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AI ooit gevvonder of liustBanl< 'n finansiele
pal<f<etvir u spesifiel<e behoeftes het?

Wat presies is 'n finansieIe pakket
van TrustBarik?
Net wat u wi! he dit moet wees.
Want dit kan allesomvattend wees
en a1 u finansieIe sake insluit. Of dit kan
bloat u alledaagse bankbehoeftes dek, met
voarde1ewat allesbehalwe alledaagsis soas ~eks wat tot R200 gewaarborg is.
Daar is 'n magdom dienste tot u
beskikking. Van 'n ~ekrekening tot gespesialiseerde be1eggingsadvies, boede1beplan-

ning, belastingadvies en enige vorm van
finansiering.
Ell<e pakket is so uniek soos die
persoon vir wie dit gemaak word.
Daar is net een ding in gemeen-elke
pa1<kethet'n kundige TrustBank-adviseur.
En onthou, hy is rue net 'n gesiglose
stem oar die foon nie. Hy besoeK u met
graagte net waar en
wanneer dit vir u
gelee is.
Vir persoonlike aandag.
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REDAKSIONEEL

'n Aansporing tot
groter prestasie

V

an die R20 miljoen-mikpunt wat
in 1980 vir die Universiteit se
fondsinsamelingsveldtog,
Stellenbosch 2000, gestel is. is die
driekwartmerk reeds aan die einde van
verlede jaar bereik. Dit het 1985 'n nuwe
rekordjaar vir US-fondsinsameling gemaak - met R3,38 miljoen wat slegs
aan kontant ontvang is.

Soos die naam aandui, is die verbeeldingryke insamelingspoging aangepak
met die komende eeuwisseling in gedagte. Die Universiteit wil so die nodige
bronne bekom om nou reeds die hoogs
opgeleide mannekrag te help lewer vir
Suid-Afrika se behoeftes teen die begin
van die nuwe eeu.
Deur sy opleiding, veral nagraads, uit
te bou. wil die US aan die toekoms van
die land en sy mense help bou. Hiertoe
het Stellenbosch 2000 sedert 1980 reeds
baie bygedra:

• Met nagraadse opleiding en die voorsiening van hoevlak-mannekrag word
baie bereik. Byna 28 persent van verlede jaar se studente het nagraads gestudeer, terwyl46 persent van die kwalifikasies wat ten opsigte van 1985 toegeken is (1 501 van altesaam 3 275) vir
nagraadse studie is.
• Op navorsingsgebied het die Universiteit se besteding toegeneem van slegs
R2,3 miljoen in 1979 tot meer as R13
miljoen verlede jaar, waarvan baie deur
Stellenbosch 2000 moontlik gemaak is.
Afgesien van die werk wat deur kleiner
groepe en individuele navorsers gedoen
word. huisves die Universiteit minstens
27 navorsingsinstitute.
-eenhede en
buro's. Hulle werk strek van navorsingsgebiede soos Elektronika en Polimeerchemie tot Rekenaarwetenskap en
Ontwikkelingsosiologie; van Genetiese
Tegnologie en Neurochemie tot Robotika. Toekomsnavorsing en Toegepaste

Bestuurswetenskappe.
Hierdie suksesse is 'n aansporing tot
groter prestasie. Daarom is besluit om
die mikpunt vir Stellenbosch 2000 na •
R30 miljoen op te skuif, met R10 miljoen
daarvan as 'n kontantreserwe.
Daar
word beplan om die bedrag voor die
einde van die huidige dekade ingesamel
le he.
Dit is nodig omdat die Universiteit se
behoeftes voortdurend
toeneem onder meer omdat die koste van navorsingstoerusting en -apparaat styg; omdat boeke en vaktydskrifte geweldig
duur word; omdat meer en groter beurse nodig is om veral nagraadse studie te
bevorder; en omdat die Staat se bydrae
nie genoeg is om die verandering. vernuwing en verbetering wat nodig is,
moontlik te maak nie. Hiervoor het die
publiek en die private sektor se bydraes
onmisbaar geword.
0

Fokus Op ...
S-dosent en Oud-Matie prof.
Narisscia Botha, wat as eerste
vroue-president van die Raad vir,
Maatskaplike en Geassosieerde
Werkers die leiding neem en baanbrekerswerk help doen om die edel
beroep uit te bou. en om 'n beter bedeling te bewerkstellig vir die meer as
6 000 vakkundiges wat dit landwyd beoefen.

Faktore soos die ingewikkelde bevolkingsamestelling stel besonderse eise
vir die beroep in Suid-Afrika, terwyl
toenemende verstedeliking en ander
omstandighede nuwe uitdagings skep,
se prof. Botha.

Die Raad is ingevolge 'n landswet ingestel. Sy werk kan met die van die SuidAfrikaanse Geneeskundige en Tandheelkundige Raad vergelyk word. Daar
word onder meer gestreef na die regulering van maatskaplike en geassosieerde werkers se opleiding aan universiteite en kolleges, die bevordering van
die beroep se waarde en aansien, en
die neerle van 'n etiese kode en tugmaatreiHs.

Prof. Botha is vir drie jaar as president.
van die Raad verkies. Dit is gesetel in
Pretoria.

Volgens prof. Botha is Suid-Afrika uniek
omdat maatskaplike en verwante werkers hier moet registreer om hul beroep
te kan beoefen, en hul opleiding en
gedrag dus aan streng vereistes en hoe
standaarde onderwerp word.

Sy het met 'n gesogte Harry Crossleybeurs in 1978 vir ses maande in Brittanje
en Amerika navorsing gedoen. Haar
man, mnr. Gert Erasmus, is 'n senior
navorser aan die US se Bestuurskool in
Bellville.
0

U

Die Raad probeer ook om navorsing in
die vakgebied aan te moedig, en om
deur nagraadse opleiding die nodige
kenners en spesialiste te verkry.

Sy het aan Unisa gestudeer voordat sy
'n M-graad met lof en in 1976 'n doktorsgraad aan die US verwerf het. Na tien
jaar in die praktyk was sy dosent aan
die UWK voordat sy op Stellenbosch
aangestel is. Sedert 1982 is sy medeprofessor.

Prof. Narisscia

Botha
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STELLENBOSCH 2000 MIK
NA R30 MIWOEN

V

ir fondsinsameling aan die Universiteit was 1985 weer eens
'n reuse-suksesjaar - ondanks
die somber ekonomiese prentjie wat in die land geheers het.

• Die Stellenbosch 2000-fonds se totaal
het verlede jaar met R3,6 miljoen tot
R15,6 miljoen (kontant en beloftes) gestyg. Dit is 'n styging van byna dertig
persent.

• 'n Rekordbedrag van R3,38 miljoen is
aan kontant ontvang. Die bedrag is
saamgestel uit die kontant wat in die
loop van 1985 ingesamel is, sowel as die
paaiemente van vorige jare se beloftes
wat gerealiseer het. Daar is 34 persent
meer aan kontant ontvang as in die
vorige jaar.
• Die groottotaal van R15,67 miljoen
wat aan die einde van 1985 bereik is, is
meer as driekwart van die mikpunt van
R20 miljoen wat gestel is toe die fonds
in 1980 aangekondig is.
• am in die Universiteit se toenemende
behoeftes te voorsien, is daar verlede
jaar op 'n nuwe mikpunt van R30 miljoen besluil, met R10 miljoen daarvan
as 'n kontantreserwe.
• Die groottotaal van R15,67 miljoen
aan kontant en beloftes waarmee die
jaar afgesluit is, was dus reeds meer as
die helfte van die nuwe mikpunt van
R30 miljoen.
Maatskappye en ander instansies dra
die grootste deel van die fonds se
inkomste by. Individuele skenkers het
verlede jaar meer as R750 000 bygedra
(R382 245 daarvan in kontant). Dit het
gekom van Oud-Maties, US-personeel,
die ouers van huidige studente asook
ander individue - altesaam 5 628
mense wat teen 'n gemiddeld van R134
elk bygedra het.
Naas Stellenbosch 2000 beskik die
Universiteit ook oor die Eeufeestrustfonds, waarvan slegs die verdienste vir
noodsaaklike uilgawes gebruik word.
Die fonds word aangevul met testa men4

tere bemakings waaraan daar nie spesifieke voorwaardes gekoppel is nie, of
wat direk aan die Eeufeestrustfonds
bemaak is.
In 1985 het boedels meer as R713 000
aan kontant opgelewer. Die Departement Ontwikkeling en Skakeling - wat
met al die Universiteit se fondsinsameling belas is - was ook verlede
jaar verantwoordelik vir die finalisering
van nuwe testamentere bemakings ten
bedrae van R8,3 miljoen.

Die departemente Chemie en Biochemie
asook ander departemente soos Botanie
benodig 'n kernmagnetiese resonansspektrometer om ingewikkelde chemiese verbindings te ontleed. Dit sal
ongeveer R1 miljoen koso
Ander dringende
volgende in:

behoeftes

sluit die

• Vir gevorderde navorsing is die nuutste boeke en vaktydskrifte nodig. Omdat
dit meestal uit die buileland kom, het
die pryse daarvan geweldig gestyg.

