevalueringskomilee
(PEl,), het die programvoarleggings deeglik bekyk nadal
die fakulteile se programkomilees dil onder hande gehad
het en die fakulleitsrade clil goedgekeur het. AI die voor
leggings het meer as (j 500 bladsye beslaan.

Die PEl' hel dil mel fakulteilc se vcrlecnll'oordigcrs
bespreek. Olll aile onduidelikhede uil Ie klaar en nog insetle van albci
kanle Ie kr)'. Uileindelik hel die UnivcrsileiL~enaal en -raad die sil'l nllll'C
programme goedgekeur.
Claassen se die omvaltende oefening van progmmvel11u\\~ng en -skepping heL
• die Universiteit se programme relevanler gemaak ,~r cielydse SA

behoeltes;
• die waarde van die I';walifikasies \Val studente aan die US verwcri, verilOog:
• ~'Ialies verseker dat hul US-k\l'alifika~ies vir hulle meer in die werkswereld

kan bell'ken;
• innoverende programme aan die US 101 sland gebling,
• asaok verseker dal die US sy hulpbronne in die loekoms nog

doellreffender kan gebruik
Oil' Universileil het die nuwc progrdmaanbod reeds aan voomemencle slu

denle bekend geslcl - by sy opeclag vroeer vanjaar en ook in die media.
'n AJgemene brosjure waarin al die voorgraadse programme kortliks

loegelig word, en waarin aile nagrdadse programme volgens Sludievlak en
naam gelys word, word nou voorberei. Oil sal ook aan volgende jaar se
voolllemende nuwelingstudenle beskikbaar gestel word, sodal hulle, \Vaal'
nodig, spesifieke programme kan kies.

US-personeellecle wat huiclige en voomemende Maties moet adviseer.
word deeglik ingelig oor die hele progrcllnaanbod en aspekte soos die pro
grdmbenadering in die algemeen, sludenle se oOl'wegings mel die kies van
bepaalde programme, of toclalingsvereisles vir programme, Oil verseker clal
die nuwe programaanbod ook doeltreffend in werking gestcl 1I'0rd.

Slegs beperkle opvolgal\Sies vir programme is nou nog nodig. Aanpassings
wat ondenig- ell leerbenaderings bdref. kry ook aandag. '"

Claassen sc die omvaltcnde ~
:::

programaanbod-projek posi- 7.
:tsioneer die Universileil vcel §

beler vir die loekollls. II 0
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Navorsing

Die Kamo is vir baie mense net die lang, eentonige pad tussen Johannesburg en Kaapstad.
Maar vir 'n US-botaniedosent en 'n gmep internasionale navorsers bied die kenmerkende

Karookoppies 'n uitdaging. Oeur Terry Nel

KOPPIES KAN KAROO HELP HERSTEL
Uit 'n diere- en plante-oogpunt is die Nama-Karoo glad nie groot en leeg nie.

80e,. I. nou oole fle,..otiveer 0,.. ,..et
dIe veld .e be"".rlnfl en her.tel te
....p

O
orbeweiding en die Karoo se lae
reenval veroorsaak weiveld met plante
waaraan die skape nie meer wil vreet
nie. Die oplossing Ie in die steil
I<arookoppies.

So glo dr I<aren Esler, projek-koiirdineerder van
navorsing wat nou gedoen word oor die koppies se 1'01
in die herstelproses van die vlaktes van die Nama
Karoo. wat strek van die Oos-Kaap tot bo in Namibia.
Die navorsing, wat saam met kennel'S van regoor die
wheld aangepak word, geniet wye steun.

Dit wort! nie net bcfonds dellr die Europese Unie
asook Suid-Amka se Nasionale NavorsingstigUng (NNS,

voorheen die SNO) nie; boere is oak gemotiveer am met die veld se bewa
ling en herstel te help.

"Om geld van die Europese Unie te kry is op sigself 'n prestasie, want net
sowat tien persent van aile aansoeke word goedgekeur:' se Esler. Sy is opge
IVonde oor die samewerking van die boere in die omgewing van ~liddelburg.

Oos-I{aap, waar 'n groot deel van die navorsing by Thfelberg gedoen word.
tvleer as twinUg boere was einde Junie by 'n werh-winkel waar die bewaring en
herstel van die veld bespreek is.

'n Interessante verloop is die moontHke inskakeling van Nguni-, oftewel
1lanskei-beeste. Hulle is gehard en nie duur om te onderhou nie. Hul weige
IVoontes is betel' vir die veld cn hulle is nie, soos skape. bang vir steiltes nie.
'n Ondersoek het laat blyk dat Nguni-beeste se vleis oak smaakJiker is as
ander beeslClsse s'n!

Opnames word nou gemaak van die plante en insek1e op Thfelberg by
Middelburg en die in die veld op die vlaktes. Dit sal vergelyk wort! om uitein
delik te bepaal of die koppies moont-
like saadbanke bevat, en die insekte
wat daarop leef, vir gebruik in die her-

stelproses. Wetenskaplikes maak soortgelyke opnames in
Damaraland, Namibia. wat deel vOl1n van die Nama-Karoo.

"Die Karoo Iyk miskien vir rnense groot en leeg. maar
uit 'n diere- en plante-oogpunt is dit glad nie die geval
nie," se Esler.

'n Bestuiwingskllndige van die Universiteit van
Nottingham in Engeland ondersoek die interaksie tussen

_ plante en bestuiwers op die koppies en vlah1es.
~ VerdeI' is Duitse navorsers van die departement van
~ ekologiese modellering in Leipzig besig met die velwer
~ king van data om klimaatsveranderinge in die Nama
~ Karoo en die invloed daarvan op plante en insekte te
o voorspel. Hoewel die negentigerjare tot dusver droer as

80: Karin Esler: Om navorsingsgeld van die Europese Unie
te kry, is 'n prestasie. Links: Die Nama-Karoo se kenmer
kende koppies. Regs: Eugene Pienaar, 'n MSc-student in
botanie aan die US, versamel plantsoorte naby Tafelberg
by Middelburg in die Oos-Kaap. Die berg is op die heel
eerste plaas wat in Suid-Afrika omhein is.

normaal was, word gek-yk of dit 'n afwyking is in 'n langeI' klimaalspatroon
en of dit eenvoudig droer word.

Voorlopige scenario's is dus 'n vel1l1indering in reenval of 'n verandering
in reenseisoen. Wat wei voorspel word vir die Nama-Karoo, is 'n verhoging in
gemiddelde temperatuur van tot 3,5 grdde C 001' die volgende vyftig jaar,

"Die Karoo het 'n baie stadige herstelproses, want dis heeltemal
atllanl'dik van reen. Maar die situasie kan aktief verander word as
'n mens net eel's verstaan hoe die sisteem funksioneer en watter

invloed bestuur, weidingspraktyke
en kJimaat op die omgewing bet,"
se Esler. II
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Uitreik

Die harteenheid by Tygerberg behandel elke jaar meer as duisend pasiente
'n gehaltediens aan mense tot diep in die \Nes-, Noord- en Oos-Kaap

asook Namibie

PRIVAATSEKTOR RUK
HARTEENHEID REG

T
ygerberg se "enjinkamer",
sy harteeenheid, funksioneer

weer v~lstoom, .danksy sow~t

RIO mllJoen - dIe grootste pn
vaatsektor-skenking nog aan

apenbare gesondheid in Suid-Afrika.
Die eenheid se nuwe voorpunt-toerus

ting is nou so goed soos die beste tel'
wereld. Sy ou slelsel was verlede jaar 23
jaar oud en het so swa'k gefunksioneer dat
ander belangrike eenhede in die hospitaal
benadeel is.

'n 1\veede stelsel was 13 jaar oud en
sams was albei stelsels maande lank buite
werking. Die herstelkoste was heeltemal
buite die hospitaaJ se bereik

SondeI' 'n werkende hartteater en
intensiewe sorgeenheid is 'n harteenheid
lamgele. Die toerusting is onder meer nood
saakJik om die hart se stmktuur en pomp
aksies le visualiseer.

Nou lewer die harteenheid weer gehalte
diens aan ' n reusedeel van die land, tot
diep in die Wes-, Noord- en Oos-Kaap,
asaok Namibi~. Die eenheid behandel meer
as duisend pasi~nte per jaar.

Prof Anton Doubell, hoof van die
departement kardiologie in die fakulteil
geneeskunde, se hartsiekles is sleeds die
grootste oorsaak van sterftes in Suid-Atiika.

Volgens hom verdien hartpasi~nte die
beste sorg - ondanks hul sosiale en
ekonomiese posisie in die samelewing. "Die
harteenheid se toemsting was so verouderd
dal dit byna onbruikbaar begin word het, en
lewens in gevaar gestel het."

Die Wes-Kaapse minister van gesondheid
en maaL~kaplike dienste, mnr Peter Marais,

12 . Matieland

UHartp."nte lIerdlen dl. lIN,. .org
- ondank. hul .08/a/• • n .konomi••
/lfnhll. In di...me/ewlng. " Prof
Anton Doubell bV dl. Ingebrulk,..
mlng lIan d,. ha"..nheld •• nuwe
toerun/ng.

DI. lIarteenll.id •• nu"".
v••rpunt-f:••ru.f:ing I.
n.u •• g.ed •••• di.
"••• f:er ""ii,.ld

het met die nuwe katerisasie-Iaboratorium
se amptelike opening verwys na die beson
derse vennoolskap wat in die afgelope jare
tussen 1)'gerberg-hospitaal, die privaat
sektor en omliggende gemeenskappc
ontwikkel het. "Sestig persenl van die sale
in die hospitaal is reeds opgeknap met die
hulp van die privaatsektor en die gemeen
skap."

Drie kabinetslede van die sentrale
regering, asook provinsiale leiers,
Stellenbosse akademici en senior hospi
taaJpersoneeJ het die openingsplegtigheid
bygewoon.

Dr Mangosuthu Buthelezi, minister van
binnelandse sake, het genoem dat die hos
pitaal tasbare bewyse lewer van gedeelde
menslikheid, 'n gees van toewyding, liefde
en deernis, en dat dit nie sondeI' die hart
eenheid sou kon klaarkom nie. "SondeI' 'n
hart kan 'n liggaam nic funksioneer nie.
Ander departemente kan ook nie daarson
del' funksioneer nie."

Die MUIl'ay lhJst sc s'kending om die
harteenheid op te Imap, is "die vestiging van
'n vennootskap van wedersydse voordeel
tussen die Universiteit, Tygerberg-hospitaal
en die privaatsel,tor," het die rektor en
visekanselier, prof Andreas van wyk, gese.

Hy het beklemtoon dat gerneenskaps
diens een van die Universiteit se funksies is
en dat dit veral sterk na vore kom in die ver
houding wat die 1)'gerberg akademiese hos
pitaal met die gemeenskap het.

Die rektor hel hulde gebring aan almal
wat "vasbyt, deurbyt en aanhou" en gese
die skenking is 'n mosie van vertroue in
Tygerberg-hospitaal en die Universiteit. II



Onderrig

Dit raak mens en c1iel~ \Iverkers en werknemers, proclusente en verbruikers. MALENE BREITENBACH
skryf oor die veekunclige wetenskappe, l11ggraat van 'n reuse-, belangrike, uiteenlopencle beclryf

VEEKUNDIGES D EN
OOR' BREE FRONT
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wees pigmee-seekoeiljie in die Kangogrotte
dieretllin. Hy werk ook aan voeding vir Suid
Afrika se groot perdebcdryf.

Dr Louw Hoffman is 'n kenner van vleisvenver
king - ook krokodille, wild en volstruise s'n - die
benulling van nalulIrbronnc, en die manipuJering
van vlcish·walileit.

Hy werk oak saam met genetikaclosent Danie
Brink aan aklVakultuur. Die US hel R3 miljoen in
drie jaar van die Universiteil van Swansea in
Wallis ontvang om 'n tilapia-projek te finansier. 'n
Brit.se post-doktorale navorser, dr. Rupert Lewis, is
hiervoor na die US gesekondeer.

Supermannetjie
Deur chromosoommanipulasie wil die viskwekers
'n "super male" voortbring. Hormoonbehan
deling sal sorg dat die visse binne lwee geslagte
uiLgeteel is, sou hulle onl';nap.

Prof James J-layes - sedert 1974 professor in
die deslydse Deparlement Pluimveekunde en 'n
kenner van monogastriese vocding - tree vanjaar
af. By werk meesal met varke, pillimvee en vol
struise.

Hayes werk ook saam met die "Australian
Link Project" lVal kleinskaalse pluimveeprodllk
sie onder swart boere borg. R122 000 is reeds
onlvang om eierproclllksie deur kleinskaalse
boere le verbeler. Saam met die KaLllolieke
Universileil van Lellven ontwikkel hy oplciding.s
mateliaal en I,olt kursusse vir pluimveebedryf
II'crkcrs sonder fOllllelc opleiding. III

U IY£UIT£ITVAII tTelliUOSCH

wal aan intemasionale etiese standaarde 1'01
doen. Die departement doen voedingsproewe
met kalte en honde. Voermikroskopie wys ver
valsings, en watter grondstowwe volledige c1ielc
bevat. Vismeel bevat dikwels veremeel of
pluimveeneweprodukte. Die velvalsings kan
nie met gewone chemiese analises opgespoor
word nie.

Die SA Museum in Kaapsladlei 'n projek am
die uitgestorwe klVagga weer te teel, en
Cru)·wagen bepaal die voedingsbehoeftes hicr
voor. Die laaste lewende '.;wagga het in 1883 in
die Amslerdamse dieretuin in Nededand uit
geslerf. VelonLiedings van opgestopte museum
diere het bewys dat die uitstonve hwagga 'n
subspesie was van die vlakte-sebra - wat 'n
donker agtergrondkleur het en geen slrepe op
die boude nie. Vlakte-sebras word nou op ver
sl,illende plekke gcteel am die lIitgestorwe
kwagga te laal "herleef."