Vanjaar se fondsinsamelingspoging het
reeds goed begin, onder meer met 'n
skenking van R1 miljoen van Goudvelde
van SA, die grootste enkele skenking
wat die Universiteil nog gekry het (berig
op bl. 9). Vir vanjaar is die mikpunt R4
miljoen aan kontant.

• am kundigheid op die gebied van
olie- en gasontginning in die Fakulteit
van Ingenieurswese uit te bou, het die
Universileit reeds R100 000 uil die
Stellenbosch 2000-fonds toegeken, maar
baie meer word benodig.

Daar word gepoog om Stellenbosch
2000 se nuwe mikpunt van R30 miljoen
voor die einde van hierdie dekade te
verwesenlik, omdat die US se behoeftes
die hele tyd toeneem, se mnr. Piet Lombard, die direkteur van Ontwikkeling
en Skakeling.

• Die aankoop van 'n veeldoelige laserstelsel het noodsaaklik geword. Dit sal
'n baie groot navorsingsveld aan die US
open. Die laser het in die afgelope
dekade onontbeerlik geword in 'n verskeidenheid navorsingsrigtings,
wat
strek van die geneeskunde en ingenieurswese tot fisika en biotegnologie.

"Van die ouer geboue moet opgeknap
en heringerig word. Vir navorsing is
meer en beter toe rusting asook die
nuutste vaktydskrifte en -boeke nodig.
Dit kom meestal uit die buileland en het
geweldig duur geword. Meer en grater
beurse is ook voortdurend nodig veral om nagraadse studie te bevorder."
Die drastiese besnoeiing in die staatsubsidie maak bydraes van die publiek
en die private sektor onontbeerlik, se
mnr. Lombard.
Navorsingsapparaat uit die buiteland
kan tot honderde duisende rande koso
So byvoorbeeld het 'n koolhidraatanaliseerder wat verlede jaar vir die
Departement Hortologie gekoop is met
geld wat 'n donateur geskenk het, byna
R200 000 gekos.
'n Baie duur apparaat wat nou vervang
moet word, is die Universileit se transmissie-ele ktronmikroskoop.

Nog projekte waarmee reeds begin is,
of wat dringend is, sluit in: die Bestuurskool se nuwe gebou in Bellville (wat
voltooiing nader); behuising vir senior
studente; 'n parkeerterrein
vir pendelaarstudente; 'n supersoniese windtonnel vir die Departement Meganiese
Ingenieurswese;
terreinverligting
op
die sentrale kampus, veral vir vrauestudente wat saans toetse skryf of die
biblioteek besoek; behuising vir swart
werkers; 'n seminaarsentrum; 'n nuwe
telefoonstelsel; asook die herinrig van
die Carnegie-, J. S. Marais-, Natuurwetenskappe-, De Beers-, Kweekskool-,
ou Bloemhofskool- en Ou Hoofgebou.
Groot bedrae word vir beurse benodig.
Slegs die Eeufeesbeurse, wat uit die Eeufeestrustfonds se opbrengs kom, bedra
vanjaar R400 000. Aan nagraadse
beurse is R220 000 uil die Stellenbosch
2000-fonds bewillig.
0
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edert die Departement Ontwikkeling en Skakeling in 1980 met
die intensiewe insamelingsveldtog vir die Stellenbosch 2000fonds begin het, het skenkings aan die
fonds die Universiteit in staat gestel om
nagraadse opleiding te stimuleer, belangrike toegepaste navorsing te doen,
of in ander opsigte 'n diens aan die bree
publiek te lewer.

Voorbeelde hiervan is die volgende:
Die Fakulteit van Bosbou, die enigste in
Suid-Afrika, het ruim steun van die bosboubedryf gekry. Navorsingstoerusting
is onder meer verkry, en dosente en
navorsers is gehelp om hul kennis in
die buiteland te verb reed - alles tot
voordeel van die bedryf. wat swaar
steun op die kennis en opleiding wat
die fakulteit lewer.
Die Fakulteit van Ingenieurswese kon
belangrike navorsing doen en sy nagraadse onderrig aansienlik verbeter
van wee talle skenkings uit die privaatsektor.
In die siviele ingenieurswese geld dit
1.0.'1. kus- en struktuuringenieurswese
en betontegnologie. Die US het onder
meer die enigste formele universiteitskursus in kusingenieurswese
in SuidAfrika. Skenkings het onder meer 'n
professoraat moontlik gemaak. Belangrike kontrakte is reeds vir private en
staatsondernemings
uitgevoer. Die
moontlikheid om elektrisiteit deur golfenergie op te wek, word nagevors.
Privaatsektor-skenkings
het die golfkanaal waarin toetse gedoen word,
moontlik gemaak.
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Skenkings bevorder
onderrig, navorsing
In die Fakulteit van Geneeskunde het 'n
skenking uit die privaatsektor die instelling van Suid-Afrika se eerste professoraat in kardiovaskulere
(hartvat-)
siektes moontlik gemaak. Die fakulteit
(en die vir Tandheelkunde) se omvattende navorsingsprogram
word sterk
ondersteun deur die Mediese Navorsingsraad, maar ook deur die privaatsektor.
In die Fakulteit van Landbouwetenskappe is geld onder meer geskenk vir
navorsing in mikrobiologie, genetika en

8tellenbosch 2000:
Jaarlikse kontantbydraes en
beloftes

co
co
0">

In die elektriese ingenieurswese het
skenkings navorsing oor elektriese aandrywingstelsels, hoogspanning en elektriese masjiene moontlik gemaak.
Die Departement Toegepaste Wiskunde
(wat deel van die ingenieursfakulteit
is) beskik oor 'n professoraat wat deur
'n groot skenking moontlik gemaak is.
Van die departement se belangrikste
navorsing gaan oor kabels in seestrome
en die lugvloei in droB koeltorings.

Die Kliniek vir Ouer- en Kinder/eiding
het in 1983 met die steun van 'n bankgroep begin met 'n hulpprojek vir die
ouers van verstandelik erg gestremde
kinders (die "VEG-projek") in die
Stellenbosse Kleurlingbuurt Cloetes'ville - om die ouers te help om hul
kinders beter te begryp en te versorg.
USKOR (US Klinieke Organisasie) en 'n
staatsdepartement
het later betrokke
geraak, 'n dagsentrum het ontstaan en
die diens is na omliggende dorpe uitgebrei.
Skenkings uit die nywerheid het die
instelling van 'n nagraadse kursus in
polimeerwetenskap
moontlik gemaak.
Die Instituut
vir Polimeerwetenskap
ontvang ruim skenkings uit die chemiese bedryf vir navorsing en nagraadse
onderrig. Toerusting en materiaal word
ook geskenk en die bedryf het gehelp
met die onlangse herinrig van die
instituut se gebou.

In die struktuuringenieurswese
word
aluminium se voordele in boustrukture
ondersoek. Belangrike navorsing word
ook gedoen oor die probleme met
plaveiselkonstruksie, soos met die bou
van betonpaaie.
Robotika, outomobielingenieurswese
en termodinamika is belangrike navorsingsgebiede in die meganiese ingenieurswese. Skenkings het gehelp om
die Instituut vir Robotika se ontstaan
moontlik te maak. Navorsing in die
termodinamika 'lind onder meer toepassing in kragsentrales, die mynwese
en die chemiese en prosesnywerhede.
Daar word ook op moontlike waterbesparing by die nywerhede gekonsentreer.

staat om 'n belangrike diens aan onderwysers van aile bevolkingsgroepe in die
hele land te lewer. So byvoorbeeld word
indiensopleidingskursusse
vir aile SA
Kleurlingonderwysers
aangebied, onderwysersgidse in die natuur- en skeikunde word opgestel en 'n vaktydskrif
oor wiskunde- en wetenskaponderrig
word uitgegee.

REEDS INGESAMEL:
R15.67 miljaen
(konlant

en beloftes)

BEOOGDE
INSAMELING.
om hoer doelwit
van R30 milj.
Ie bereik
MET DIE HULP
VANONS
DONATEURS

"Die daring in 1981 was vanwee 'n groot kontantskenking wat in
1980 ontvang is.

biochemie, asook akkerbou en weiding,
hortologie, pluimveekunde,
voedselwetenskap,
wynkunde en wingerdkunde.
Die US-Bestuurskool
in Bellville dien
die private sektor met sy verskeidenheid
nagraadse kursusse in bestuursadministrasie, ander opleidingsdienste
en
navorsing oor arbeidsverhoudinge, oor
die lewering, uitbou en verbeter van
dienste aan die kleinsakeman, asook
oor finansies, bemarking en tegnologiese
innovasie.
Die privaatsektor stel die Instituut vir
Wiskunde- en Wetenskaponderrig
in

Die Universiteit se bekende Bura vir
Ekonomiese Ondersoek kry heelwat
finansiele steun uit die privaatsektor.
Die Buro bestudeer voortdurend ekonomiese toestande in Suid-Afrika d.m.v.
opnames in die privaatsektor en onder
verbruikers.
Die Instituut
vir Toekomsnavorsing
(ITN) is 'n navorsingsinstelling wat die
Republiek se sake-omgewing vir langtermynneigings en -veranderings verken. Die ITN se fondse kom meestal van
sy meer as 30 deelgenote in die private
en openbare sektor, wat Suid-Afrika se
grootste maatskappye, internasionale
sakereuse en selfs die Parlement insluit.
'n Bankgroep het die stigting van 'n
gesetel in die Fakulteit van Handel en Administrasie,
moontlik gemaak. Dit lewer 'n belangrike diens aan die navorsers en ander
universiteitspersoneel
van enige fakulteit aan die US.
0
Statistieksentrum.
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Kern van kundiges
vir see-ontginning
'n Kern

van Suid.Afrikaanse deskundiges wat gesetel is aan
die Departement Siviele Ingenieurswese aan die Universiteit van Stellenbosch is pas saamgestel
ten einde sekere fasette van die oseaanografiese- en ontwerpsbelange van die
gas/ olie ontginningsprojek aan die Suidkus van Suid-Afrika te ondersoek.
Die projek sal 'n gesamentlike poging
tussen die Departement Siviele Ingenieurswese van die US en die Wet enskaplike en Nywerheidsnavorsingsraad
(WNNR) se Instituut vir Oseanologie
wees. 'n Loodskomitee waarin Soekor
verteenwoordig
word, is ook reeds
gestig.
"Met die toenemende belangstelling in
Suid-Afrika in die ontginning van
natuurlike bronne in die see, en veral
na die fondse van ekonomies ontginbare hoeveelhede gas en olie aan die
suidkus van SA, het dit nodig geword
om meer noukeurig die probleme te
ondersoek wat verband hou met onto
ginning te see," se prof. Deon Retief
hoof van die navorsingsgroep in Oseaaningenieurswese aan die US.

like eenhede van die golwe en die stroom
linier saamgevoeg word as aanduiding
van die kragte wat op die platform uitgeoefen word. In die praktyk blyk dit
egter dat die golwe en die stroom met
mekaar reageer om 'n kombinasie van
snelhede te veroorsaak wat groter is as
die som van die twee individuele komponente en wanneer die stroomsnelhede groot raak, kan die gevolge moontlik ernstig wees.
"Die toestande aan die suidkus van SA
is uniek in die wereld. Die pia as like
kennis van die meeste fasette van die
SA kuswaters is onverbeterlik. Daar is
ook weI 'n klein groepie opgeleide
ontwerpspesialiste
van oorsee in SA
wat vir die land verlore kan gaan indien
hul kennis nie in een of ander faset van

Prof. Retief
die ontginning aangewend
se prof. Retief.

word nie,"

Die Universiteit se nuwe golfstroomkanaal wat pas in gebrnik geneem is,
sal ook met die projek benut kan word
terwyl navorsingsstudente
ook by die
projek betrek sal word.
Die belangrikheid van die projek is
verder beklemtoon deurdat die US 'n
bedrag van Rl00 000 uit eie fondse
bewillig het om die wiele aan die rol te
sit.
0

Volgens prof. Retief is die Suidkus van
SA onderworpe aan die Agulhas-seestroom. Die baie en groot fratsgolwe
wat in die gebied voorkom, is maar een
van die golf/stroominteraksieprosesse
waarmee rekening gehou sal moet word.
Aangesien die dinamiese struktuur van
die fratsgolwe nog nie ten volle verstaan
word nie, is dit logies dat sekere van
die ontwerpkriteria vir boorplatforms
ondersoek behoort te word.

"

'I

-,

Konvensionele ontwerpmetodes berns
op die gebruik van die sogenaamde
"Morison"-formule wat met groot sukses
in die Noordsee en die Golf van Mexiko
gebruik word. Die toestande langs die
kus van SA, en veral die voorgestelde
ontginningsgebied, wyk in meer as een
opsig radikaal af van die toestande wat
in die twee genoemde gebiede voorkom.
Wanneer die "Morison"-formule aangewend word vir die ontwerp van boorplatforms onder die invloed van 'n
stroom, word aanvaar dat die afsonder6

Oud-Matie dr. Dawie de Villiers (links), Minister van Handel en Nywerheid, was die
eregas toe 'n nuwe boek, Toegepaste Bedryfsekonomie: 'n inleidende oorsig, op
Stellenbosch vrygestel is. By hom is prof. P. G. du Plessis, 'n US-dosent in die
bedryfsekonomie en die skrywer van die boek.

MATIEIAND

'So moet studente hul stem
laat hoor'
tudente mag hul stem duidelik
laat hoar oar sake van landsbelang - maar dan moet dit op
'n verantwoordelike wyse wees,
binne die akademiese raamwerk en in
die akademiese styl wat eie aan 'n
universiteit is.

S

S6 het die Rektor en Vise-Kanselier,
prof. Mike de Vries, met die amptelike
opening van die akademiese jaar gese.
Sowat 3 500 eerstejaarstudente
en hul
ouers het die openingsplegtigheid
in
die D.F. Malan-gedenksentrum
bygewoon.
"As Rektor Ie my prioriteit vir hierdie
Universiteit by sy akademiese werk, by
sy voorbereiding, opvoeding en vorming
van mense wat die toekoms kan aandurf
en hanteer en is kleinlikhede, oimodige
polarise ring en verdagmakery net nie
in daardie selfde omgewing duldbaar
nie," het prof. De Vries gese.
"'n Universiteit is daar am te onderrig
en am navorsing te beoefen, am op te
voed, maar dit is of was nag nooit daar

am as 'n ontspanningsentrum te dien of
am die kweekplek vir super-sportlui te
wees of am as 'n politieke platform
gebruik te word nie."
Die studente moet op hoogte bly met
die jongste denkrigtings, neigings en
ontwikkelings, "veral in hierdie tydvak
waar ons in Suid-Afrika meer en indringender as ooit tevore met ons samelewingsprobleme worstel," het hy gese.
"Ons bou, trouens, aan u Suid-Afrika
van die toekoms en die Universiteit moet
oak meer bied as net kennis - ons is in
die bree sin 'n opvoedingsagent. Ons
wi! u graag help sod at u u weg selfstandig in die wereld kan vind."
Die akademiese gespreksatmosfeer van
die Stellenbosch-kampus word ondermyn deur studente wat hul stem laat
hoor "by wyse van plakkate en ontwrigtende betogings, van die modegier van
vlugskrifte - versprei in die nagtelike
duister - van petisies wat met groot
fanfare 'n aantal handtekeninge probeer

Beledigende en lasterlike insinuasies
teenoor gerespekteerde mense in die
samelewing of teenoor personeel van
die Universiteit "pas nie by 'n°universiteit met die Stellenbosch-gees
van
gematigde verdraagsaamheid nie."
Die nuwe Maties is aangespoor om hul
ideale nie op materiele gewin in te stel
nie, maar op "'n bydrae tot die kulturele
en geestelike rykdom en die stabiliteit
en geregtigheid van ons samelewing."
Hulle moet hulleself eerder verryk deur
aan 'n eie lewensbeskouing
te bou.
"Vorm u denke, wissel gedagtes, verski!
drasties en gebruik daardie kennis en
ervaring om u lewensuitkyk te verbreed."
Volgens prof. De Vries het die Universiteit vanjaar ~¥irdie eerste keer in aile
studierigtings studente uit feitlik aile
bevolkingsgroepe in die land. Die meeIewing met ander op die kampus kan
slegs 'n verrykende ervaring wees vir
die wat dit so wi! hanteer, het hy gese.

o
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KOSHUISLEWE HELP OPVOED
EN VORM, SE REKlOR

,'0

ie bydrae wat die tradisionele koshuislewe tot die
besonderse
karakter van
Stellenbosch as opvoedingsentrum en opvoedingsagent gelewer
het, mag nie verontagsaam word nie.
Die opvoedkundige waarde van die koshuislewe is onmiskenbaar," het prof.
Mike de Vries met die amptelike opening
van die akademiese jaar gese.
Hy het verwys na die "velerlei opskudding en sensasie" verlede jaar oar
die Universiteit se koshuise en hul
gebruike en gese baie van die publisiteit
was onbillik en onregverdig "en waarskynlik nie altyd sander die bymotief
om ons Universiteit in diskrediet te
bring nie.
"Daar is die gene wat hierdie Universiteit minder goedgesind is en wat sy
respektabiliteit
en sy geloofwaardigheid met graagte en by herhaling onder
verdenking wi! ste!. Daarom moet 'n
mens baie van verlede jaar se sensasie
in die regte perspektief probeer sien."
Koshuisverbondenheid