Dr \IIok FelTeira werk aan klein herkollers
(skape en bol,ke) asook wild se voedingsbe
hoeftes. Van die vleis wat 'n mens .vir lam aan
sien, is dalk boh-vleis, beweer hy.

Dieretuine wal vir wild 'n gebalanseerde en
loepaslikc dieet moet voorsien, het s0610e in
diens maar hullc het nie 'n voedingsagtergrond
nie. FelTeira bepaal walter voedingsamestclling
nodig is, by\'Oorbeeld die melkvoeding van 'n

1roeteldiere
Boere dagvaar soms vocnnaatskappye omclat
hul mclkproduksie daal. CruYlI'agen kan dan
met loelse bepaal of die swak ruvoer wat by 'n
maatskappy se kragvoer gevoeg is dalk die
beeste se s\\'ak produksie veroorsaak het.

Baie troeteldiere is te vet. Cruywagen
onl:wikkel die korrekle voeding, met navorsing

Studente uit verskeie Afrikalande studeer in die departement. SA maatskappye en oorsese instan
sies borg projekte - 'n belangrike erkening van die Stellenbosse veekundige wetenskaplikes se
bydrae tot die landbousektor.

H
uUe doen interessante dinge.
Soos om die polisie leen vee
diewe le help. 'n Uitgeslorwe
dier le laal "herleef." Of beler
visse te leel.

Veekundiges lei ook ongeskoolde plaaswerkers
op. Verskaf navorsingskennis vir die skatryk
perdcleclbedryf. Onlwikkcl diereluin- en lroelel
dierkos. Verbeler krokodil- en volstruisvleis. En
help dalk dat jy nie boerbokvleis koop terwyl jy
dink dis lamsvleis nie.

Die Depaltement Veekllndige Wetenskappe
het ontstaan lIit Veekunde, Skaap- en Wolkunde
en PllIimvcekllndc, wat in 199Ll een departement
geword het. Dil hel onlangs vcrskeie c1eskundiges
bygekr)', en Icwer gcvorderde navorsing en onder
rig asook waardcvolle gemeenskapsdiens. Die
departemenl bied byvoorbeelcl opleidingskur
susse aan vir plaasbestuurders en -werknemers
wat nie fomleel opgelei is nie.

Prof Faan Schoeman, die depaltmenlele voor
sitter, spesiaJiseer in diereteling en doeltreffender
diereproduksie. Sy kllndigheid geniet intcma~io

nale erkenning. Hy dien in vcrskei' bedryfsorga
nisasies en rade, en is lid van scs professionele
liggame asoak subredakteur van die SA 7Ydskrif
vir Veckunde in DiereteJing.

Dr Chris Cru)wagen is bebukke by kalwel~ en
melkproduksie, die terugteel van die uiLgestorwe
I':wagga en troctclcliclvoeding. Hy is die enigste in
die land IVal rumenoorblyfsels en mismonstcrs
lI'at op slaglonele aangetref word, mikroskopies
ondersoek om veediell'e vas te trek. Die polisie
gebruik sy dienste al hoe meer omdal hy hllile al
dil',wels kun help.



Full-colour photographs taken from space indicate that the high-resolution imager on
Stellenbosch University's satellite is functioning as expected

SU SA
SENDS STRIKING PHOTOS

From a height of 800 km, it ,is the highest known resolution imager on a micro satellite in orbit
today. The images could be used for agricultural purposes.

A river and mountain landscape near Riviersonderend taken by Sunsat on 3 July

A rural are. about 150km north of E••t London
taken by Sun••t on 9 July

G
round detail such as irrigation circles and even
small streams arc clearly visible from the first test images
taken by the Sunsat micro satellite.

Sunsat, a product of the engineering faculty at
Stellenbosch University, is the first satellite to have been

designed and built in Africa and in the Southern Hemisphere. Nasa, the
American space administration, launched the satellite from Vandenberg
air-force base in California in February this year.

The Sunsat images, released by the University's Electronic Systems
Laboratory in early July, clearly show towns, roads, dams, agricultural
fields and other detail.

These full-colour photographs,
taken li'om space al an average
height of 800km, show that the
high-resolution imager on the
satellite is functioning as expected.

3D images
Further tests have to be conducted
to velilY the system's stereoscopic
capabilities. This will enable Sunsat
to take two pictures of the same
area - one frolll a forward and one
from a reverse angle. By superim
posing the two images the pho
tographed area will be visible in 3D.

The ground suppOl1. team is cur
rently working on image compres
sion on the satellite which will
result in faster download times for
the photographs.

Staff and students of the electri
cal and electronic engineering

department designed and built the Sunsat imager at the university. The
optics (containing a 4-5° milTor, the 560mm focal length lense system
and beam splitter) have been developed by the CSIR in Pretoria.

It is the highest known resolution imager on a micro satellite in orbit
today and has a pixel spacing of 15m and swath width of 51.9km from
a height of 800km.

ffi
Three colours ffi
The "height" of the picture is limited by storage space on the satellite '"

~(about 40MB for one full-colour picture) and typically subtends 50km.
Each photograph is taken in three colours (green, red and near-infrared) ~

and then superimposed on the <j!
ground to form a 24-bit full colour ~

~
image. ~

The final Sunsat images are ffi
expected to approach the qualil)' of ~

~those taken by the French Spot-2 VJ

satellite, launched in 1990, [n Vi
South Africa, Sunsat's images W

could be used for agricultural pur- ~
Poses to identi h ' cra\) diseases and t

I) ~

growth abnormalities, resulting in u

cost savings for local fa mlers. ~
An identical imager, developed ~

'"in conjunction with Korea's:;;:
~Advanced Institute of Science and ~

Technology, is now nying on a ~

Korean satellite. II 5
VJ

• For furt11e,. details refer to
the Sunsat web page:
Sunsat.ee.sun.ac.za
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TlNo Sunsat team members
lNere included in the South

A'rican delegation to an
important UN con'erence on
the exploration and peace'ul

uses 0' outer space

OUR SATELLITE
REPRESENTS S.A.

Prof Garth Milne, leader of the Sunsat project, and
Sias Moslert, the development manager, attended the
Third United Nations Conference on the Exploration and

Peaceful Uses of Outer Space (Unispace III) in Vienna, Austria,
at the end of July.

Delegations from more than 150 countries were at this major
two-week conference. South Africa's space industry was repre
sented by an exhibition on Sunsat. The CSIR co-ordinated the
Sunsat display at Unispace llI.

A model of the micro satellite - the Southern Hemisphere and
Afiica's first locally designed and manufactured satellite, built
entirely at Stellenbosch University's Faculty of Engineering - was
on display al the conference. The first full colour photographs,
taken on I July by Sunsat's high-resolution imager Lit an average
height of 800 km in outer space, was also exhibited in Vienna

Weighing 64 kg, Sunsat circles the eLirth every 100 minutes at
an average speed of 27 000 km/h. It is fully operational and
occupies an elliptical polar orbit with altitudes ranging from 600
to 840 km.

TIle UN's division for outer space is based in Vienna. The pre
vious Unispace conference was held in 1984. It lakes place once
every 15 years. - Douglas Davis II

WOORDEBOEK
HELP ISIXHOSA EN AFRIKAANS

D
ie Departement AfrikataIe het die eerste dee! van 'n
nuwe Afrikaans-isiXhosa-woordeboek onh\~kkel en ook
begin mel 'n isiXhosa-Afrikaanse weergawe daarvan.

'n Verdere uitbreiding wal reeds in 'n gevorderde stadium
is, is die verlaling van isiXhosawoorde in Afrikaans. Tot

dusver is min gedoen om Afiikaans vir isiXhosasprekers toeganklik te maak
Die nllwe voltooide volume is dus 'n eerste poging om die Afiikaanse en
isiXhosa gemeenskappe le dien.

Die eerste volume (A-N) van die nuwe hveetalige woordeboek uit
Afiikaans in isiXhosa is gerig op Afiikaanssprekers wat meer van Xhosa-kul
tuur wilweet. Dit is nie net 'n verlaling van woorde nie. Verskeie hulpmid
dele is ingebou om die Afrikaansspreker te help om 'n gevoel vir isiXhosa te
ontwikkel.

Tot dusver is min gedoen om Afiikaans vir isiXhosasprekers toeganklik te
maak Die nllwe vollooide volume is dus 'n eerste poging om albei die taal
groepe te dien.

IsiXhosa gebruik 'n verskeidenheid selfstandige naamwoorde vir beskry
wing waar Afiikaans byvoeglike naamwoorde gebmik Die woordeboek gee
verskillende moontIike beskrywings van Afrikaanse woorde.

'Mens' het 143 beskrywings
Die Afiikaanse woord "mens" het byvoorbeeld 143 beskrywings in isiXhos<l.
waaronder umrhaji of irhatIlanga, wat "konupte mens" beteken. Die woord
"diCl" het 28 isiXhos<'l- vertaling.s, waaronder isirhofu, wat ;'gulsige diet"
betcken. Die woord "liggaamsdeel" het 116 verskillende isiXhos<l-bcsk)'\\~ngs

van Iiggaamsdele wat saam gegroepeer is.
IsiXhosa-werk,voorde kan ook op verskillende maniere weergegee word:

"Loop" het 52 isiXhosa- beskrywings soos xwashula ("loop met skoenc") of
qwabaza ("loop met lang lre~").

Die eerste woordeboek vir Afrikaans- en isiXhosa-sprekers stel isiXhosa
se omvang en rykdom bekend. II

Universiteit en Cornerstone ""erk saant

Kallie August

O
eur die Kweekskool se bemiddeling het die

. Universileil 'n ooreenkoms mel Cornerstone
Christian College opgestelwaarvolgens studenle van

die kollege vir 'n BA-graadprogram by die US kan inskryf.
Die ooreenkoms is onlangs formeel onderteken. Altesaam

43 van die kollege se ongeveer 100 studente het vanjaar
reeds as eerste- en tweedejaarstlldente aan die US ingeskryf
met die oog op die nuwe graadprogram "BA in Christian
l\1inistries" wat vanaf 2000 deur die Universiteit aangebied
word. Dit kan onder meer lei tot nagraadse studie aan die
Fakulteit Teologie.

Die kollege - gesetel in Plumstad, Kaapstad - is in 1970 as
die "Cape Evangelical Bible Institute" geslig. Dit ,lei Christen-kerklui op
wat as leraars, godsdienstige opvoeclers, pastorale beraders of sending
werkers in 'n wye verskeidenheid van denominasies en gemeenskappe
werk

Die program word in sy geheel in Engels aangebied en studenle kry
hut onderrig by die kollegegebou in Plumstead. Hul opleiding en
eksames word deur die dosenle in die Fakulteite Teologie en Lettere en
v\o)'sbegeerte gemonitor en die kollege se dosente word hiervoor deur die
Universiteit geakkrediteer. Die sludente sal uiteindelik grade van die

Univcrsiteit ontvang.
Bcnewens al die teologiese vakke is Sosiologie, Sielkunde,

Engels, Crieks en Hebreeus van die vakke wat hulle kan volg.
Kragtens die ooreenkoms is 'n gesamentlike advieskomitec
tussen die lwee instansies saamgestel. Dit bcstaan uit perso
neeI van die kollege en dosentc van hvee US-fakulteite,
Telologie asook Leltere en Wysbcgeerte.

Die Kweekskool - wal sedert sy ontstaan in 1859 hoof
saaklik predikante vir die NG Kerk opgelei het - het reeds
met ander orgLinisasies en kerke in gesprek getree oor die
moonLlikheid van nog sulke samewerkingsooreenkomste.

Intussen is ds Kallie August. 'n predikant van die Morawiese
Kerk, sedert die begin van verlede jaar as dosent in die Fakulteit Teologie
aan die Kweekskool verbonde.

Hy was voorheen by die Morawiese Teologiese Seminarie in Athlone,
Kaapstad. August is vir 'n tennyn van drie jaar lol einde 2000 by the US
in die Departemenl Prdktiese Teologie en Missiologie aangestel.

Hy bied programme in kerk- en gemeenskapsonlwikkeling aan. Dit is
loenemend van belang in die lig van die feit dat kerke 'n sleulelrol as nie
regeringsinstansies (Engels: ''NGOs'') ten opsigte van gemeenskapsbe
trokkenheid en -ontwikkeling speel. II
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In 1948, vaal' die syferrekenaar se dae, begin 'n tegnikus by die I

Stellenbosch, 'n analoogrekenaar bOll.
DeLII' Mattie van del' Men,ve

INUWERWETSE MJ
VAN 1952 WAS AFRI

EERSTE REKENAl
Die rekenaar moes 'n halfuur lank opwarm voordat dit akkuraat ko

B
Iinkoog bekyk 'n vyftienjarige
seun 'n nuwerwetse masjien by
1952 se Van Riebeeek-fees in
Kaapstad. Die UniversiLeit van
Stellenboseh sLal Afrika se eerste

analoogrekenaai:lr uil.
Aangegryp deur die nuwe Legnologie, gaan die

seun na mabiek Stellenboseh toe vir sy BSe,
Blng-graad. As Mi:llie slyp hy sy rekenaarLande op
daardie einste rekenaar wat hy by die fees gesien
het. Sy naam: ChrisLo Viljoen, latere dekaan van
Ingenieurswese, wat verlede jaar a~ viserektor
(bedryO afgeLree het en nou direkteur van die US
se Kantoor vir InLellekluele Eiendom is.

In 1948, voor die syfenckenaar se dae. loe
elekbuniese analoogrekenaars maar 20 jaar lank
bestaan het, begin Tom Bezuidenhout. 'n teg
nikus by die ingenieursfakulteiL op Stellenbosch.
die analoogrekenaar ball. Saam met hom
neem prof Carl Olen, een van Elektmniese
Ingenieurswcse se eersle dosente, die voortou am
die rekenaar reg Ie he vir die Van Riebeeek-fees.
Hulle rnaak hom in 19S0 al kJaar.