en die deel-

name aan koshuisbedrywighede
was
nag altyd 'n sentrale onderdeel van die
Maties se ervaring van Stellenbosch,
het prof. De Vries gese.
Bykans die helfte van die sowat 10 000
studente op die Stellenbosch-kampus
woon in koshuise en die res is in koshuisverband in privaatwyke ingedee!'
"So 'n groat getal en persentasie koshuisbewoners gee op sigself reeds aan
Stellenbosch 'n eiesoortige karakter.
Studentelewe het oor dekades heen in
'n koshuisverband ontwikkel en beslag
gekry."
Alles wat die koshuislewe op 'n gesonde
wyse kan bevorder, moet nie saam met
moontlike wanpraktyke wat oak kan
insluip, sonder meer veroordeel word
nie.
"Die inskakeling in en aanpassing by
die eise van. 'n hegte samelewingspatroon in 'n groter verb and as die
gesin, die kweek en ervaring van 'n
gemeenskaplike lojaliteit en solidariteitsbewussyn, van.'n esprit de corps,

die besieling wat daar uitgaan van 'n
gesonde gees van mededinging tussen
koshuise, die selfdissipline wat hierdie
hegte same Iewing spat roan in die hand
help werk - dit alles het 'n onmiskenbaar vormende uitwerking."
Oar die Universiteit se goedgekeurde
program van koshuis-groepsorientering
het prof. De Vries gese as daarvan afgewyk word en "kinderagtige, gemene of
banale praktyke weer soos op plekke en
by tye in die verlede voorkom, sal die
Universiteitsowerheid
se dissiplinere
optrede snel en onverbiddelik streng
wees. Mense wat hulle aan perversiteit
en barbaarsheid skuldig maak, sal hulle
toekoms elders moet gaan soek."
Prof. De Vries en mnr. Phillip Verster,
voorsitter van die Studenteraad, het die
eerstejaar-Maties en hul ouers by die
amptelike opening gewys op masjinerie
wat die Universiteitsowerheid
en die
Studenteraad geskep het om klagtes oar
enige wanpraktyke gedurende die orienteringsprogram te ontvang.
0
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U.S.-EENHEID BEKYK
TEGNOLOGIE SE ROL
III III

V

ir Suid-Afrika se toekoms is
die produkte van die brein
net so belangrik as die produkte van die bodem. Die
tradisionele
Suid-Afrikaanse
uitvoerprodukte
(produkte
van ons bodem)
word al hoe meer deur tegnologiese
substitute
(ons mededingers
se produkte van die brein) bedreig."
Die waarskuwing
kom van prof. Rias
van Wyk, hoof van een van die Universiteit se jongste navorsingsinstellings,
die Eenheid vir die studie van Tegnologiese Innovasie (USTI).
USTI, wat sedert 1983 bestaan, is pas
deur 'n groep van openbare korporasies
gevra om die eerste omvattende opname
van uitsonderlike
tegnologiese
prestasies in Suid-Afrika te doen. Dit behoort
teen die middel van volgende jaar afgehandel te wees en gaan dan in SuidAfrika en die buiteland
bekendgestel
word.

Die hoofdoel daarvan sal wees om in
Suid-Afrika 'n bewustheid,
trots en aanmoediging te skep vir dit waartoe SuidAfrikaners
op die gebied van tegnologiese baanbrekerswerk
in staat is.
Terselfdertyd
sal die beleidmakers,
wat
vir die fondse vir navorsing en ontwikkeling sorg, 'n geleentheid
kry om die
opbrengs
op hierdie besteding
onder
oe te neem.
Drie Ph.D.-kandidate
onderneem
tans
navorsing binne USTI-verband, een met
'n beurs wat die Anglo American-korporasie beskikbaar gestel het.
Voedingsbron
Prof. Van Wyk S8 dit is baie wenslik dat
die beleidmakers
(of dit nywerheidsleiers of die Regering is) tegnologie se
rol as 'n voedingsbron
moet beklemtoon. "Soos die golwe van die see spoel
nuwe tegnologiese
potensiaal
voortdurend teen ons ekonomie aan. Word
die golwe benut, kan hulle die ekonomie
bevoordeel
- anders
kan hulle dit
ontwrig."
Suid-Afrikaners
moet boonop self die
skeppers
van nuwe tegnologiee
word
en nie net die benutters
daarvan nie.
Baie potensiaal
ga~lIl verlore omdat
Suid -Afrikaanse ondernemings
nie h ulle
bestuurslui
aanmoedig om plaaslik gekweekte tegnologie te ontgin nie.

8

USTI het ontstaan
uit 'n navorsingsprogram wat enkele jare in die Departement Bedryfsekonomie
beslag gekry
het. Dit verteenwoordig
die voortsetting
van ondersoeke
wat in die sestigerjare
deur die WNNR en in die sewentigerjare deur die Universiteit
se Instituut
vir Toekomsnavorsing
aangepak
is,
maar wat nie suksesvol deurgevoer kon
word nie. Prof. Van Wyk was aan albei
die instellings verbonde.
Op die oomblik funksioneer USTI binne
die struktuur van die Instituut vir Toegepaste
Bestuurswetenskappe,
wat
deur die Departement Bedryfsekonomie
. en die Nagraadse Bestuurskool
beheer
word.

Deter begrip
Met USTI word beoog om by te dra tot
'n beter beg rip van die tegnologie en tot
grater kundigheid
in die bestuur van
tegnologiese innovasie. Besondere aandag word veral aan die unieke eienskappe van die situasie in Suid-Afrika
gegee.
Sedert die beginjare het steun vir USTI
se werk gekom van die RGN, die Carl en
Emily Fuchs-stigting,
Goodyear
en
Volkskas.
In die Suid-Afrikaanse
verband formuleer USTI prasedures
vir die behoorlike
bestuur van tegnologiese
innovasie. 'n
Beter formulering
van tegnologiese
beleid word ook opgestel. Riglyne word
aan bestuurslui
en beleidmakers
bekend gemaak deur publikasies, kursusse
en seminare oor tegnologiese
analise
en innovasie en raadgewing oor navorsingsbestuur
aan institute
en maatskappye.
USTI se werk het in die buiteland heelwat be lang stelling gelok en navrae is al
ontvang uit Japan, Noord- en SuidAmerika, Europa en Tsjeggo-Slowakye.
Prof. Van Wyk het voorlesings gehou in
Israel, Italie en Duitsland en tree later
vanjaar voor 'n internasionale
kongres
in Kanada op.
Van die baie veranderingspatrone
wat
die hele proses van tegnologiese
ewolusie kenmerk, is daar veral drie wat
blykbaar direk op die Suid-Afrikaanse
situasie van toepassing is, S8 prof. Van
Wyk.

Prof. Van Wyk
Eerstens is daar die toenemende vermoe
van die rekenaar
en die vermenigvuldiging van gebruiksmoontlikhede
wat
dit .bied ten opsigte van die beheer en
regulering
van nywerheidsprosesse.
Nou verwant hieraan is die verskyning
van nywerheidsrobotte.
Tweedens
is daar die geleidelike ontwikkeling na die interne beheer oor die
graei en funksionering
van lewende
organismes.
Dit veronderstel
'n heeltemal nuwe potensiaal aan produksieprosesse gebaseer op biologiese organismes.
Dit beklemtoon
ook hoedat
lewende organismes
in die toekoms al
hoe meer as die produkte van die mens
se kennis, eerder as geskenke van die
natuur, gesien sal word. Hulle sal al
hoe meer deur patente
en lisensieooreenkomste
beskerm word.
Derdens val die klem al hoe meer op
skoon energiebronne,
soos son-, winden gety-energie.
Dit het miskien oor die
langtermyn
groter
moontlikhede
as
steenkool of uraan, wat tans in SuidAfrika beklemtoon word.
Tegniflkasie
"Die toenemende
tegnifikasie van landbou, mynbou en vervaardiging
is onvermydelik. am die nuwe tegnologiee
te
verstaan, te evalueer en suksesvol toe
te pas, gaan 'n hoe vlak van tegniese
bekwaamheid
nodig wees. am dit alles
geslaagd te integreer in 'n nywerheidsopset wat gekenmerk word deur vinnig
eskalerende
loons kale en arbeidsurplusse, gaan nuwe begripsgrense
verg,"
S8 prof. Van Wyk.
Hy meen dis baie belangrik
dat die
tegnologie nie as 'n onvriendelike,
oordonderende
massa gesien moet word
nie. Dit moet meer deursigtig gemaak
word. En in Suid-Afrika is wysheid veral
nodig om 'n tegnologiese infrastruktuur
te skep wat die moderne sektor van die
ekonomie mededingend
maak sonder
om die tradisionele
sektor te ontwrig.

o

R 1 MilliON DONATION FOR
NEW RESIDENCE COMPLEX

T

he Gold Fields Foundation has
donated one million rand to the
University of Stellenbosch the largest single donation the
University has ever received.
It will be used to build a new residence
complex for 96 student men of all races.

Construction
work began in early
March, within a month after Mr Robin
Plumbridge, Chairman and Chief Executive Officer of Gold Fields, had
presented the Foundation's million rand
cheque to the Rector and Vice-Chancellor, Prof Mike de Vries, at a function
at the University.

and consist of modular complexes rather
than large multi-storied buildings.

campus to Coloured and Black students,
have become inadequate.

Three new residences, designed partly
in accordance with this modular concept, were completed late last year and
have been in use since the beginning of
this year. These can accommodate 60
senior women students, 70 senior men
and another 12 men. All three, as well
as the new Gold Fields complex, are in
Hammanshand Road or its extension,
Jan Celliers Street.