"Oil was maar 'n duur spulleljie," verduidelik
prof Jan du Plessis, afgetree maar sleeds
betrokke by die Departernent Elektriese en
Elektroniese Ingenieurswese. "Die analoogreke-

O"Ons het maar gesukkel om punte te kry... " Christo Viljoen (regs) by die
voorkant van die analoogrekenaar waarop hy sy rekenaartande geslyp het. By
hom is Jan du Plessis. wat by die ou blikbrein se agterkant drade moes inprop
om die komponente in die regte volgorde te verbind. @Ingenieur met 'n hart vir
geskiedenis: Robert van Zyl in die Explorarium. Hy hou 'n skuifliniaal vas wat
uit 1879 dateer. €)Petrie Meyer met 'n radiostat van 1925 wat met elektriese
golwe die senupunte geprikkel het "om gewrigspyne te verlig." Dis nog in 'n
werkende toestand, maar help glo nie teen die pyne nie!
e Robert van Zyl in die Explorarium by 'n uitstalling oor rekenaarkomponente.
Die skyfie in sy hand is die moderne ekwivalent van die handgemaakte
rekenaargeheue agter, uit 1965, wat 8 KBytes inligting kon stoor. 050 Iyk die
ou analoogrekenaar, die oudste in Afrika, agter. Dit was tydrowend om die
drade elke keer Oor in ·te prop om die komponente in die regte volgorde te
verbind. @Die foto dateer uit 1966: 'n dosent verduidelik die werking van die
analoogrekenaar aan studente.



verk. En dit het vakuumbuise gehad - nog voordat daar transistors was.

Navrae: mev Lock (sekretaresse)
by tel. (021) 8084481 oj
Robert van Zyl tel. (021) 808-3805;
e-pos rrvanzyl@jirga.sun.ac.za oj skryj
na lbsbus 3280, Matieland, 7602.

Die Explorarium herberg 'n interessante
versameling geskiedkundige voorwerpe.
Naas Afrika se oudste analoog-rekenaar,
is daar byvoorbeeld 'n Sjinese abakus en
'n handgemaakte rekenaargeheue wat
behoorlik Iyk soos 'n stuk weefwerk
van draad!

Daar is ook toerusling wat dekades oud
is, soos 'n buisrddio van 1937, ossilloskope
en multimeters, 'n werkende radiostat-stel
wat in 1925 gebruik is om artritis te verlig
en 'n model van die eerste satelliet wat deur
die fakulteit opgestel is. Die oudste voor
werp is 'n skuifliniaal van 1879.

Die Explorarium gaan met meer interak
tiewe uitstallings uitgebrei word. Dit is selfs
in universiteitsvdkansies oop vir besoekers.
Skenkings en voorstelle is welkom. 10

D ie Explorarium - in die voor
portaal van die Departement
Elektriese en Eleldroniese Inge

nieurswese - is nie net 'n klein museum
met interessante elektriese en elektroniese
oudhede nie, dis ook bedoel om lewendige
elektonika-eksperimente te huisves.

Weens die besoekers se deelname heet
dil Explorarium: 'n plek waar jy aange
moedig word om te verken, om meer
oor die ontwikkeling van tegnologie agter
te kom.

Robert van Zyl, 'n PhD-ingenieurstudent
wat oak 'n hart vir geskiedenis het, was
grootJiks verantwoordelik vir die Explc
rarium. Hy het dit in sy vrye tyd tot stand
gebring, 'I\vee dosente, Petrie Meyer en prof
Jan du Plessis, het gehelp. Thlkom het geld
gegee vir pragtige vertoonkaste.

'N PLEK WMR JY
SOEK, VERKEN

Wind en Weer
Mettertyd velval die ou analoogrekenaar in
onblllik. Hy beland vergete buite in die wind en
weer nadat die Ingenieursfakulteil vroeg in die
sewentigerjare hul nuwe geboue belrek. Toldat
oom Bun Booyens, gewese professor in
I(ultuurgeskiedenis, 'n opname moes maak I'an
ou US-attefakte en -laboratoriumtoelllsting
met historiese waarde.

Ecn van Viljocn se drome was om geskikle
items bymekaar te maak en uit te stal in 'n
wetenskapmuseum. Du Plessis kon die ou
analoogrekenaar na 'n soeklog in die buitelug
opspoor en red voordat dit as skroot verkoop
kon word.

Dit is nou in die Explorarium \,;.vat in 1998
ingerig is. Kinders van die 21ste eeu wat groot
word sonder begrip van 'n wereld sander
rekenaars, kan hulle daar gaan velwonder aan

1952 se "nuwerwetse
masjien" - die eerste
analoogrekenaar wat
in Afrika gebou is. 10
• Lees oak die berig
op bl. 18.

laaste skripsiesilident om op die ou analoogreke
naar te werk. Hy het sy finalejaarskripsie daarop
gedoen en die laaste komponente, 'n deelgenera
tor en 'n gevorderde funksiegenerdlor wat 'n
sinusgolf kon genereer; in 1964 bygevoeg.

In 1972 het Du Plessis 'n nuwe hibriedc
analoogrekenaar aangekoop wat simulasies van
diffcrensiaalvergelykings van tot die 16de orde
kon uitvocr. Die rekenaar het verwyderbarc
paneelborde gehad. Elke studenl kon dan sy
opstclling van 'n bewerking behou deur die
paneel met die ingepropte drade af Ie haal. Met
'n nuwe paneelbord kon 'n volgende bewcrking
opgestel word. Dit was gerienik, maar duur. Die
rekcnaar het net enkele buise gehad - lransis
tors het al die ander se werk oorgeneem.

Dit lNas 'n duur spu'
'etjie - sOlNat RfOO 000
in deesdae se ge'd' 0 ...
die buise te vervang,
het ongeveer R4 000
per Jaar gekos

naar het hulle omtrent 1 000 pond gekos 
vandag sou dil sowat R100 000 gewees het!"
am die buise te vervang, het in deesdae se geld
ongeveer R4 000 per jaar beloop.

Experimente
"In die laat vyftigeljare moes elke student 'n
ekspeJiment op die rekenaar uitvoer. En bewaar
jou siel as jou antwoord verkeerd is... dan kry jy
oak nie veel punte nie. Ons het maar gesukkeI
am by prof Olen punte te kry," vertel Viljoen.

Die projekte was deel van hul praktika vir
die Stelselteoriekursus. Die au analoog
rekenilar was in 'n laboratoJium op die boonste
verdieping van die huidige Beeldende Kunste
gebou, waar Ingenieurswese toe gehuisves was.

Die rekenaar is opgebou uit komponente
wat verskillende bewerkings kon doen, soos
oplcl, aflrek, maal en decl. Viljoen se am 'n
unieke wiskundeformule Ie simuleer, hel hulle
as sludenle in pare van lwee die rekenaar
"geprogrammeer" deur die verskillende kompo
nente op die paneelbord in die verlangde vol
gorde met drade aan mekaar te verbind. Die
rekenaar kon probleme simuleer wat deur dif
ferensiaalvergelykings van tot die derde orde
beskryf word.

Die au rekenaar het nog met I'akuumbuise
gewerk - transistors is eel's laler uilgevind. Hy
moes dus eers 'n halfuur lank kans kry am
goed warm te word voordal hy akkuraat kon
werk. Intussen kon jy solank die drade inprop
am die komponente in die regte volgorde Ie
verbind, 'n tydrowende proses.

Mettertyd is nog
komponente bygevoeg
sodat die rekenaar al
hoe ingewikkelder
probleme kon oplos.
Du Plessis was die

Vakuumbuise

]IEN'
SE

nieursfakulteit op

Matieland . 17



ANALOOGREKENAAR:
WERKESEL WIE SE UUR GESLAAN HET?

Deur PW ven der Welt
ie eerste outomatiese reke
naars was analoogrekenaars 
geixJu random modules wal sekere
wiskundige verwerkings meganies
of eleklronies kon uitvoer.

Hulle is wyd gebruik om die werking van
stelsels tydens die ontwerpslLldium of vir oplei
dingsdoeleindes na le boots, of om berekeningc
in werkende masjiene te doen.

Die eersle vlugsimulalors vir die opleiding van
vlieeniers hel analoogrekenaars gcbmik om die
beweging van 'n vliegtllig in reaksie op die vliee
nier se aksies le bepaal. En in die lwee wcreld
oorloe het duikbote en skepc analoogrekenaars
gebruik om hul torpedo's en kanonne te rig.

Vliegtuie
Tol in die sesUgerjare het outoloodse op vliegtuie
nog meganiese analoogrekenaars gebnlik am die
vliegtuig se posisie te beraam. Mettertyd het elek
lroniese weergawes die meganiese rekenaars ver
mng. Met die koms van halfgeleierelemente, eers
in die voml van transistors en later in die varm van
ge'integrL'Crde bane waar 'n enkele pakl<ie tiene en
sclfs honderde transistors op een silikonvlokl<ie
gehuisves is, kon elekb-oniese rekenaars baie
k1einer as hul meganiese ewekniee gebou word.

In elel\troniese analoogrekenaaltoepassings
word omsetters gebmik am fisiese groothede,
soos temperatuur, dmk en snelheid, om te skakel
na spannings wal in lyd ooreenkomstig met die
fisiese grootheid verander. Die spanning.s word
dan velwerk deur modules wat wiskundige be
werl<ings soos inlegrasie, optel, altrek en ver
menigvuldiging kan doen. 'n Mens "program
meei' die rekenaar deur die modules so te
verbind dat dit 'n bepaalde fisiese stelsel naboots.

S)1errekenaars doen nou die werk van pro
grammeerbare analoogrekenaars, In teenstelling
met die analoogrekenaar, wat met kontinu-veran
derende fisiese groothede as in- en uiltn~eseine

gewerk het, werk syferrekenaars wat vir stelsel
simulasie gebmik word met 'n reeks getalle wat
bepaalde fisiese groothede op bepaaIde lydsUppe
voorstel. Die fisiese groothede word, soos Illet die
analoogrel\enaar, met omsetters omskep na
ekwivalente spannings, en die word dan deur
analoog-na-syferomselters olllskep in 'n reeks
getalle,

Gekombineer
In die sestiger- en se\l'entigerjare is analoog en
syfelTekenaars dikwels gekombineer. Die anaJoog
rekenaar hel dan sekere wiskundigc bewerkings

gedoen wal nie vinnig gcnoeg c1eur die syfel1'eke
naar gedoen kon word nie, terwyl die syfeITCI\e
naar mel sy baie meer gesofistikeerde metocle van
progrdmmeling verdere bewerkings of veran
derende stelselparameters gehanleer het.

Namale syfclyekenaars se geheuel\apasiLeit en
spoed loegeneem het, hel hulle nie net die pro
grammeerbare analoogrel\enaar se funksie oor
geneem nie, maar dit as 'n veelsydige werkesel
heellemal oorskadu.

Die analoogrekenaar leef wei in 'n versl\llilcle
vOl1n voort, Elke analoog beheerslelsel kan be
sl\Ou word as 'n klein analoogrekenaal1jie waL
wiskundige bewerkings elekLl'Onies uilvoer en
toegewy is om 'n bepaalde taak le verrig. Die elek
b'oniese spoedbeheer in pa se eleklliese hand
boor, die hoelrouversLeker in die siLkamer is voor
beelde van doelgemaakle "analoogrekenaars".

En Sunsat, die UniversiLeit se salelliet waL
nou om die aarde wenle!, beval sowal. Uen
analoogrekenaarLjies, elkeen doelgemaak vir 'n
spesifieke funksie, soos die spoedbeheer van 'n
reaksiewiel en die drombeheer van die hoereso
lusie-kamera, II

• Prof PW van de,. Walt' is dekaan van
lngenieurswese aan die US,

Bou""." aan Acade...ia vorder "uks

B
ouwerk aan Academia, 'n unieke studenteverblyfkonsep, se
eerste fase hel einue ivlci begin. Die eersle sludenle lrek in JanuaJie
2000 daar in,

Oil is vir 762 sludenle op Stellenbosch, en sal bestaan uil 30 lossslaande
dlieveruieping-geboue, elkeen vir sowal 2l~ sluuente, Die eersle agt
geboue, vir sowal 240 studente, woru nou opgerig. Oil is oos van die
lngenieursfakulteil, slegs 'n straalblok vanaf die hoofkampus en sluit aan by
die Matie-bchuisingskomplekse Huis Macdonald en Concordia.

Academia is Suid-Aflika se eerste projek wal leen 'n enl,elbedrag-betaling
I'ooruil verblyfplek op kaillpus vir die sludenl kan verseker - vir die volle
duur van sy/haar sludie,

'n Mens kiln dus nou al blyplck verseker vir jou kind (of k1einkinu) vir
eendag as hy/sy 'n Matie word. Word
studie b}voorbeeld onderbreek, kan
die verblyfplek teen daardie tyd
verkoop of onderverhuur word.
Academia Eienuomsadministrasie,
die bestuursmaaGkappy wat oak die
projek se ander bestuurs en bedryfs
pligte hanteel; sal dil naillens die
bctrokkenes doen.

Academia bied vier soorle akkomillodasie, van 'n volledige eenslaapkamer
woonslel tot slegs 'n kamer met 'n badkamer. Aile verhlyf is plivaat en meestal
loegerus mel onder meer 'n yskas, lweeplaal-sloof en oond, Die inwoners sal
slegs beddegoed en kookgerci self verskaf.

Die plivaatverblyf is ook besonders oilldal elke enkeikailler-sludeerarea 'n
rekenaarkoppelpunt na die Universiteilsnelwerk sal he. Studente sal dus
elektronies met doscntc kan kommunikecr of bcdags en snags uit hul
kamers uit toegang tot die Universileitsbiblioteel\ se databasis he.

Parkering sal verskaf word in die sekUlileitsolllheinde onlwikkeling mel sy
landskap-tuine, maar studente kan selfs saans langs die veilige groen roeIe

hoolkampus I.oe sLap,o Omdal Academia op Universileitseiendom ontwikkel word en die
geboue aan die US sal behoort, gaan
daar soos vir Universileitskoshuise 'n
gedragskode geld. II

• Volle besonderhede 001'

Academia is beskikbaar op
www.academia.co.za. of skakel
Hennie by faks (021) 595-2028
of tel, (02J) 595-1444.

Unieke Matie-blyplek: Die terrein aan Banghoekweg oos van die Ingenieursfakulteit waar Academia 5e eerste fase gebou word
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Young people nJust be helped back into
the nJainstreanJ of productive life

Many youngsters suffer from social and academic dysfunction
and emotional distress. The Cape's traumatised children and
teenagers can now be evaluated and treated.

C
rime, abuse and violence affect
many young South Aflicans, at
home or in the community. A new
clinic helps to add~s this problem.

Aplly named Bathuthuzele
(isiXhosa lor "comfort them") 1I1e youth stress clinic
is a joint venture between the Medical Research
Council (MRC) and the universities of Stellenbosch,
Cape Town and the Westelll Cape.

BaUluUluzclc operates from the IRC and Ule
1I1ree univel,ities. The MRCs Research Unit on
Anxiety and Stress Disorders. headed by Prof Dan
Stein of Stellenbosch University, co-ordinates it.
Stein also heads Ule University's psychiatl)' depart
ment.

Psychologists
He says Ule wide-spread violence and posHraumat
ie stress disorder (PTSD), especially among children
in areilS such as l\hayclitsha. and the deaths and dis
ability which this cause. has high associated costs. It
was Ul'}:(ent Ihal experts and institutions should work
to'Jelher to make the much-needed, effective treat
ment possible.

Psychologists, often lacking scientific knowledge
about younger patients, are uncomfortable to treat
them. Advances in psychiatric methodology and the
training pro\~ded by the clinic. noll' enable psycholo-

~ gists to assess younsters clinically and to treat them
[3 effectively. At the same time, research increase
~ knowledge about the effecls of bauma. Parents,
II teachers and the yOUUl can be educated ahout this,

A Stellenbosch academic
co-ordi nates the work of

South Africa's first stress clinic
for traumatised children

and shown how to recognise danger signs and where
to go for help.

Mr RafiQ Lockhat of UWC's psychology depart
ment says free workshops will be provided for teach
ers. Young people are paid to go for treatment. Even
taxi fares they cannol afford are paid for 1I1em.

Challenges
Prof Tyrone PretOlius, dean of UWC's community
and health services faculty, says all educational insti
tutions face challenges and has to deal with crime,
unemployment, aids. violence in homes, schools and
communities. "We should move beyond lmf issues,
and work towards mutuill goals."

Dr Carl Ziel\logei of the Red Cross Children's
Hospital and representative of the University of
Cape Town (UCT), says the projecL has six guiding
aspirations: scicntific excellcnce, a response to
public health priorities, appropriate dissemination
of findings, collaboration to share limited
resources, research capacity building and epidemi
ological progression munitoring. Collaboration is
csscntial. "One can't do it on one's own." Mutual
support means belier efficiency and eliminated
du)lication.

Prof ~1elv)n Frceman, director of Menlill Heallil
and Substancc Abuse at the Deparlment of Health,
has praised the initiative. "Suffering young people
must be helped back into the mainstream of pro
ductive life." II

• Qualified ps}'chologists and ps}'chialrists

slaff Ihe clinic. Its loll-free

number is 0800-600-411.

OutreachlUitreik I

TALLE
ONDERWYSERS

BY U.S. BETER
OPGELEI

O nderwysers lay feitlik Die
meer studieverlof om aan 'n
universiteit verdeI' te studeer

nie. Maar die universiteit kan nou na die
student geneem word.

Prof Tommy P"drl" dekaan van Opvoed
kunde, sc al hoe meer onderwysers benut
decsdae afstandsonderrig. "In die US se
~akulteit Opvoedkunde streef ons egter
nie na getalle nie; ons wil mense help wat
uit verdere studie baat vind."

Die getalle onderwysers wat die onder
rig by die US kry, is tog treffend. Vir BEd
is daar byvoorbeeld 1 086 inskrywings, vir
I\unikulumstudie 613, \~r Ondersteuning
van Spesiale Onderwyshehoeftes 227 en
vir Naluul\l'etenskappe (Wiskundige
Wetenskappe) 331.

Daar is ook 'n BEd-toegangskursus vir
mense wat nie geregistreerde US-studente
is nie, maar wat aallsoek kan doen om
toelating tot die BEd-pmg'-dm nadat hulle
die Thegangskursus ge laag heL

Om "gekwalifiseerd" Ie wees, rno t 'n
onderwyser mabiek plus dJie jaar verdere
opleiding he - 'n vereiste waaraan sowat
102 000 onderwysers in Suid-Afrika nie
voldoen nie. Die US se afstandsondenig
programme is gemik op die onderwysers
wat wei aan die definisie van gekwalifi
seerd voldoen - nie op die owat 102 000
ongeh-waJifiseerdes se behoeftes nie.

Die fakulteit hied billike, bekostigbare
en gelykwaardige gehalte-geleenthede vir
verdere onderwyscrs-opleiding. en ncem
konstmktief deel aan die die Suid
Afrikaanse onderwysstclsel se transfor
masie.

Leerders oral in die land behoort die
selfde loegang tot kwalileit-ondel\\o)'s te
he, se Park. Die verandeling in die
samestelling van die studentebevolking in
die opvoedkunde-fakulteit op Stellen
bosch help om die ongelyke deelname
van leerdcrs uit verskillende groeperings
uit te wis.

Suid-Afril,a beleef in werkJikheid 'n
groat aanvraag na goed geh'walifiseerde
onderwysers. Volgens Park lewer die
~akulteit Opvoedkunde op Stellenbosch
in die opsig 'n gmol bydrae. II
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Wellevvendheid

Die elae van "Harele en getroue werk is 'n persoonlike morele plig" is vir goed verby. Geely
materialisme en grypsug in Suid-Afrika - onder jonger en ouer mense'?

WERK EN WAARDES
HOUVERBAND

Selfs al vertoon ons 'n obsessie met vaardighede en bevoegdhede, kan ons nie menslike
hoedanighede, deugde en waardes uitskakel nie

DI. bed,.• .,.,at d.ur k8ntoor...I.daad,
0# ",,''''oord],.....,.daad - dl••k.'....
...et kultuurl - In Suld-Afrika v.r'or.
gaan, •• reed. a.trono...i••. En dan
.,.,ord all•• n'. _ns aan die poll.'.
gerapporteer nle

belangstelling in elick, sluit in:

Behalwe besluur dellr waardes, kry die besb.1ur van waardes ook loene
mende aandag - veral in multikulturele samelewings. Ons prdat in der
waarheid hier van twce fasette van die bestuursproses lVat in balans mel
mekaar gehou moet word. Dis immers so dat waarde-konflik, en die slryd en
onstabiliteit wat daamlee saamgaan, kar.c\strofaaJ vir enige maatskappy kan
wees.

Sink, of wen
Dit is ook een van die redes waarom daar vandag baie gewag gemaak IVOrd
van wat genoem word die "organisasiekulb.1ur·' van 'n maat<;kappy. Die kul
tuur kan 'n ondememing help sink. Of dit kan van 'n ondememing 'n wen
ner maak. Daarom bestryk transformasie gewoonlik die strukb.1ur, kultuur en
waardes van 'n organisasie.

Hierdie en ander fasette van die debat oor maatskappye van die loekoms,
sluit die etiek as 'n belangrike dimensie in.

'n Be1angrike uitJoper hier\lan is
die aandag wat "werksetiel( nou kry.
Die vraag word al meer en meer
gevra: Watter rol, indien enige,
speel leierskap, goeie korporaUewe
regering, kemwaardes en organisa-

Vanwaar die belangsteDing?
Die beklemtoning wat die eUek gekry het, kom nie net van die toename in
skandale, kantoormisdaad en kOffilpsie nie. Die kwessies, veral in ons teg
nologies- en inliglingsgedrewe samelewing, speelwel 'n groot rol. Tegnologie,
en vaardighede IVat met ons inliglings- en kenniskultuur saamhang, het dit
inderdaad vir gelVetenlose mense moontlik gemaak om 'n onclememing of
inslelling rot en kaal te besteel sonder clal dit betyds agtergekom word.

Die bedrae wat deur kantoormisdaad, of witboordjie-misdaad - die soge
naamde skelms met 1\Ulb.lur! - in Suid-Afrika venore gaan, is reeds
asbunomies. En dan word alles nie eens aan die polisie gerapporteer nie.

Trouens, daar is al maatskappye in
Suid-Af\ika wat hul eie afdelings het
om gesteelde bates tenIg le vind
omdat die polisie nie altyd in staat is
om dit te doen nie.

Ander baie belangrike redes vir die

I
van Boesky en Michael Milken was I Deur Willie Esterhuyse
van die bekendste en magtigste persoon-
Iikhede by Wallstraat in die VSA S6 • Die groot k1em op goeie korporaUewe regering -
magtig - en ryk, want rykdom en mag loop in kapitalistiese veral na die Cadbury-verslag in Brittanje en die Kingverslag in Suid-Afrika
samelewings hand aan hand - dal Boesky kon opmerk: Oil voel Die verantwoordelikhede van die direksie, sy voorsitter en die hoof-uil-

gocd om gulsig te wees. voerende beampte - tesame mel bestuur as sodanig - het die afgelope vyf
Nag hulle mag n6g hulle rykdom Imn hulle cgter uil die tronk hou jaar buitengewone belangslelling gekry. Vandaar ook die etiese kodes wal

toe hul skclmstreke uiteindelik op die lappe gekom het Oil was een van binne talle maatskappye hulle versk)'Tling gemaak het.
clie grootste en cluurste skanclale IVat korporatiewe Ameril,a getref het. Die sterk fokus op leierskap pleks van blote bestuur. En, claarmee tesame,

Hierdie en ander skandale het claartoe gelei dat "sake-etiek" nie meer 'n die fokus op kwessies soos 'n inspirerende visie, kemwaardes en deugde soos
woord is IVal nel deur grapmakers gebruik word nie. TIuuens, John Shad, integriteil en betroubaarheid. Oil worcl vandag algemeen aanvaar dal be-
voormalige voorsitter van die "Securities and Exchange Commission" in die stuursvaardighede nie genoeg is om 'n instelling die volgende millennium in
VSA, het uit sy persoonlike rykdom nie minder nie as $20 miljoen aan die te neem nie. Visionere, inspirerende en cUese leierskap sal veral nodig wees.
bestuurskool van Harvard geskenk om programme in sal,e-etiek te • Die belang van IVaardes, bestuur deur middel van waardes en die bestuur
ontwikl\e1. van IVaardes. Daar is vanclag geen noemenswaardige maatskappy IVat nie

Vandag vorm sake-eUek 'n onderdeel van die meeste MBA-kursusse en voortdurend aandag gee aan die waardes wat dil grdag binne maal<;kap-
bestuursprogramme IVat by bestuurskole van naam aangebied IVord. pyverband geinsUtusionaliseer wil sien nie. Daarom word van hierdie waardes
T!uuens, in Suid-Afrika het die Universiteit van Stellenbosch se Nagraadse gepraat as kemwaardes ("core values").
Bestuurskool die voortou geneem. Ondersteun mel 'n skenking van Nedcor
'n hele k10mpie jare gelede, is etiek 'n verpligte kursus van die MBA en 'n
onderdeel van die oorgrote meerderheid bestuurs- en ander programme wat
by die USB aangebied word. Selfs die gemeenskapsgerigte programme 
soos die Ethos-program - sluit etiek in.

20 . Matieland



Wilt d ..... vir .u....
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"'08"'k _-. Is did
Indr __n

mel die sogenaamde "ekspert groep"
en ander netwerke. Oit beteken dat
ons oar werksetiek baie meer gedif
ferensieerd en skeppend moet dink.
Oaar is nie meer een saligmakencle

resep of model moontlik nie.
Maar, wat oak al die geval is, in ons snel veranderende wereld, waarvan

ons nie kan wegkom nie. slaan werk en waardes regstreeks met mekaar in
verband - watter soort werk 'n mens oak al doen en hoe daardie werk ook
a'l georganiseer is, Ons kan miskien anders oar die aard en funksie van
waardes dink as voorheen. Maar ons kan nie daarsonder oor "die toekoms
van werk" (Charles Handy) dink nie. Selfs al vertoon ons 'n obsessie met
vaardighede en bevoegdhede, kan ons nie menslike hoedanighede, deugde
en waardes uitskakel nie.

• Prof Willie Esterhuyse doseer sake-etiek Lees ook bU. 3 en 23.

Vakbonde
Wat hierdie hoedanighede, deugde en waardes moet wees, kan nie hier
bespreek word nie, Ois in ieder geval wenslik am deur middel van waarde
werkswinkels waarby fokusgroepe betrek is, insluitende verteenwoordigers
van vakbonde, konsensus hieroor Ie kry, Wat wei interessant is, is dat
kwessies soos verlroue, toewyding, eerlikheid, integriteit. veranlwoordelik
heidsin, spanwerk, diensbaarheid en regverdigheid telkens by werkswinkels
as waarde-pnoriteite aangemerk word.

Oil dui clalk daarop dat, ondanks lalle veranderings, daar sekere sake is
wat mense baie op prys stet as dit oor hul werksomgewing en interaksie met
ander mense gaan,

Of Suid-Afrikaners, veral die nuwe geslag, 'n aanvaarbare sake- en werks
eliek het, is nie 'n vraag wat maklik beantwoord kan word nie. En 'n mens
moet versigtig wees met veralgemenings. Oit wil soms lyk asof die materia
Iisme en grypsug waardeur onlwikkelde samelewings reeds gegaan het en
wat intussen getemper geraak het. by ons gedy - onder jonger en ouer
mense, Soos iemand dit gestel het "Take what you can get and aim for
more." Hopelik sal dit nie Suid-Afrikaners se lewensfilosofie word nie. II

siekultuur in die vestiging van 'n IllS L tf LII I 1 ~ dd" ks t' k') ._e-e e_ • n • .....r n .,.,oor
In

O
amlese \rd

ver e Ie 'd rd' .,.,.1' net deur IIr.p....k.r. lI.bru'k
aar wo met an er woo e me d ,

bl ' '\' ks . k' , .,.,or n.meer oot gesc me: v 'er eue IS n
persoonlike verantwoordelikheid. 'n ----
deug wat die individu moet ontwikkel as hy of sy crens wil kom. Oaar word
ook gevra: Wat moet die slruktuur. kultuur en kemwaardes van die orga
nisasie wees am werksetiek te bevorder?