Prof De Vries said that in order to meet
this pressing need Coloured, Black and
Indian students would, for the time
being, receive preference when accommodation in the new Gold Fields complex is allocated.
It will also afford the University greater
scope for broadening its educational
spectrum and extending equal opportunities for study and participation in

The completion date for the new complex has been set for early December.
Students will move in at the beginning
of the 1987 academic year.
According to Prof De Vries, the University experiences a constant growth in
student numbers. Despite limited financial resources, every effort has been
made to match residential facilities to
the growing student numbers.
In style and appearance the new accommodation complex will be somewhat
different to what the Maties have been
used to. In the design of the complex
preference was given to a modular
housing concept.
The complex will consist of eight doublestoried modules, linked together into a
quadrangle. A module will comprise
two units, one on every floor. Each unit
will have its own lounge, kitchen and
bathroom facilities for six students,
accommodated in two single and two
double bedrooms.
There will be no dining room facilities.
The kitchen in each unit can be used to
prepare breakfast or light meals, while
other meals can be taken at the students
cafeteria in the Langenhoven Centre.
The individual modules will be named
after the gold mines in the Gold Fields
Group: Kloof, Doornfontein, Venterspost, Libanon, DeeIkraal, Oos-Driefontein, Wes-Driefontein and Leeudoorn.
Because the central campus offers no
further possibilities for student accommodation, the University's Planning
Department recommended some years
ago that residences should in future be
build at the northern end of the campus,

Mr Plumbridge and Prof De Vries, with a scale model of the new complex.
Prof De Vries pointed out that the
number of coloured students at Stellenbosch had increased constantly since
1978 - the year in which the University
opened its doors conditionally to students of other race groups for study at
undergraduate
level. (Postgraduate
study at Stellenbosch has been accessible to members of all race groups for
many years.)
Because of further revisions of the
University's rules for enrolment, the
number of coloured undergraduates
have virtually doubled this year. Consequently the few houses in Hammanshand Road, where the University is
allowed to offer accommodation on

University activities
irrespective of race.

to all students

"Participation in all activities of the
student community will undoubtedly
be stimulated if students are able to
live on campus near the academic
buildings, the Langenhoven Student
Centre and the library. We are deeply
grateful to Gold Fields for what has
now become a reality," Prof De Vries
said.
This generous donation to Stellenbosch
is also the largest single one Goldfields
has made to any university. The company celebrates its centenary this year.

o
9

MATiElAND
'n

p

retoriase Oud-Matie, adv. Koos
Marais, wat verlede jaar op 85jarige leeftyd oorlede is, het die
helfte van sy groot boedel aan die
Universiteit bemaak.

Wyle adv. Koos Marais, die Pretoriase Oud-Matie wat ter nagedagtenis aan sy seun 'n groot
bed rag vir die Departement Oogheelkunde

nagelaat

ERFLATING
'MONUMENT'
VIR LOJALE
OUD-MATIE

het.

Hy was eerstejaar in 1917 en het BA
(1919) en 'n onderwysdiploma behaal.
Sy vrou, Marie Madeleine Roux - wat
in 1983 oorlede is - het MA op Stellenbosch verwerf.
Adv. en mev. Marais se enigste kind,
dr. Albert Marais van Welkom, is in
1972 saam met albei sy kinders, twee
seuntjies, in 'n motorongeluk by 'n treinoorgang naby Robertson oorlede. Dr.
Marais (wat nie 'n Oud-Matie was nie)
was 'n oogarts en adv. Marais het gevolgIik bepaal dat die Universiteit die bemaking vir opleiding en navorsing in
die oogheelkunde gebruik.
Volgens prof. Hasson van Rooyen, hoof
van die Departement Oogheelkunde, sal
dit help om in van die departement se
baie behoeftes te voorsien. Die geld
word in 'n trustfonds, die J. Maraisfonds vir Oogheelkunde, gehou.
Van die rente gaan onder meer gebruik
word om navorsing in die departement
te steun, 'n gespesialiseerde vakbiblioteek in die departement op te bou, 'n
Afrikaanse woordeboek oor die oogheelkunde te help saamsteI, noodsaaklike
oudiovisuele apparaat te verkry wat vir
opleiding en navorsing nodig is asook
die personeel te help om in Suid-Afrika
en die buiteland vakkongresse by te
woon en studiebesoeke af te Ie.

Woordeboek
Die beplande vakbiblioteek sal moontlik
na adv. Marais verno em word en die
Afrikaanse oogheelkundewoordeboek
aan hom opgedra word.
"Die nalatenskap rig op 'n pragtige
manier 'n monument op ter nagedagtenis aan wyle adv. Marais en sy seun",
se prof. Van Rooyen.
Dr. T. Berberich,
adjunk
generaal van die Alexander

sekretarisvon Humboldt-stigting,
'n invloedryke
opvoedkundige stigting in Wes-Duitsland,
het
die Universiteit besoek en 'n onthaal vir
die stigting se voormalige beurshouers

aangebied.
Die beurse word vir gevorderde studie
in enige studieveld en aan enige universite it in Wes-Duitsland
toegeken. Die
US spog met nie minder as sestien voormalige Von Humboldt-beurshouers
nie.
Boonop is die eerste Wes-Duitser wat
met 'n beurs van die stigting in 'n
geesteswetenskaplike
rigting in SuidAfrika studeer ook op Stellenbosch.
Hy
10

is dr. H-J Stipp van die Universiteit van
Tiibingen, wat vir 'n jaar in die US se
Departement Semitiese Tale werk die enigste plek ter wereld met die
spesifieke
versameling
materiaal
hy vir sy studie nodig het.

wat

Op die foto is, van links voor: dr. en
mev. Berberich, mev. M. Thorn, weduwee van 'n oud-rektor van die US, prof.
H.B. Thorn (wat in die twintigerjare met
'n Von Humboldt-beurs
in Berlyn gestudeer het) en prof. H. W. Rossouw, ViseRektor (Akademies)
wat dr. en mev.
Berberich by die Universiteit
ontvang
het. Agter: proff. F.J. W. Hahne, B.V.
Burger en I. W. Hiilbich, voormalige Von
Hum boldt-beu rshouers.

Nadat adv. Marais op Stellenbosch gestudeer het, was hy onderwyser in
Bloemfontein. Later studeer hy in die
regte aan die UOVS en in 1957 word hy
'n lid van die Loonraad in Pretoria. Nli
sy aftrede werk hy by die Huurraad en
tot hy byna 80 was by die Hotelraad.
Hy het hom vir die bevordering van
Afrikaans beywer. In die dertigerjare
het hy kinderverhale uit die Duits vertaaL wat in Die Huisgenoot verskyn het,
en ook twee boeke, Blou Jan en ander
verhale en Diere by die drinkplek, die
Iig laat sien, alles onder die naam van
sy seun wat toe 'n kleuter was.
Tot sy dood het hy sy Oud-Matie-das
met trots gedra en opgekom vir sy ou
koshuis, Wilgenhof.
0
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Wes-Duitser vol lof vir
US-chemici se navorsing

D

ie Departement Chemie is pas
uitgesonder
as die enigste
departement van sy soort in SuidAfrika wat as 'n inJigtingsentrum
kan dien op die gebied van kapillere
gaschromatografie.
Die man wat die
gewigtige woorde kwyt raak, is niemand
anders nie as prof. Kurt Grob, afgetrede professor in chemie aan die Federale Tegniese Universiteit in Zurich,
Switserland.

Oat sy mening gewig dra, is gewis, want
hy is die afgelope tien jaar een van die
toonaangewendste
navorsers op die
gebied van kapillere gaschromatografie
ter wereld.
Prof. Grob is 'n man wat twee eredoktorsgrade het en die wereld plat
gereis het om navorsing bekend te stel.
Sy besoek aan Stell en bosch was sy
tweede binne ses jaar. Hy was die
eerste keer in 1980 in die Eikestad en
het so baie daarvan gehou dat hy weer
wou kom. Prof. Grob se.wat hy in 1980
op Stellenbosch gesien het, was vir ho'll
die inspirasie om weer 'n besoek te
bring. "Julie woon in 'n paradys en ek
hoop dit bly so".
Die eintJike rede vir sy besoek was egter
dat hy so be'indruk was met die werk
wat prof. Ben Burger en sy span navorsers doen dat hy besef het die span kan
die leiers op die gebied van kapillere
gaschromatografie in Suid-Afrika wees.
"Ek was verbaas oor die mense se geesdrif en bereidwilligheid om navorsing
te doen en ook met die kennis waaroor
hulle beskik. Ek is oortuig daarvan dat
ander navorsers hier kan kom Jigopsteek
en dat die Departement Chemie van die
Universiteit van Stellenbosch op die
gebied van kapillere gaschromatografie
'n leiersrol in Suid-Afrika te vervul hel."
Met sy verblyf van drie maande op Stellenbosch het prof. Grob vyf kursusse
aangebied, wat deur sowat 100 navorsers landwyd bygewoon is. Hy het einde
Februarie teruggekeer na Switserland
voordat hy weer soortgelyke kursusse
in HaW!, Frankryk en BrasiJie sou gaan
aanbied.
Prof. Grob se hy is ook baie trots op die