Calvinisme
Oie dae toe gese is: "Harde en getroue werk is 'n persoonlike morele plig" 
onder andere gelnspireer deur die Calvinisme en PUlitanisme - is vir goed
verby, Oit is miskien lragies. Maar dit is 'n gegewe.

Trouens, in die sake-eliek word aanvaar clal daar nog meer raclika'ie ver<ln
denngs op ons wag namate die lele-wcreld en lele-samelewing, met sy lele
werk en tele-interaksie, geslalte aanneem. Oit sal die aard van werk, die
organisasie daarvan en die beskouings daaroor nag meer radikaal verander
as wat nou al die geval is.

Wat dinge in die verband vir Suid-Afrika. soos vir aile ontwikkelende
lande, so moeilik maak, is dat ons in dne wcrelde staan, Ons is nog in die
wcreld van arbeidsintensiewe industriee, Maar ook in clie wheld van
vaardigheidsinlensiewe inclustriee. En boonop in die wereld van kennis
intensiewe induslriee - al is dil in bepaalde gevalle nag net mel 'n toon of
twee. Hoe die sake-etiek, en sy hand in die werkseliek, ten opsigte hiervan
moet reageer, is gJadnic 'n eenvoudige probleem nie,

'Breinwerk'
Ons moet onthou dat in die opduikende tele-wereld, met sy kcnnis-inten
siewe industriee, "spierwerk" vervang is met "vingerwerl( en "breinwerk".
Kennis- en dienswerkers hel skielik die "rykdom van nasies" geword.

Maar erger. Hierargiee en burokrasiee is "uit". En "netwerke" en "ven
nootskappe" is "in", Oak "in" is werksmobilileit, beroepsmigrasie, meerdere
deeltydse werk, "fecieraIe" organisasies en "kooperatiewe" kapilalisme - en
die intuimeling van tradisionele organisasie-Iojaliteite,

Oie is vervang met "professionalisme," verbintenis tot 'n span. iclentifikasie
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I Eerbewyse

NOG DRIE MEDALJES TC
og drie mense, onder wie
'n 85-jarige Kaapse sakeman
wat skaars 'n maand later
oorlede is, het die Universiteit
se Pro Bene Melito medalje

onl\!ang.
Mnr Harold Bracewell van Seepunt, 'n afge

trede meesterbouer, het as 'n trustee van die
Harry Crossley Stigting 001' drie dekades 'n
sleutelrol gespeel in die toekenning van bykans
RJ7 miljoen aan die US. Oit het honderde
~Iaties deur die jare in staat gestel om nagrdads

gehad am die stigting se toekennings aan die
Universiteit sell's te verhoog, Mnr Ronald
Paterson was in die afgelope jare saam met
Bracewell 'n trustee van die sLigting.

Van Wyk het die medalje in Bracewell se 11lIis
aan hom oorhandig. omclat sy gesondheid toe
reeds baie swak was.

Neethling is een van die Universiteit se groat
weldoeners. Hy is by Ikeys as dokter opgelei,
maar drie van sy vier kindel's het Of)

Stellenbosch gestudeer, Hy het 'n reuse-bydrae
aan die Universiteit gelewer deur die Piet

onderwys in Suid.-Afrika gedien het, veral
by die US.

Von l\1lll1ch is wat die staaLsreg betref
'n huishoudelike naam in Duilsland, Hy
is onder meer die skrywer van 'n kom
mentaar op die OuiLse grondwet. Van sy
staaLsreg-werke is in Japanees en Sjinees
vertaa!. Hy W,LS ook 'n Ouitse pariemenLslid
en is 'n oudpresident van die invloedryke
Friedrich Neumann Stigting.

As goeie vriend van die US is hy in 1966 - op
eie koste - die eerste keel' Stellenbosch toe om

Van link. af: Rf7 mil/osn IIir nudie en nallorsing: Arthur Bracewell, met die medal/e wat hy kort IIoor -V dood gekry het;
Oudlkey wat IIlr 'n Matle-beursfond. IIan m..r a. 'n mil/oen rend "..org het: Dr Piet Neethl/ng; Duit.e .taat.reg-kenner
en geeRrHtige amba...deur IIir die us: Prof Ingo lion MUnch

te studeer of om in Suid-Afrika en in die buite
land navorsing te doen,

Die ander twee medaljes het gegaan aan
dr Piet Neethling. voorsitter van die raad
van trustees van d.ie Universiteit se
Eeufeestrustfonds, en 'n Duitse akademikus,
prof Ingo von M(inch.

Bracewell, wat jare gelede as Britse immi
grant Suid-Afrika toe gekom het. het nie 'n
verbintenis met die Universiteit gehad nie. tvlaar
as lrustee van die Harry Crossley Stigting het hy
- en sy destydse medetrustee, wyle mnr Arthur
Hogan-Fleming - in moeilike omstandighede
en ondanks kriUel\, die vertroue in die US
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Neethling Opvoedkundige Trust aan die US te
stig en 001' 'n aantal jare self meer as 'n miIjoen
rand tot die trusl se kapitaal te skenk.

Die trust se opbrengs dra jaarliks by tot
beurse en studielenings aan begaafde,
behoeftige US-studente, en spesiale beurse aan
l\1atie-rugbyspelers, Die trustkapitaal is RIA
miljoen, met 'n markwaarde van meer as R2,5
miljoen.

Prof Andreas van \<\6'1\, reklor en visekanseli
er, het met die medalje-oorhandigj'ng aan
Neethling gese sy "grootheid van gees" en sy
"verbondenheid met Stellenbosch" het tot uit
ing gekom in die manier waarop hy tersiere

n kursus te help aanbied, ~'Iel sy tweede
besoek is hy as besoekcnde professor aanges
tel. Hy het die medalje onlvang loe hy vroeer
vanjaar met sy derde besoek by die Universiteil
was. Hy was 'n geesdriftige ambassadeur vir die
Universiteit, hel talle MaLies uil die buileland
geweri en was die grool dryfveer agler die US se
uitnlilooreenlmms mel die Universiteit van
Hamburg,

Vyf Pro Bene Melito medaljes is tot dusver
toegeken. Die eerste was voorverlede jaar aan
prof Vic Goedseels van Leuven in Belgic en die
l\l'eede vraeer vanjaar aan mev Huberte Rupert
van Stellenbosch, i1J



Agt Stellenbossers kry toekennings

Esterhuyse. oudhoogleraar
in Filosofie en nou verbonde
aan die Bestuurskool, word
met die NP van Wyk Louw
medalje vereer - vir skeppendc
bydraes tot die lIitbouing van
die geesteswetenskappe.

Combrink. van die Stigting
vir Afrikaans, kry die DF
Malan medalje wat net elke
derde jaar toegeken word. Hy
was deeltyds verbonde aan
die Deparlement Aliikaans en
Nedcliands waar hy afgetree
het, en is onlangs oorlede
(berig op bl. 28).

Donald kry die Albert
Straling prys vir voorkomende
geneeskunde. Hy is mede
professor in Pediatrie en
Kindergesondheid. Van del'
Merwe, 'n dosent in mcns
like bcwegingskunde, kJ)' die
Stalspl)'s vir die vakgebied.

Die pryse word later vanjaar op
Slcllenbosch oorhandig. II

AKADEMIE VEREER VIER
VIR SATELLIET

D
ie klinkende suk
ses van SlInsat, die
Universiteit se salelli

etprojek. het neersJag gevind
in vanjaar se toekennings
deur die SA Akademie vir
Wetenskap en KlIns.
Vier personeellede van die
Departement Elektriese en
Eleklroniese Ingenieurswese
kry saam die Galle Aka
demiemedalje - vir hul vemuC.
toewyding, ywer en deurset
tingsvcrmoe wat grootliks
tot Sunsat se lansering in
Februarie vanjaar gelei het.
Hulle is prof Jan du Plessis,
prof Garth Milne, prof Arnold
Schoonwinkel en Sias Mostert.
Sunsat is Aliika se ecrste salel
Iiet. (Lees oak die beligte op
bl. 15).

Die Akademie vereer van
jaar nag vier US-dosente: proff
Willie Esterhllyse, Johan Combrink en Peter
Donald .asook dr FIOIis van del' Merwe.

KEN

Mnr Henri Wirth, hoofrestourateur van
die JS Gericke-biblioteek, het die Pro
Bene Merito medalje ontwerp. Die
Latynse woorde "pro bene merito"
beteken "vir goeie verdienste. "
Die prestige- goue medalje vir
buitengewone diens aan die
Universiteit word saam met 'n serti
fikaat aan die ontvangers oorhandig.

Erkenning vir 'n satelliet se sukses: Arnold Schoonwinke/, Sias Mostert,
Jan du Plessis en Garth Milne.
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Links, van bo af: Con de Villiers as 30-iarige (1924) in die koddige swemklere
wat toe mode was. • In sy vroee veertigeriare (1936).• Kort voor sy 56ste
veriaardag, 1950.. 'n Kenmerkende foto van hom, in sy later iare.

Afrikanerskap was sy trots, ook omdal hy kon
beleef hoe sy taal met akademiese status mondig
word. 'n Universele genie - maar allyd net 'n
nederige Afrikaner. Uiterlike vertoon het hom
nooit berndruk nie. Hy het waardering behou vir
die mindel' bcvoolTegtes wat hy as kind leer ken
het en wat hom as mens help vorm het. Hy het
sondeI' skroom sy mening gelug. Vir party was sy
reguit uitsprake ongevraagd. Van sy eien
aardighede het hom eksentriek gemaak

Wanneer hy "vader' van die Matie-Sangfees
genoem is, 001' sy groot bydrae tot die ontstaan
daarvan, het hy opgemerk dat sy medewerkers
dan seker die "vroedvroue" was.

Die massiewe dosent (byna twee meter lank,
met bree skouers) was vir menige eerstejaar
sklikwekkend. Sy kJasgeery was ongewoon,
ongeregimenteerd. Nie pakke notas nie.
Sludente moes leer dink. ""Vat ek nOLI vrd, het
niks met soologie te doen nie. Ek wil julie leer
dink," het hy dikwels gese. En reageer hulle nie
na sy sin nie: "Julie wil nie dink nie. Julie sit soos
houtpoppe met semelan11S."

Daar is talle staaltjies 001' hom. Van sy segoed
was skurf, word dikwels gese. Soos dat hy glo in
'n kJas sou verwys het na 'n starn wie se mans
buitengcwoon groot geslagsdele gehad het, waar
001' 'n meisie kwaad begin uitstap hel, en hy toe
glo opgemerk het sy's vemiet so haastig - die
volgende bus soontoe vertrek eel'S die volgende
dag. "Oil was nie dr Con nie," se sy oudsludente.
"Ou Europese universiteit.~taaljies is aan hom

" ...basically a passionate and
generous sou,... Dalnned sort of Inan...

• 'eel indebted to hiln 'or so Inany
things besides ""hat he taught Ine in

cOlnparative anatolny'

Hy vvas an'ogant, hardekop, kinderlik Eksenbiek, met "nare maniere."
Kompleks. Maar sjarmant, begaafd, vee!lsydig en kleunyk CORJ\ffiLlA

DE KOCK skryf 001' Doktor Con: die mens agter die legende

O
aar's 'n k10p aan 'n dosent
se kantoordeur. Stilte. Die stu
dentkJop harder, want hy weet
die dosent is daar. Binne bul
del' 'n harde stem: "As ek nie

antwoord nie, is ek nie hier nie."
Die student was FX Prins, latere Us-dekaan

van Tandheelkunde. Die dosent, dr Con de
Villiers, 'n Stellenbosser wat in en buite sy
vakgebied 'n legende was.

Hy was kompleks. Vol sjarme en irritasie. Maar
altyd aangenaam. Jy kon jou verwonder 001' sy
welsprekendheid en netnou weer vererg 001' sy
kinderlikheid. "Wetenskaplike van formaal,
kleinlike skinclertong, taalkenner en groot
musiekliethebber, kinderagtige hardekop,
begaafde skrywer en verlaler," het wyle Gideon
Roos, Oudmatie en eertydse direkteur-generaal
van die SAln(, Doktor Con onthou.

CGS de Vi IIiers, gebore op 'n Overbergse plaa~

in 1894, is na sy dood in 1978 op Stellenbosch
begrawe. Sy bydrae was op verskillende lewens
terreine: internasionaal erkende sooloog;
musiekopvoeder en
-optekenaar; volkslied
verwerker en -verlaler;
letterkunde-skrywer en
-vertaler; toneel-regis
seur en drama-verlaler;
genealoog. Sy grootste
diens aan die US was
om die Departement Soo!ogie tot intemasionale
bekendheid in die vergelykende anatomie en
embriologie uit Ie bou, met een van die wereld se
volledigste biblioteke hieroor.

Hy was buitengewoon begaafd en veelsydig, 'n
Renaissance-mens wat ses tale kon praat, met 'n
wetenskap- en kunsle-aanleg. Hy hel foto's
geneem en onlwikkel en by Frans Oerder in
Pretoria kunslesse geneem.

ERSELE GENIE WAS
ERIGE AFRIKANER



-Wetenekapllke VIIn~ Idel...
like ekinderton", ....kenner en groot
nlueleldlelll"""'" Idn""""'", ".rde
kop, begaaNe eluyvver en vet.""-

··Natuugllk is dit lekkeg Onl te lelNe.
en die een lNat vig jou se dis nie
lekkeg nie. hy lieg dat hy bags··

II

toegedig." Na voltooiing van sy dok
torsgrdad in Swilserland, het hy wei
die wetenskap met 'n oopheid
gedoseer. Vir die dertiger- en veertigerjare se kon
senvatiewe Afrikaners was dit vreemd dat
anatomie-terme by die naam genoem is.