Prof. Grob (middel) met sy besoek aan Stellenbosch in 'n laboratorium van die
Departement Chemie, saam met mev. Grob en prof. Burger.

feit dat sy vrou, Gertrud, sy regterhand
is met die werk wat hy doen. Sy seun,
Koni, is ook 'n baanbreker op die gebied
van kapillere gaschromatografie en so
ook sy skoonseun. "Jy weet, in Switserland praat hulle van ons as die Grobmafia".
Wanneer besoek hy Stellenbosch weer?
"Sodra julie my nodig het"
Volgens prof. Burger is private instansies wat van die skeidingsmetode gebruik maak, welkom om te kom Jig
opsteek oor die gebruik van kapillere
kolomme en bodamp - geurstofanaJises
op veral voedsel en drank.
Volgens prof. Burger is kapillere gaschromatografie 'n uiters doeltreffende
skeidingsmetode waardeur die vlugtige

komponente van komplekse mengsels
soos aardoJie, tabakrook en geurstowwe
wat byvoorbeeld in blomme, vrugte en
parfuum voorkom, geskei kan word. In
die proses word die mengsel deur 'n
kapillere glasbuisie met 'n deursnit van
0,2 mm, wat meer as 100 m lank kan
wees, gestuur.
Die skeiding vind plaas van wee die
werking van 'n lagie organiese materiaal, die sogenaamde stasionere fase,
waarmee die buisie van binne belaag
is, en waarin die verskillende komponente van 'n mengsel verskillende oplosbaarhede het sod at hulle in 'n proses
wat met 'n hindernisw'edloop vergelyk
kan word die een na die ander uit die
kolom te voorskyn kom en met 'n spesiale
detektor waargeneem kan word.
0
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iektes van die mondslymvlies is
'n belangrike probleem wat wye
aandag onder tandartse asook
geneeshere geniet. Party toestande is van korte duur, terwyl ander
chronies is en, soos mondkanker,
lewensgevaarlik is.

S

"Mondkankerontstaan vanwee 'n samewerking van verskeie oorsake. Eerstens
veroorsaak omstandighede 'n meer vatbare mondslymvlies wat dan later met
die regte soort irritasie in 'n kwaadaardigheid kan verander. In hierdie veranderinge speel die soort weefsels
waaruit die mondslymvlies bestaan 'n
betekenisvolle roJ. Die twee vernaamste
dele van die slymvJies is 'n buitenste
laag selle, die epitee!. en die dieper Jiggende deel wat uit bindweefsel, bloedvate en dies meer bestaan, genoem die
lamina propria," se prof. C. W. van

Tygerbergse tandheelkundige navorsers het 'n unieke
muis sonder hare (en sonder'n immuunsisteem) ontdek,
wat kan help in die stryd teen mondsiektes

Die kaalmuis, wat 'n aantal jare gelede
as 'n mutasie gedurende teling ontdek
is. Die muis is sonder hare en het geen
immuunsisteem nie.
Wyk, hoof van die Navorsingseenheid
vir Tandheelkundige Epidemiologie.

Kaal muise help
mondkanker beveg

Dit is reeds bekend dat die twee dele
interafhanklik is en dat die groei van
die een die ander be'invloed. Maar 'n
abnormaliteit wat in die epiteel verskyn,
sal die lamina propria verander, en omgekeerd. Die vraag is, hoe kan hierdie
dinamiese proses in lewende Iywe bestudeer word? En dit is hier waar die
unieke kaalmuis 'n groot bydrae kan
maak.
Volgens prof. Van Wyk is die kaalmuis
'n aantal jare gelede as 'n mutasie gedurende teling ontdek. Wat die mutasie
so uniek maak, is dat dit sonder hare
(kaal) is en nie 'n immuunsisteem het
nie. Die immuunsisteem beskerm aile
wesens teen infeksie en is ook verantwoordelik vir die verwerping van weefsel as dit nie in dieselfde persoon ingeplant word nie.

I
Verwerplng

Een mens se vel sal nie op die oop wond
van 'n ander mens kan groei nie, want
die immuunsisteem verwerp dit. As die
immuunsisteem totaal onderdruk word,
is dit egter moontlik, maar nie in die
praktyk nie, aangesien so iemand deur
infeksie oorweldig sal word.

Die kaalmuise word onder steriele omstandighede geteel en onderhou. Hulle word
in spesiale isola tore gehuisves. Hier sien 'n mens hoe navorsers die muise hanteer.
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Omdat die kaalmuis nie 'n aktiewe
immuunsisteem het nie, kan enige
lewende weefsel van enige ander warmbloedige werweldiger in die muis geplant word en dit sal groei. Die muise
moet egter onder steriele omstandighede geteel en onderhou word. Daarom
word hierdie diere in die Fakulteit Tand-

.
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heelkunde in spesiale isolatore (soos
ballonne), soortgelyk aan die isolatore
waarin vroeggebore babas gehuisves
word, gehou.
Wat die fakulteit se navorsers nou doen,
is om die proefdiere te gebruik om die
interaksie tussen weefsels van die
abnormale mondslymvlies te bestudeer.
Eel's word 'n "bed" in die muis vir die
menslike weefsel voorberei. 'n Knoop
van 'n nie-irriterende materiaal word
onder die muis se vel geplant en na
ongeveer drie weke weer uitgehaal.

Wanneer dit gebeur, word die letsel in
die wond wat bestudeer word, uitgesny
met 'n strokie normale weefsel daarom,
soos normaalweg vereis word. Terwyl
die weefsels nog val's is, word die abnormale dee I van die normale deel geskei.
Die epiteel en die lamina propria van
albei stukkies weefsel word dan deur n
spesiale metode van mekaar losgemaak.
Die epiteel van die letsel word nou met
die lamina propria van die normale
mondslymvlies gekombineer en die abnormale lamina propria met die normale

epiteel. Die kombinasie word dan in die
voorbereide muise geplant en die implantaat met 'n klein doppie toegemaak
en die vel van die muis daaroor geheg.
Die inplantate word dan vir afwisselende tydperke behou, en die groei
van die kombinasies bestudeer.
Met die metode is dit nou moontlik om
te sien of die gesonde weefsel die abnormale weefsel gaan "genees" of nie.
Met spesiale metodes van disseksie kan
selfs onderafdelings van die weefsels
ook met mekaar gekombineer word. 0

DRIE RAADSLEDE HERKIES
More, Rltzema de la Bat en Jan Pickard

is vroeer vanjaar deur die Konvokasie
as Iede van die US-Raad herkies. Prof.
Andries Brink is as nuwe raadslid verkies. Die drie Oud-Maties se termyne
as raadslede duur tot April 1990.
Mnr. De la Bat is hoofbestuurder van
die KWV en 'n voormalige vise-rektor
van die RAU. Mnr. Pickard, 'n bekende
sakeman, is lid van die Presidentsraad.
Prof. Brink, voorsitter van die Mediese
Navorsingsraad en voormalige dekaan
van geneeskunde aan die US, is verkies
in die plek van dr. Danie Craven.
Die Universiteit se donateurs het mnr.
Pepler Scholtz, gewese besturende
direkteur van Sanlam, onbestrede vir
nog vier jaar as raadslid herkies.

is deur die Stellenbosse Afdelingsraad
as raadslid benoem in die plek van mnr.
D. D. Joubert wat onlangs oorlede is. Dr.
Morkel het vir twee jaar in die landbouwetenskappe op Stellenbosch gestudeer
voordat hy veearts geword het.
Die Stellenbosse stadsraad het mnr.
C. W. Marais vir nog vier jaar as lid van
die US-Raad benoem.
Nog drie lede van die Raad (prof. Piet
Cillie en Theo Pauw) asook dr. Louis
Rive) is deur die Konvokasie verkies, en
nog twee (mnre. Jan de Necker en Dan
Benade) deur die donateurs. Hul termyne duur tot April 1988.

Dr. D. T. (Danie) Morkel van die Strand

Die Raad het 21 lede. Die voorsitter is
dr. Jan van del' Horst, wat tot April 1988
deur die Staatspresident benoem is. 0

Mnr. Pepler Scholtz

Prof. Andries

Brink

Mnr. Ritzema

de la Bat
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D. P. de Villiers, A. L. Schlebusch, W. J. van der Merwe

BEDRYFSLEIER, STAATSMAN
EN SENDELING VEREER

I

Desember
n
het die Kanselier, dr.
P.W. Botha, eregrade verleen aan
dr. D.P. (Dawid) de Villiers, voorsitter van Sasol, dr. A.L. (Alwyn)
Sehlebuseh, gewese Vise-Staatspresident, en prof. W.J. (Willie) van der
Merwe, afgetrede Kweekskool-professor. Dr. De Villiers het D.Comm. honoris
causa ontvang, dr. Sehlebuseh D. Phil.
(h.e.) en prof. Van der Merwe D.Th.
(h.e.).