Dr Con het kleurryk gepraat en geskryf.
Sy gesegdes het die Afrikaanse taal velTYk.
"Coniaans" noem Hennie Aucamp dit. Soos: "Ek
verloor nie my geduld nie, ek smyt dit sommer
weg." Van iemand wat hom nie gegroet het nie:
"Hond blaf tog." En: "Waarheiu is 'n duur luukse."

'n i'Vlens I<an nie altyd onderskei tussen wat hy
oorgeneem of self geskep het nie. Uit groot skry
wers se werke het hy treffende dele in Afrik;;tans
vertaa! en gereeld aangehaal,. Hy kon meesterlik
aanhaal - en dit gereeld in sy lesings gebruik om
iels te i1Justreer of 'n argument krag te gee.

Die Duitse digter Goethe is as groot leer
meester beskou en gereeld aangehaal - in Duits
maar dikwels in skitterende Afrikaans. "Ek ry
maar met Goethe se kalwers," het hy gese. En
oor iets vanselfsprekends: "Dis onnodig om om
die wereld te reis om te weet die heme! is oral
blou." Van 'n modeme huis, kunswerl, of skry
werspoging. Goethe se: 'Wie die oorspronk
Iikheid najaag. is kapabel en haal dit nooit in
nie: Dr Con het Goethe se "Es irrt der
i'Vlensch/solang 'er strebl" vertaal na: "Die mens
maak foute solank hy strewe."

Die ltaliaanse dramaturg Pirandello is 'n
"prik.kelnatuur" genoem. S6 was dr Con self, mits
verstaan word wat hy hier bedoel het - iemand
wat sy medemens met onkonvensionele mening.s
uitdaag. Wat graag mense skok, om reaksie uit te
10k Bewuste!ik stroomop is met 'n uitlaUng. Altyd
'n ballon wil prik. Vir hom was die Noonveegse

skrywer Knut Hamsun 'n "onbandige ek" (met 'n
moedswilligheid in homselO. Oft was dr Con ook

Oor verskeie ondenverpe was hy hesHs en selfs
arrogant - soos dat sy van net een uit.spraak het
"De Viljee" en nie "De Willeers" nie. As
Radioraadslid het hy dit op omroepers afge
dwing.

Daar was sy eienaardighede. Die vreemd
vashou van sy sigaret, tussen mid del- en
ringvinger. Dan word dit nie "vasgeknyp" nie, dit
sit vanseIr. 'n Kenmerk Vdn hom was sy pinkie
ring met die groot, turkoois steen.

Hy't 'n paar "nare maniere" gehad, het hy
erken. Hy kon nie mense met uiteenlopende
belangstellings in dieselfde geselskap hanteer

nie, want "...dit kan my
senuwees nie hou om
verdeelde belange te
he in 'n sitkamer nie.
Dan het ek myself
verskoon."

Hy het sy hoed opgesit voor hy sy voordeur
oopgemaak het. Was dit iemand van \Vie hy
gehou het, is die hoed afgehaal en die besoeker
ingenooi, so nie is gese jammer, hy's op pad uit.

Die volkse was vir hom werklik. Hy het in
spoke geglo en gese hy was bang vir hulle. Dit
was 'n soort bygelowigheid, 'n kinderlikheid wat
jy nie by hom as intellektueel venvag het nie.

Vuur het vir hom iets magies ingehou. Hy het
graag vuurgemaak. By sy Hermanus-strandhuis
het hy 'n mied van dme seebamboes gebou, dit
brandgesteek en op sy hurke die vuur gesit
en instaar. As hy 'n sigaret aangesteek het, het
hy die vuurhoutjie in die asbak laat uitbrand.
Op sy oudag het hy snags 'n kers langs sy bed
laat brand.

Dr Con was lewensbly. "Natuuglik is dit lek.keg
om te lewe, en die een wat vig jou se dis nic
Ick.keg nie, hy Iieg dat hy bags," het hy in sy bry-

stem vir Audrey Blignaut, 'n mede
Overberger, gese.

As bejaarde het voetprobleme
hom sandale met sok.kies laat dra - selfs toe hy
van die Universiteit 'n eredoktorsgraad ontvang
het. Hy het hom min aan fonnaliteite gesteul~

Toe die stadsaal se skerp ligte hom met die ere
graadtoekenning gepla het. het hy heeltyd die
gednakte program as skerm voor sy oe gehou.

'n Voorste ltaliaanse sooloog en oudstudent
van dr Con, prof Alberto Simonetta van die
univcrsiteite van Florence en Camelino, het hoe
waardering vir dr Con as wetenskaplike en mens:
"I have always felt him to be basically a passion
ate and generous soul under a sort of forged
tough bark, undenvhich he disguised. He really
loved the people in his entourage and was some
what shy to show how much he loved them, His
portrdit is hanging on the wall at the side of my
desk and is looking down while I write. Damned
sort of man, I love him after so many years that
he had died and I feel indebted to 'bim for
so many things besides what he taught me in
comparative anatomy."

Toe dr Con tagtig was, is aan hom gevrd hoe
hy wou he mense hom moes onthou. "Graag as
iemand lVat 'n klein diensie bewys het aan sy
Klein Vaderland, ...die Overberg....Ek het nooit
die kans gehad om 'n groot diens in die oe van
die Overbergers vir die Overberg te lewer nie."

Hy hct geskryf 001' die tweede dood wat 'n
mens tref, as "geen sterfling jou meer onthou
nie." Dit was 'n vervorming van 'n Italiaanse
wysheid: "Vir die wat lewend is, is hulle mos nie
dood nie."

Daarom leef dr Con vandag nog.

• Dr Cornelia de Kock is 'n Oudmatie, waf
'n doktorale proejskrij in die Afrikaanse
Kultuurgeskiedenis oor dr Con de ViIliers
geskry{ het. Haar man, dr ]ohan de Kock,
was 'n student en latere kollega van dr Con
de VilIiers.

HOE WORD MENSE LEGENDES?
Hoe ontstaan Ilegendariese" figure? En het die Universiteit vroeer jare tneer

"kleurryke karakters" as deesdae opgelevver?

T ot in die sestigerjare was die US redelik klein. Die dorp
ook. Die meeste Maties het feitJik die hele kampus se dosente
geken. "KJeurryke karakters" (dosente en studente) het

waarskynlik ook buite hul eie fakulteite meer aandag getrek as nou, se dr
i'Vlatilda Burden, dosent in kultuurgeskiedenis in die Departement
Geskiedenis aan die US.

Stellenbosch Wds natuurlik nog a1tyd 'n tipiese studentedorp waar die
dosente en studente nie so maklik as by'n stadsuniversiteit in die menigte
in verdwyn nie - en dit dra heelwat by tot staaltjies en "Iegendes" oor

kleurryke kampusfigure.
Mense is ook nie altyd in hul eie tyd al "Iegendes' nie. a'n kleurryke

figuur se dood vermeng feite, staaljies, hoors€!goed en selfs onwaarhede
oor so iemand - en dit is wanneer hy/sy eers werklik 'n "Iegende" word,
s€! Burden.

Maar selfs in die inligtingseeu kry 'n men~ steeds diegene wat meer
aandag trek omdat hulle kleurryker (en briljanter of eksentriekerl) as
andere is; mense wat een of ander tyd - tot diep in die' 21ste eeu - as
'1egendaries" onthou gaan word. II
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Mense

'£1 Rugbybesering se\lve jaar gelede op Coetzenburg het '£1 tale£1tvolle jo£1g sportma£1 en lmap
student se lewe heeltemal verander, Maar",

MATIES SE VERLAMDE iSUPERMAN'
BLY GLO, HOOP EN DROOM

Hy droom van 'n loopbaan... en beplan sy troue einde vanjaar met die meisie wat sy hart gesteel het.

Troup/anne vir Desember. JP Lugt met sy Joann

Halfpad deur die wedslTyd sal, hy hard in
die Skn.ll11 in. Sy kop tref een van die stutte se
skouer. 'n Klapgeluid in sy nek JP bly Ie. Sy
asemhaling hou op. 'n Spanmaal, mediese
student Adriaan Liebenberg, gee dadelik
kUllsmalige asemhaling.

Binne lien minute later is jP in die hospilaal
waar dokters hom verdoof sodat hy vir twee
dae slaap. Nadat hy wakker word, dring di!

geleidelik tot hOI11 deur: Hy het
sy nel, bcseer; hy's verlam.

Scwc maande se rehabiltasie-

Pretoria af op Slellenbosch om BComm le
sludeer. Lief vir sport: watersport, muurbal.
lweekamp en rugby. Op skool was hy die
eerstespan-Iugbykaptein.

Hy het Matie-koshuislugby gespeel. Hal,er
vir Hombre se eerslespan. 'n Doodgewone
koshuisliga-wedslryd op Coetzenburg. 'n
Sonskyn-Vrydagrniddag vroeg in April. 'n
Sklum wal 'n jong lewe vir goed verander hel.

Eerder as 0 ... te Ida oor IN'at "V
verloor lIet.,. ;s "V dankbaar oor IN'at
die Here steeds aan 110'" lIee

S
Soos die "Superman" -akteur
Christopher Reeves lee I' 'n Malie-hon
neurssludent in 'n verlamde liggaam,
Jan-Paul Lugt laat egter nie dat dit
hom onderkry nie.

Hy leer vir die toekoms - "ir 'n loopbaan, sy
t!Due einde vanjaar, 'n eie huis en dalk 'n gesin
- al is hy sedert 'n ongelul, in 'n mgbyskrum
sc\\'e jaar gelede van sy nek af ondertoe verlam.

"Jp" (op Engels uilgespreek) soos
hv alom bel,end is, was in 1992 'n
doodgewone eerstejaarstudent van

26 ' Matieland



I-Ele I. no" altyd di•••lld• ....n .....f dl•••Nd.
dro.... ""af .Ie "."ad ".f voor daard'. da" op di.
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Regs van bo af: Die US het 'n spesiale kamer vir JP ingerig. • Tussen die boeke:
Biblioteek toe gaan, is ook vir 'n kwadrupleeg deel van Matie-wees. • Kunstig
met die mond: JP verkoop sy kunswerke vir ekstra sakgeld. • Elektriese vervoer:
Op die rolstoel wat hy met sy mond beheer, help JP homself op die kampus oor
die weg. • Vasbyt! 'n Spesiale pen is nodig vir boekblaai of rekenaarwerk.

behandeling in die Conradie-hospilaal in
I<aapslad help hom aanpas by 'n nuwe lewe 
as kwadrupleeg. Daama lwee jaar in 'n lehuis
in Milnerton, waar hy deur Unisa begin
sludeer.

In 1995 is hy lerug Slellenbosch loe am sy
lewe te probeer hervat waar c1il dlie jaar lew)re
ontspoor hel; om sy droom van Matie-wees en
graadkry le vervul.

Die Universileit hel 'n studente-woonhuis
spesiaal vir JP ingerig, waar hy nou nag bly. Hy
kan baie min vir homself doen. Twee jong
mans werk skofle om hom le help met selfs
c1ie basiese c1inge soos eel, lancle borsel, storl,
aantrek of oefeninge c1oen.

Die Chris Burger-fonds hel belaal vir 'n
eleklriese rolsloel wal JP mel sy mond kan
beheer. Hy gebruik ook 'n pen in sy monel om
op sy rekenaar le werk of deur 'n boek te
blaai. En hy skilder mel sy mond - kunswerke
\IIal hy verkoop om 'n ekslra sakgeldjie le kry.

Mede-MaUes hel gehelp mel boeke en klas
notas. Hy kan nie nolas skl)1' nie. As trappe
c1ie enigste toegang na 'n kJaskamer was, kon
hy nie mel sy rolsloel ingaan nie. Dosenle was
legemoelkomcnd. Toetse en eksamens is
mondeling afgele.

Vir 'n kwadrupleeg is studentwees uiters
moeilik, maar JP hel deursettingsvermoe.
Einde verlecle jaar hel hy BComm verwerf en
nou stucleer hy vir 'n honneursgraad in becll)>f
sielkunde.

By droom van 'n loopbaan en is vol
vertroue dal hy eendag 'n goeie pos in 'n
organisasie se menslike hulpbronne-afcleling
sal kan behartig. Hy wil graag iets vir ander
mense doen.

En saam mel Joann Browne, die verpleeg
sler wal sy harl gesteel hel, word trouplanne
gemaak vir Desember vanjaar.

JP se vriendelikheid en IlJsLigheid sorg
daarvoor c1al hy baie studentevriencle het.
Hulle hel hom by die studentelewe help
inskakel - vleisbraai langs die see, flieks of
uilstappies na wynplase en in die natuur.

By 'n sludenle-piekniek op 'n wynplaas drie
jaar gelede hel hy Joann ontmoet. Sy was
toe 'n Malie-verpleegkundestudent op die
Tygerberg-kampus.

Die eerste jaar nadal hulle mekaar onlrnoel
hel, was dil net vriendskap. Mellerlyd het die
verhoucling ernsUg geword. Hulle besef
gelrouclwees gaan moeilik wees, maar hulle
glo God sal luille help om ook die huwelik se
sllllikeibiokke te oorkom.

Joann se verpleegopleiding is 'n groot bate.
Dit help hulle om gereeld aileen bymekaar te
wees terwyl JP nie altyd op ander helpers
staalmaak nie.

Daar is baie saamdoendinge vir die lwee.
Hulle hel onder meer al gekampeer en in c1ie
Wildtuin vakansie gehou

Joann het gou besef hoe merkwaardig JP is.
AJ moel hy op mense se hulp en versorging
slaalmaak, reik hy self uit na ander hulpbe
hoewendes. By help onder meer by Malic
Gemeenskapsdiens, waar hy ondervoorsitter
van die sludenle-vl)'willigerskomilee was.