Dr. De VllUers gradueer in 1940 in die
regte aan die US, waarna hy onder meer
as prokureur in Kaapstad praktiseer
voordat hy as 32-jarige in 1950 met Sasol
se stigting sekretaris van die maatskappy word. Hy vorder tot bemarkingshoof. handelsbestuurder,
hoofbestuurder, besturende direkteur en voorsitter.
Onder sy leiding is 'n winsgewende olieuit-steenkoolbedryf tot stand gebring.
Hy het 'n leidende aandeel gehad in die
samewerking op oliegebied met Iran
gedurende 1969-1979. Die toenemende
groter koordinering van Suid-Afrika se
energiebeleid is grootliks aan hom te
danke. As voorsitter van Soekor gedurende 1971-1983 het hy ook leiding
geneem in die soektog na olie.

Beeld van
Opperman
Met foto's wat die Universiteitsbiblioteek op Stellenbosch aan hom gestuur
het. het 'n Pretoriase kunstenaar, ko/.
Buks van Staden van die SA Polisie, 'n
lewensgetroue borsbeeld van die gevierde Afrikaanse digter en voormalige
US-dosent prof. Dirk Opperman gemaak, wat nou in die biblioteek se
Manuskripte-afdeling pryk.
Oud-MaUe gen.-maj. Ids.) C. Colyn,
voorsitter van Akpol, die Polisie se
Afrikaanse kultuurvereniging, het die
beeld op Stellenbosch aan die Rektor
en Vise-K anselier, prof. M. ]. de Vries,
oorhandig.
is die Manuskripte-afdeling
se
tweede Opperman-borsbeeld. Die ander

Oit
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een is enkele jare gelede deur Philip
Terblanche gemaak. Prof. Opperman,
wat ver/ede jaar oor/ede is, se hele
manuskripte-versameling
word in die
biblioteek bewaar.
Ko/. Van Staden, hoof van die Polisie se
kunsafdeling, het die nuutste borsbeeld
gemaak vir 'n letterkunde-vasvrawedstryd wat Akpol vir Transvaalse skole
uitgeskryf het. Daar is toe besluit om
ook aan die Universiteit 'n afgietsel van
die beeld te skenk.
Die veelsydige polisie-kunstenaar is ook
fotograaf en portretskilder. Hy het reeds
talle beeldhouwerke gemaak. As deel
van Akpol se bydrae tot die bevordering
van die Afrikaanse kultuur is aa trofee
en borsbeelde die afgelope tien jaar
gegiet.
Op die foto bo is ko/. Van Staden en
mev. Marie Opperman, weduwee van
die digter, by die borsbeeld.

Dr. De Villiers het 'n belangrike aandeel
gehad in Sa sol se toetrede tot die private sektor. Hy dien steeds as voorsitter
van Natref (Nasionale Petroleumraffineerders van SA) asook in die direksies
van verskeie ander maatskappye en was
lid van die Eerste Minister se Beplanningsadviesraad. die Regering se Energiebeleidskomitee. die Waterplankommissie en die Randwaterraad.
OIlekrlsls
Sedert die eerste tekens van die oliekrisis sigbaar geword het, het hy hom
vir die beter koordinering van energiebeplanning beywer en die huidige
masjinerie hiervoor is waarskynlik
grootliks aan sy ywer te danke.
Onder sy leiding het Sasol vanaf die
laat sestigerjare in opdrag van die
Regering 'n geslaagde olie-oppottingsprogram gevolg, omdat verdere olie-uitsteenkoolaanlegte toe nie geregverdig
kon word nie. Na die 1973-oliekrisis het

4

I
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dr. De VilIiers die ondersoek gelei na
die lewensvatbaarheid
van 'n tweede
Sa sol en later die projek in 'n kort tyd
ten uitvoer gehelp bring.
Sa sol het onder sy leiding hoe internasionale aansien met steenkoolveredeling verwerf.
As kultuurmens onderskei hy hom deur
sy buitengewone
belangstelling
en
kennis op terreine soos die onderwys,
sport, die natuur en die Suid-Afrikaanse
!}8skiedenis en kultuur. Hy dien onder
meer as ere-president van die SA Atletiekafrigtersvereniging, ondervoorsitter
van die SA Sportsligling se beheerraad
en lid van die SAUK-raad.
Dr. De VilIiers is reeds vereer met die
Dekorasie vir Voortreflike Diens en 'n
eredoktorsgraad van die Randse Afrikaanse Universiteit.

kus en staats man met uitnemendheid
gepresteer. Hy moet in die besonder
vereer word vir sy baanbrekerswerk op
staatkundige terrein, waar sy inspirerende leierskap op die voorhoede van
grondwetlike en sosio-ekonomiese ontwikkeling in Suid-Afrika van onskatbare
waarde was."
Prof. Van der Merwe het as sendeling
en sendingwetenskaplike
diep spore
getrap. Na sy ordening as NG predikant
in 1934 werk hy 24 jaar in Masjonaland
(Zimbabwe), 16 jaall as professor aan
die Stellenbosse Kweekskool en (nadat
hy in 1974 op 69-jarige leeftyd afgetree
het) vier jaar as rektor en heeltydse
dosent aan die teologiese skool op
Orumana, Suidwes-Afrika,

oor Afrika-godsdienste in die Departement Afrika-studie aan die US. Gedurende 1982-1983 het hy 'n leidende
aandeel gehad in die ordening van die
Teologie-fakulteit se sendingmuseum.
Dit is verbasend hoedat hy as een van
die oudstes uit 'n ouer geslag sendelinge steeds volledig ingewerk is in die
problemaliek van die huidige kerk- en
sendingsituasie wereldwyd, maar veral
in Suider-Afrika.
Kanniedood
In sy boek Die kerk in die nuwe Afrika
noem dr. Piet Meiring hom "die kanniedood-professor" en se: "Dit is 'n haas
onbegonne taak om selfs te probeer
bepaal hoeveel invloed daar van hom

Dr. Sehlebuseh het in 1935 die eerstejaarskursusse vir die BA-graad in die
regte aan die US voltooi, waarna hy
deur buitemuurse studie aan die Universiteit van Pretoria BA en LLB verwerf.
Nadat hy op Vrede en Hennenman prokureur was, begin hy in 1953 boer, word
LPR in 1958 en was daama vir 18 jaar
Volksraadslid vir Kroonstad.
Speaker
In 1972 word hy voorsitter van die
Kommissie van Ondersoek na Sekere
Organisasies (die Schlebusch-kommissie). Hy word Adjunk-Speaker in 1974,
later dieselfde jaar Speaker en in 1976
lid van die Kabinet. Sy portefeuljes was
onder meer Openbare Werke en Immigrasie, Juslisie en Binnelandse Sake.
Gedurende 1977-1980 was hy Nasionale
Party-Ieier in die OVS.
As Ministervan Binnelandse Sake skenk
hy aandag aan 'n nuwe grondwetlike
bedeling vir Suid-Afrika en word aangestel as voorsitter van die Grondwetkommissie, wie se verslag onder meer
tot die afskaffing van die Senaat en die
skepping van die Presidentsraad lei.
Nog hoogtepunte uit sy kabinetsloopbaan was sy leidende aandeel in die
rasionalisasie van die Staatsdiens en sy
aanstelling van die Rabie-kommissie,
wat onder meer die veiligheidswetgewing hersien het.
Van 1980 tot 1984 was hy Vise-Staatspresident en voorsitter van die Presidentsraad. Onder sy leiding het die
Presidentsraad
belangrike werk oor
Suid-Afrika se grondwetlike en sosioekonomiese ontwikkeling gedoen en 'n
nuwe polilieke tydvak ingelui - suksesse wat in 'n hoe mate aan dr. Schlebusch se voorsitterstyl toegeskryf kan
word.
Die Universiteit .se aanbeveling yir die
toekenning ven 'n eregraad lUI onder
meer: "Mm. Schlebusch het as polili-

Drr. Schlebusch,

De Vi/liers, Botha en Van der Merwe.

Hy is die skrywer van 18 boeke (waarvan sommige reeds in vyf tale vertaal
is) asook talle art ike Is in vak- en ander
tydskrifte. Sy nuutste boek, Die pad
vorentoe (oor eenheid in die NG Kerkefamilie) het onlangs verskyn.
Meer as 50 jaar al werk hy met roepingsbewustheid en sistemaliese ywer op
die teologiese en kerklike terrein. Deur
die jare was hy akademies op hoogte
van 'n groot verskeidenheid fasette van
die kerk se sendingtaak, en praklies
daarby betrokke.
Op 78-jarige ouderdom studeer hy nog
voortdurend, soos vir sy doseerwerk

uitgegaan het op swart en wit leraars
en evangeliste in Suid- en MiddeAfrika."
Volgens die aanbeveling vir die eregraad "het hy, deur sy ekumeniese
diens aan die kerk, en deur die wyse
waarop hy sy getuienisarbeid onder nieChristene verrig, 'n besondere bydrae
gelewer tot sowel goeie kerklike as
goeie menseverhoudinge
in Suid- en
Midde-Afrika. En deur sy halfeeu-Iange
arbeid as geheel het hy ook in wyere as
net kerklike sin die gedagte help onderstreep dat ons aan die suidpunt van
Afrika werklik deel van Afrika is." 0
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Rekordgetal van
64 doktore

'n Rekordgetal
van 64 doktorsgrade
is aan die einde van verlede
jaar en op die Maart-gradeplegtigheid vanjaar toegeken.
Dit sluit in agtien doktorsgrade in Lettere en Wysbegeerte. elf in Geneeskunde. nege in Teologie en agt in Opvoedkunde.
Dr. A. pizzi, hoofdirekteur
van die
WNNR se Nasionale Instituut vir Houtnavorsing, het sy derde doktorsgraad
verwerf. Hy is gebore in Italie, waar hy
aan die Universiteit van Rome 'n doktorsgraad behaal het. In 1977 het hy sy
tweede doktorsgraad aan die Universiteit van die Oranje-Yrystaat verwerf.
Die jongste onder die nuwe doktore is
dr. 1. Cornelius (27), 'n navorser in die
Departement Semitiese Tale aan die US.