Saam met Joann doen hy kinderevange
lisasiewerk. En hy het al aanmoedigings
praaljies aangebied saarn met ultramarathon
atleet BllIce Fordyce, wat die Comrades
marathon nege keer gewen het.

Ondanks sy gestremdheid leef JP dankbaar
en blymoedig. "Ek dink ek was voorberei op
wat met my gebeur het. Ek het 'n l)'k en vol
gelewe gehad en nou kan ek aan die samele
wing leluggee wal ek self onlvang het - aan
moediging en vreugde."

Eerder as om te kla oor wat hy verloor het,
is hy c1ankbaar oor wat die I-Iere steeds aan
hom gee. Die tragedie wat hom getref het, het
hom 'n sterker en meer elvare mens gemaak,
glo hy.

En hy hoop en vertrou dat hy eendag weer
gaan loop. "Die wetenskap of 'n wonderwerk
kan dit moontlik maak. Maar lotdal dit
gebeur, het ek hulp nodig om met my lewe
vooli te gaan.

"Ek het nou wei die geblllik van my lecle
mate verloor, maar ek is nog altyd e1ieselfcle
mens mel dieselfde drome wat ek gehad het
voor daardie dag op die IlIgbyveld." II

• Senkings aan JP Lugt kan inbetaal
word by die Rivonia Thlst, Standard
Bank, Rivonia-tak nommer 001 255 95,
rekeningnommer 22 002 108 2.



lin memoriam

MATIELAND HET MET LEEDWESE VERNEEM VAN DIE VOLGENDI

D
r Myra Beyers (87) van Stellenbosch;
BA, MA (geografie), SOD, Med 0932
'35); het in 1948 aan die Universiteil

van Columbia, New York, navorsing gedoen en
in 1954 OEd behaal met 'n proefskrif 001'

Afrikaanssprekende graad 1-leerlinge se
leesgereedheid; was onderwyseres op
Worcester en Stellenbosch; later dosent en
hoof, Oenneoord-opleidingskollege,
Stellenboseh; ook US-dosent in opvoedkunde;
het in 1957-'58 met 'n Camegie-bems in
lees'kJinieke van die New Yorkse nagraadse
opvoedkunde-skool gewerk en VSA deurkruis
om leeskJinieke te besoek; het in Suid-Afrika
leesklinieke tol stand gebring waar sy in haar
vrye tyd kindel's met leesprobleme sondeI'
vergoeding gehelp hel; was 'n baanbreker vir
aardrykskunde-handboeke vir laer skole; vrou
van wyle prof SRF Goldner, eertydse
wiskundedosenl aan die US.
Me Conie Burger (72); BA, SOD (1946, '55);
was primaria van die destydse koshuis
Crozierhof; het HonsBA (sielkunde) aan UP
behaal; was ondelwyseres (meestal Engels) te
Kenhardt, Calvinia, Bonnievale, Oos-Landen,
Aurora en Piketberg.
Mev HS (Rika) Cilliers-Preller (47) van
Northcliff, Johannesburg; BA, HonsBA, MA
(1972-'75); was sedert 1975 dosent in
Afiikaanse en Nederlandse letterkunde aan
die RAU; 'n gerekende digter wat vyf bundels
gepubliseer het.
Mnr PR (Piet) de Wet (76) van Koppies,
Vrystaat, waar hy lank prokureur was; BA
(regte (1940).
Mev Dalene Gmbler-Barnard (28) van
Oelahaye, Bellville; B in Voeding; oudinwoner
van Nerina en Huis Francie van Zijl.
Prof 1M (Louis) Heyns (64) van Pretoria; BA
HonsBA, BO 0954-'6I); was primarius van
Oagbreek en in 1958 ondervoorsitter van die
studenteraad; NG predikanl
Wonderboompoort, Harmonie en Lynnwood
in PretOlia; sedert 1982 dosent ill praktiese
teologie en vanaf 1989 professor aan Unisa.
Prof Peter S Knox-Davies (69) van
Stellenbosch; het in 1991 as hoof van die
Departement Plantpatologie aan die
Universiteit afgetree; het as boorling van
Lichtenburg grootgeword in Natal waar hy aan
die Natalse Universiteit in Pietermaritzburg in
die landbouwetenskappe gestudeer het; het sy
doktorsgraad aan die Universiteit van
Wisconsin in die VSA velweli; was dosent aan
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die Natalse Universiteil totdat hy in
1962 aangeslel is as senior lektor in die
Oepartemenl Planlpatologie aan die
deslydse Stellenboseh-Elsenburg
Landboukollege, wat toe nog onder die
vleuels van die US was; het agt jaar later
hoof van die US se Oepartement
Plantpatologie in die Fakulteit
Landbouwetenskappe geword; sy vrou,
Laetitia, is aan die Mediasentrum van
die US se Fakulteit Opvoedkunde
verbonde.
Ds GDJ (Gert) Kruger (73) van
Bloubergstrand; BA (946) en sy
Kweekskoolopleiding; inwoner van
Wilgenhof, waar hy lank pianis van die
Kraaie-sanggroep was; was NG leraar op
Merweville en Rietbron, waama hy in
Grahamstad as kapelaan by die
Weennag aangesluit het.
Dr HEC (Boet) Kriiger (70) van
Stellenbosch; BSe (945); ihet daama vir
twee jaar in J<enia veeartsenynavorsing
001' tsetsevliee gedoen; in 1948
teruggekeer Stellenbosch toe vir MSe
studie; by Universiteit Kaapstad
geneeskunde gestudeer; na
huisdokterskap op Stellenbosch
praktiseer hy sederl 1956 tot voor sy dood in
die Eikestad.
Ds JPG Uebenberg (79) van Steynsrus,
Vrystaat, waar hy as NG predikant afgctree hel;
was vanaf 1953 leraar te Petrusville, later
Brakpan-Suid en A1goapark, Port Elizabeth.
Prof Ardon Malan (69) van Bellville; het in
1994 as professor in anatomie in die Fakulteit
Geneeskunde afgetree, waaraan hy sowat 40
jaar lank verbonde was; was slegs die tweede
professor in anatomie aan die US, na wyle prof
jF van E Kirsten. Malan het as anatoom ook
in die buiteland hoe aansien velwerf, veral op
die gebied van neuro-anatomie; was 'n
vaderfiguur van die vakgebied in Suid-Afiika;
o.m. stigler van die Anatomiese Vereniging van
Suidelike Afrika; het duisende dokters,
tandartse en andel' gesondheidswerkers
opgelei; was 'n besonderse en logiese dosent
met die gawe om ingewikkelde anatomie
makJik verstaanbaar aan studente aan te bied.
Mev Louie Neser (geb. J<ritzinger, 68) van
J\Jeinmond, waar sy slegs dlie maande gewoon
het, voorheen 27 jaar in Sandton, Gauteng;
Sertifikaat, Spes. Onderwysdipl. En Oipl. in
Spraak, Voordrag en Toneel 1949, '50;

Prof Peter Knox-Davies

oudinwoner van Huis de Villiers; voorsitter en
lewens-erelid van SA Gilde van Sprdak- en
Orama-onderwysers; stigterlid van 'Raad van
Afrikaanse Beoordelaars; getroud mel
Oudmatie Mike Neser (LLB 1950).
Mnr CA (Charlie) Roux (65) van Port
Elizabeth; BA SOD, Med 0956-'57, '80);
oudhoof van Hoerskool Andrew 'Rabie in die
Baai; bekende in atletiekkringe; was in s)'
Matie-dae 'n WP-hekkiesatleet.
Mnr PM Schreiider (65) van Ourbanville,
BSc, BEd 1957, '58, '62; olld-Wilgenhoffer;
oudhoof van Hoerskool Zwaanswyk, J<aapse
Skiereiland; later superintendent van onderwys
in POIt Elizabeth; tree in 1993 af as direkteur
van ondelwys (beplanning) in Kaapland; was
in 1973 voorsitter van die SA
Onderwysersunie.
Mnr Johan S Steyn (90) van Lydenburg,
i\1pumalanga; BComm (928); behaal later
MCom mellof aan Unisa; oud-Dagbrel,er;
sakeman en boer op Lydenburg; laaste
oorlewende seun vanlegendariese kmdt Willie
Steyn en broer van wyle prof Van Zijl Steyn, 'n
eertydse dosent in regsgeleerdheid aan die US.
Van Zijl Steyn was tydgenoot van prof Mortie



OUDMATIES EN US-PERSONEELLEDE WAT ONLANGS OORLEDE IS:

Prof Johan Contbr;nk (60)
wat sedert sy aftrede by die

Oepartement Afrikaans en
Nederlands heeltyds in diens van

die Stigting vir Afrikaans (SVAJ
was, is op Stellenbosch oorlede.

Combrink was van 1975 tot 1995
professor in Afrikaans en

Nederlands. Voor dit was hy dosent
aan Wits, die Natalse Universiteit

en die UPE. Hy het sy akademiese
kwalifikasies aan Wits en die
Universiteit van Amsterdam

behaal, asook OLitt met lof in 1966
aan die UP.

Combrink is beskou as een van
die briljantste taalkundiges en

stimulerendste dosente van sy
era. Hy was voorsitter van die

taalkommissie \ian die SA
Akademie. Oie Akademie het hom

vroeer vanjaar met die OF Malan
medalje vereer vir sy volgehoue

volksopvoeding op Afrikaanse taal
gebied. Hy was ook 'n deeltydse

dosent by die Oepartement
Joernalistiek aan die US.

Prof Ardon Malan Prof Johan Combrink

Departement Buitclandse Sake en hel
verskeie senior poste in buitelandse missies
bekJee; is dood aan 'n hartaanval.
MnT LlJ (Louis) Wessels (62) van
Ordnjezicht, Kaapsrad; BA, HonsBA 1959, '66;
was koerantman by Die Burger voordat hy in
die vroee sewentigerjare by die desl)'dse
Departement Onhvikkeling aan die US
aangesluit het waar hy onder meer redakteur
van MaUe/and was en as bestuurder van die
Universiteitskoor in 1973 die koor na 'n
intel11asionale kompetisie in Portugal
geneem het; was daal11a weer aan Naspers
verbonde, onder meer as redaltteur van die
deslydse Thpsport en as Die Huisgenoot
se assistentredakteur; WdS die skrywer van
vier jeugboeke; het aan Altzheimer se

siekte gely.
Mev Janet WolhuteT (geb.
Williams, 56) voorheen van
Pretoria; BA, SOD 1962-'63;
oudinwoner van Minerva en Huis
len Bosch; onderwyseres en laler
lank verbonde aan Departement
Buitelandse Sake; het onlangs na
Australi~ verhuis. II

destydse Kaapland.
Mev Ebenhaees Theron (geb. Geyser; 84) van
Hartenbos; HPOD 1936; oudinwoner van
Crozierhuis; was onderwyseres by
Vanrhynsdorp voor haar troue met
mede-Oudmatie Willie Theron van Vredendal
wat later 'n onderwysdirekteur was.
Mnr DWD (Dawid) van del' Merwe (71) van
Linden, Johannesburg; BComm 1960; was
lank in die bankwese; een van die US se
cerste buitemuurse studente.
Ds TOT (Dean) von Moltke van George, 8A
1950; predikant op Ladysmith, Natal en Forest
Hill, Johannesburg; afgetree in 1984.
Mnr BG (Gerry) Walters (54) van Kleinmond,
voorheen Pretoria; BA 1965; oudinwoner van
Huis Marais; was verbonde aan die

Weet u van "n Oudmaf:'• .,.,af: on'anllS I
oorled. is1 Stuur a •••blle' korf:
besond.rhede (dl. oorled.n•••
naam.. ouderdom.. lI.boort:edaf:um..
sf:udenf:enomm.r, kur.u.....
.f:ud'.}are.. 'oopbaan...n •.•oos op
difJ b'adsy.' aan d'e adres•• of
faksnomm.r op b •. 'f 'n Maf:l••and

Malherbe, wal Johan Steyn en sy vrou, [rene
(geb. De Souza), 'n mede-Matie, aan mekaar
voorgestel het. Mev Irene Steyn oorleef haar
man. Hul Iwee dogters, Marie Versler en Alet
Murray, is ook Oudmaties.
Mnr Johan Swart (46) van Stcllenbosch; BSc,
HonsBSc 0975-'76); vir baic jare senior
tegniese beam pte by die Departement
Geologie aan die US; lank voorsitter van die
Stcllenboseh (voorheen US) Vliegklub; bekend
in SA en intel11asionale vliegkringe; het SA
kleurc in prcsisie- en lydrenvlicg verwerf; is
twee jaar gelede as jurielid vir
wereldkampioenskapsbyeenkomste aangestel;
het Suid-Afrika in die Algcmcne
Lugvaartkommissic vcrtecnwoorc1ig; is in sy
huis op Stcllcnbosch vennoor slegs 'n week
voomat hy as hoofskeidsregter in
die Europese lydren
vliegbyeenkoms sou optrce.
Adv SE (Steve) Terblanche (90)
van Montagu; BSe Landb. (930);
oud-Wilgenholrer; oudprokureur
gencraal van die c1estydse
Suidwes-Afrika en voor dit ses jaar
acljunkprokureur-generdal van
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Sport

Volgende jaar wil Dion ook sy tweede kinderdroom verwesenlik - om dokter te word.
'Volgende jaar is ek terug in Suid-Afrika en dan gaan ek voltycls Matie wees"

Deur Douglas Davis

MAT LEI
IERSE RUGBYSPAN

Van kleins af het hy uitgeblink as 'n uitstekende atleet, wat ook 'n Nuffield-skolekrieketspeler was
en as WP-hekkiesatleet gepresteer het.

lerland se kaptein - Matie mediese student,
Dian O'Cuinneagan (met die bal).

Norman Celliers, lNat in 1996 pri
marius van die manskoshuis
Simonsberg lNas en Blng(Siviel) in

1997 aan die US verlNerf het, is
aangelNys as kaptein van Oxford
se rugbyspan vir 1999. Hy is ook
as Oxford se klubkaptein gekies.
Norman het sy "Blues" in
Desember verlede jaar vervverf
toe hy vir Oxford op TlNickenham

teen Cambridge uitgedraf het. Hy lNiI in
September vanjaar vir MBA aan Oxford begin
studeer. Sy ouer broer; Jacques, het onlangs MBA
aan Ikeys behaal en studeer nou aan die
Universiteit van Warton in die Amerikaanse staat
Pennsylvania. Jacques het Blng(Siviel) in 1996 op
Stellenbosch verlNerf. II

__ en Oudntafie is Oxford
se leapfein

aanvocr nic!
Hy is die eerste Matie wat 'n ander land as Suid

Afrika as kaptein op die rugbyveld aanvoer.
Dian is oak besig om sy ander kinderdroom te vcr

wesenlik: Hy is 'n vyfdejaar mediese studenl aan die
US se Fakulteit Geneeskunde. Sy studies is vanjaar
tel' wille van die wereldbeker onderbreck, maar hy wil
volgende jaar terugkom Tygerberg toe am sy
geneeskundegraad te voltooi.

Ikeys en Maties
Hy het Iedand se kaptcin geword Im'alik 'n jaar nadal
hy die eerste keer vir hulle op die veld gedraf het. Sy
voorbereiding vir die belangrike posisie was onverbeterlik: rugby vir Ikeys
en ~Iaties se eerste spanne, en in 1994 en 1995 kaptein van Suid-Afrika
se sewes rugbyspan.

Die storie van Dian se inlernasionale rugbyloopbaan hel begin by sy
lerse pa en Brits-gebore ma se besluit am hulwittebrood in Suid-Afrika
deur te bring. Tvdens die verlengde wittebrood van twee jaar, is Dian
gebore. Hoewel die gesin kort daarna terl.lg is Blittanje toe, hel hulle
later besluit am permanent in Suid-Afrika te kom woon. Dian en sy
twee broers is egter almallerse burgers.

Sy ma vertel dal hy, nes sy broers, van kleins af 'n uitstekende atleet
was. Op skoal het hy oak as Nuffield-krieketspeler en as WP-atleet uit
geblink en 'n silwer medalje vir hekkies gewen.

Stomgeslaan
Dian het BSe aan die Universiteit van Kaapstad behaal voor hy as
mediese student op Stellenboseh begin studeer het. Eincle verlede jaar,
nadat hy sy vyfde studiejaar aan die US geslaag het, het die Ierse
Rugbyraad hom aangewys as kaptein van hul span vir vanjaar sc
Wereldbel\erstryd.

"Dion was stomgeslaan. Hy was buite homself van vreugde want hy
hel maar 'n jaar tevore die eerste keel' vir die Iere uitgedraf," se mev

I-Ny Mfas buit. ItORls." van vreugde

Ii
. . Mfant Ity Itet Rlaar 'n Jaar tevore dIe

A
so' eno~acnge wou eer.te keer vIr dIe lere ultgedrar- O'Cuinneagan.

Ion umneagan . Dian self vertel dal dit een van
eendag Springbok die moeilikste besluile van sy lewe
en dokter word. Maar in sy wildste kinderdrome kon hy was am sy studies op te skorl so kart voor sy finale jaar. In die besluit was
nie dink hy sou Ierland in die Rugby-wereldbekerslryd proff Wynand van del' Merwe, sekundusdekaan van Geneeskunde, en Jan

Lochner, die dekaan, Dian se belangrikste mentors.
"Die respek en dankbaad1eid wat ek teenoor hulle voel,
is 'n belofte wat ek gestand moeL doen: se hy.

Dian was onlangs in AustralW saam met die Ierse
toerspan. "Maar volgende jaar is ek terug in Suid
Afrika en dan gaan ek voltyds Matie wees om daardic
laaste geneeskunde-jaar suksesvol tc voltooi." II
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I Naskrif

Stotterende kewers, die geur van gom, die geklik van skere en 'n melodramatiese gefluister
oar spies sal altyd deel wees van my

STELLENBOSC -ERVARING
OJ Opperman, wat terug is nill 'n lang siekbed, en sy eel'$te lesing - oor Steenbok tot Poolsee - voor
die derdejaarstudente in Afrikaans-Nederlands lewer; 'n debat, in hoge erns, oor die term "Christelik
nasionaal"; Hoofman George Matanzima wat vra vir "een Xhosa-nasie"; Andries Krogman wat by 'n
uurbyeenkoms met krom skouertjies nael; die afskaf van die reel dat manstudente dasse moet dra
tydens besoeke aan die Administrasiegebou ("die Kremlin"); 'n stryery oor heraffiliasie by die ASB;
Eerste Minister BJ Vorster wat die vyfdejaar regstudente kom toespreek...

Deur
Etienne van Heerden

a-nee, mymer ek anderdag terwyl ek blaai
dcur die mooigebonde reel\.~ eksemplare van Vie
Motie uit die jaar toe ek hoofredakteur was - min
oud-hoofredakteurs van hierdie studentekoerant
sal ontken dat hul termyn aan die stuur 'n baie
waardevolle leerskool wa~.

Toe ek by Die Matie a~ nuusverslaggewer ingel>al he!.
had die hoofredakteur tradisioneel 'n mobiele kantoor - in
K005 Bekker, tans Besturende Oirekteur van Nasionale
Pers, se grys Volkswagen-kewer was alles wat 'n hoofredak-
teur destyds nodig gehad het die foto-argief, 'n ou tikmasjien, genoeg gom en
skere, 'n woordeboek...

Na Koos was Fr-eddie Mardis, eweneens toegerus met 'n kewer, hoofredal-.ieur.
Oaama \I>as dit in 1977 my beurt, met 'n wit VolI(Swagen met 'n blou enjinkap en
'n magtige brul, en 'n agtersitplek volgestapel met die nodige kantoortoenJsting.

Vanuit hierdie stotterende, stollende "Beetles" op die rand van meganiese
ineenstorting - ek moes dikwels Koos Bekker se kewer aan die brand stoot wan
neer hy my bladproewe tuis kom aflewer het - het ons met bcpaalde flair en
energie aan die hoof geslaan van Suicl-Amka se voorste studentekoerant.

MakJik was dit nie altyd nie - in my jaar hel die US byvoorbeeld weer vir die
eerste keer in vyf jaar 'n inten>arsity-wedstryd teen die UK gespeel, en 'n h~

amptenaar roep my in op lvat ons genoem het die "rooi tap}1" om Ie beloof dat
ek nie 'n foto in Die Matie sou plaas '\vaarop 'n wit en 'n swart student tangs
mekaar op die pawiljoen sit nie" - iets wat ek natuurlik nie kon ondemeem nie.

Inderdaad, Die Matie voer in hierdie tyd ook 'n eerste, skoon1Qetende onder
houd met UWK-studente, plaas - versigtig "as ekspetiment" - 'n betig oor die
l\ruispad-plakkers, en berig oor die sowat !lOO shldente wat as lede van die
Stellenbosch Kommando en die Regiment Universiteit van Stcllenbosch gl"Cns
diens gaan venig.

SO IVOrd oor die oorlogsen'dring aan die noordgrens van SWA berig: "Vir die
persoon wat lief is lir die buitelug is dit 'n interessante gebied met sy eie ken
merkende planlegroei en ander kenmerke. Volgens sekere studente kan dit 'n
heerlike vaJ\3nsie wees!"

Inderdaad, dis vyf jaar voor 'n nuwe generasie Afrikaanse prosaskt)~l'ers met
hul sogenaamde "grensverhale" sou begin sktyf oor die gevolge van die grensoor
log en militarisering op die psiges Vdn jong mans van die lyd. Stellenbosch was
dus nie altyd waar Suid-Amka m6re sou wees nie - woorde lVat in daardie jare,
in die oormoed van die lye, kwistig rondgeswaai is.

Oit I\>as ook die jare toe die veiligheidspolisie die Afrikaanse kampusse mel

arendsoe dopgehou het. Oit was natuurlik mode onder
diegene wat hulself as "links van die middel" op kampus 
en by hierdie geledel-e het Die Matie hom gevoeg - geposi
sioneer he!. om nie sonder 'n likkie trots te vertel nie van
die vreemde kraak- of tikgeluide wat hul telcfone maak.

Oaar is ook gefluister dal daar "op elke koshuis se doer
'n spy is", en inderdaad - dit was die tye toe die eerste stu
dente-spioene ontmasker is. In die lyd waarsku 'n redak
sielid wie se pa by die veiligheidspolisie was ons dat ons bi)c
plekke een nag deursoek sou word.

'n Senior redal(Sielid verbrdnd daardie aand inderhaas, iewers in 'n wingerd, al
die interessante politieke pamflette wat hy lydens 'n vakansiereis in Swaziland in
die hande gekry het, asook al ~'Y Playbo)'$ - in daaluie jare eweneens verbode
materiaal.

Die veiligheidspolisie kom wei daardie nag. maar keer 'n kJomp dramastudente
se kamers am, pluk hullaaie oop en sl:rooi alles op die doer uit. Ja, vandag is daar
'n mooi koffiewinkeltjie en spoggerige boeliek in daardie einste kolhuisie, en is
van die studente-verkJikJ,ers voorste burgers...

Een nag voordal ons die nUlI'e kantore in die L<;S betTek - mi die film One
flew over the cuckoo '5 nest - ry ek en my vrou - ons was loe nog nie getroud nie
- van die Strand se Rialto terug Stellenbosch toe. 'n Man ry op die oorbrug c1igby
die De Beers-fabriek voor ons in, en 'n botsing vind plaas. Die hele foto-argief, wal
op die agtersitplek van my kewer was, "Iieg deur die stukl,ende g1asvensters en
honderde foto's, bedek me! blocdspatscls, skuif teen 'n wal af.

Oit lVas moeilik om akademiese pligte met Die Matie se harde pas te versoen.
Toe ek ,LS derdejaar vir 'n Regsfakulleit-mondcling opdaag. sit die hoogleraar mel
die eerste uilgall'e Vdn my temlyn as hoofredakteur voor hom oop, "Dis 'n mooi
uilgawe," se hy droog ten\l)'! my brael, bewe. ''Ek kan sien jy't halu hieraan gewerk.
Maar kom ons kyk nou wat jy van die Plivaalreg weet."

Gelukkig het I\oos Bekker twee termyne voor my beding dat die hoofredakteur
van Die l"lotie se kJasgelde gedeeltclik 1"\I)'1:geskcld IVOrd, want my gevolglike
herek.~amen was een van vele wal hoofredakteurs as verskoning aan hierdie
besondel"C sludentekoeranl se deur kon Ie...

Anderdag eet ek saam met die huidige hooh-edakteur. Die drukproses is nou
gerekenaliseel; en 'n nuwe geslag wee! min van die IJimaal waarbinne ons ge
werl, het. Maar vir my sal die geur l>an gom, die gekJik van skere, die melodra
matiese gefluister oar spie8, die stotter van Volkswagen-enjins in die nanag. en die
kraal\Vars oopblaai van 'n splintemuwe uitgall'e, aJtyd decl 1"<111 my StelJenbosch
en'ating wees. III

Etienne van Heerden, hoogleraar in Aftikaans en Neerlandistiek aan die Universiteit van Kaapstad, is die skrywer van romans 5005 Toorberg en Kikoejoe,
en redakteur van die aanlyn-joemaal, Lit-Net
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Boonop is hierdie unieke,
nommerpas voordele nie aan jou

werkgewer gekoppel nie, maar
eksklusief aan jou as gegradueerde.

dueerde
sNiemand

'SNie

Hoe gouer jy met PPS gesels, hoe
gouer sal die deurb7i punt bereik

word, waar na 6 jaar die waarde
van jou belegging koste van jou
dekking kan be on oorskrei. Skakel
jou makelaar ofeen van ons kantore

vandag. So sal jy altyd iets he om
op terug te val.

Hoe lank 1
•

JOU
maat
•

JOU
on ersteun?

PPS bied 'n uittredingsplan
met goeie winste en 'n belasting
vrye enkelbedrag, asook groep
lewensde king teen onoortreflike
tariewe. Daar is ook mediese hulp
skemas wat betaal wanneer dit
regtig saak maak.

Jy is 'n gegra
professionele p
'n korporatiew
omgewing.lndien jy
ongeskik of emstig siek
word, sal jou werkgewer
jou ondersteun, vir 'n
wyle. Wat dan? Jy sal
sukkel om weer op die
been te kom...

Die Professionele Voorsienings
vereniging se uitstekende
siekte- en ongeskiktheidsvoor
dele betaal vroeer en vir langer
uit, as die van meeste
werkgewers en ander
maatskappye.

Plaas
jouselfin
sy
skoen



DIE H VA

01'11 ie/ die ,'1'1L8CL,'iOIl/'!I' Ill/IN

LRVOO2lA

oux
Die Tui. tt· \,un VUllkt'\wyn
J.C.~

/Ntlll'aarfik /llli,'/; i',

.jaU/7J('l1je-lmdisi in IIi!! bolle{ yl!yis

vonkelll'yil /l'al 1'01(//'11' di,' FraliNI'

~

I1>1" Hul ... \nl1.U· 1,1 ItltUX. J(l'!e" III 1)('\"llIl,'nll.·j

~ll<lll'nl'I)I'III,h i~ ll"ll \'il llt'"ol'klonl \'11' LUt'n, prl1""· l'U \ ,>rkl'l".' ,
)In '-f" t·UIO \ In l au Hili ~l\ H \ UI I:.!:W fUll t

T,.l fH:! 11 ~:! :!.'''~UI j.'ak to:! I) X ~ :!.~l. n ~

~
!

rut.' ('II /'(){ I'l'Ilyle.·/lwak

('{a,' 'iqul' I'/'rlang. mel 'n ,'eIT(/,~8e1Idl'

Jill ',', e !cal jy ,'all 'n .lIe/hodp (lap