Die Rektorspaar. mev. Renee en prof. Mike de Vries. by hul dogter. mej. Therese de
Vries. wat op qie Maart-plegtigheid
'n honneursgraad in die joernalistiek met lof
verwerf het, en dr. Phil Weber. vader van mev. De Vries. Dr. Weber is 'n oudredakteur van Die Burger en voormalige US-Raadslid.

Op die Maart-gradeplegtigheid
is 34 doktorsgrade toegeken.
Die wat teenwoordig was, is AGTER. van links: drr. C. R.
Botha. P. R. Donald, ,. B. du Toil. M. ,. van der Merwe. E.
Calitz. C. M. Moorhof. M. D. ,. Smit. N. M. Walters, F. D. Terblanche, W. A. van Schoor. W. L. Steenkamp. MIDDEL: drr.
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Van die US-dosente wat doktorsgrade
verwerf het. sluit in prof. J. P. du Toit,
mede-dekaan van die Fakulteit van
Geneeskunde. asook prof. G. F. Loedolff. hoogleraar in betonbou in die
Fakulteit van Ingenieurswese.
Nog 'n US-personeellid
aan wie 'n
doktorsgraad (in die geneeskunde) toegeken is. is dr. W. L. Mouton, kliniese
assistent in pediatrie en seun van 'n
voormalige Yise-Rektor aan die US.
prof. Wynand Mouton wat tans Rektor
aan die UOYS is.

,. M. van Zyl, B. Lombard, R. Annas, A. E. Carl, W. ,. Perold,
F. Ie F. N. Mouton en ,. G. du Plessis. VOOR: F. 1. du Toit,
T. G. Schultz, C. R. Burger, ,. M. 1. Donaldson. ,. M. Claassen,
S. A. Wolfe-Coote, M. Vink. W. ,. Conradie en P. A. du Toil.

'n Doktorsgraad in die geneeskunde is
ook toegeken aan die verloofde van 'n
vorige Mej. Wereld, Margaret Gardiner.
Hy is dr. A. E. Nel, senior spesialis en
hoof van immunologie in die Departement Interne Geneeskunde by die Tygerberg-hospitaal.
• Die gesogte Kanseliersmedalje is toegeken aan mej. Renee van Zyl. wat
verlede jaar die honneursgraad in chemie met lof en voor dit ook B.Sc. met lof
verwerf het.
Haar gemiddelde van 95,97 persent in
die drie studiejare vir die B.Sc.-graad is
die Fakulteit van Natuurswetenskappe
se hoogste in twaalf jaar. Vir die honneursgraad het sy 'n prestasiepunte van
90 behaal. wat haar 'n gemiddelde van
94,48 persent in vier studiejare besorg
het.
0

1.
Mej. Van Zyl ontvang die Kanseliermedalje van pres. Botha.
2.

In Desember is doktorsgrade in the Lettere en Wysbegeerte toegeken
aan
AGTER: drr. N. F. Pretorius en S. A.
Brink. MIDDEL: drr. L. Pretorius, 1. Cornelius en I. C. M. D. du Plessis. VOOR:
drr. M. Sinclair, M. B. Theron, V. Claassen, H. E. lanse
Tolmie.

van

Vuuren

en D.

3.

Doktorsgrade in die Opvoedkunde en
Landbouwetenskappe
is toegeken aan
AGTER: drr. I. Faasen, R. van Velden,
,. H. Viviers, ,. Koornhof, ,. C. Smith,
C. W. Retief, ,. H. Randall en G. I. ,.
Theron. VOOR: drr. G. de VjJliers, M. S.
Odendaal,
R. H. Stander, E. Smit en
G. ,. 'oubert.
4.
Op die eerste van drie gradeplegtighede in Desember is doktorsgrade in
die Natuurwetenskappe,
Ingenieurswese. Geneeskunde en Bosbou toegeken aan, AGTER, van links: drr. W. L.
Mouton en G. ,. Genis. MIDDEL: drr.
M. L. S. de Kock en D. H. van Papendorp. VOOR: drr. R. H. Biesenbach,
A. Pizzi. G. F. Loedolff, T. F. Kruger en
,. P. du Toit.

DAGBREEK 65
OUD-DAGBREKERSword uitgenooi na
die 65-jarige viering van die koshuis op
1 en 2 Augustus vanjaar. 'n Skaapbraai.
huisvergadering en sportdag word onder
meer beplan. Verblyf sal gereel word.
Die koshuis se oud-inwoners kan meer
besonderhede verkry by die organiseerder, mnr. Tobie van Schoor, Dagbreek,
Stellenbosch, telefoonnommer 4981.

Nil die Maties se oorwinning oor die Pukke vroeer vanjaar het prof. Van Niekerk
(links) dit saam met mnr. ]. Horn van Kroonstad en ds. ]. Hanekom van Stellenbosch
in die klub se onthaallokaal gevier.

Coetzenbu
van kra
Drostdy-hof-wyne het 'n sewes-toernooi ter bevordering van Matie-koshuisrugby
vanjaar die agtste keer geborg, en vir die vierde jaar twee ski/de geskenk, vir die
mans- en vrouekoshuis wat ver/ede jaar die beste op sportgebied gevaar het. Bo oorhandig die firma se produkbestuurder, mnr. ]ohan du Plessis. die Drostdy-hof-beker
aan K adys Prins, kaptein van die Dagbreek-span, wat Eendrag in die finaal geklop
het. Onder is, van links, prof. Roux de Villiers, Vise-Rektor: Bedryf en Studenteaangeleenthede,
mnr. Dirk Joubert. primarius van Eendrag, en mej. Karen Morkel,
Nerina se primaria. met die ski/de wat die twee koshuise gewen het.

D

ie Coetzenburgklub gaan van
krag tot krag. Die klub. wat in
1979 deur 'n handjievol Matierugbyondersteuners
gestig is,
het verlede jaar R3 300 in die vorm van
beurse aan verdienstelike studente wat
rugby speel, uitbetaal. "Dis 'n besondere prestasie as jy in aanmerking neem
dat ledegeld van R10 per jaar nog nooit
verhoog is nie," se prof. Herman van
Niekerk. voorsitter van die Coetzenburgklub.
Die klub het sy ontstaan gehad danksy
'n gedagte wat dr. Danie Craven uitgespreek het oor die behoefte onder rugbyspelers om nB.wedstryde erens byeen
te kom. Volgens dr. Craven het die
meeste rugbyspelende
lande sulke
klubs en veral in Nieu-Zeeland is daar
baie.
Die klub het 500 lede landwyd en is geaffilieer by die Stellenbosch-rugbyklub.
Twee van die klub se bestuurslede.
prof. Van Niekerk en mnr. Dawie Swart,
verteenwoordig dan ook die Coetzenburgklub op die bestuur van die Stellenbosch-rugbyklub.
Lede van die klub is dit eens dat dit
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gklub gaan
tot krag

Links bo: Nie al die klublede is Stellenbossers
nie. Die viertaI. wat almal in die Tygerberg woon, is mevv. M. Deetlefs en F. du Toit van Durbanville en mnre. P. McLachlan
en N. Ferreira van Bellville. In die klublokaal is foto's van al die Matie-eerstespanne
sedert die Rugbyklub se stigting in 1880. Sommige van die foto's is agter te sien.
Bo: Drie getroue Matie-ondersteuners,
mnre. W. Bekker van Stellenbosch
en ]. van
Schalkwyk
en D. van Rensburg van Somerset-Wes. Agter is 'n reeks rugbytruie wat
dr. Dawie de Villiers, Minister van Handel en Nywerheid, aan die Coetzenburgklub
geskenk het. Dit is al die provinsiale truie waarin hy op sy dag gespeel het, en aIle
truie van internasionale
spa nne teen wie hy uitgedraf het.

voordelig is om lid van die Coetzenburgklub te wees. Lede kry natuurlik voorkeurbehandeling wanneer dit kom by
die bespreking van rugbykaartjies vir
groot wedstryde.
Die bestuur is dit egter eens dat die
klub vee I meer vir sy lede kan doen
indien die ledetal vergroot. "Ons kan
selfs dink daaraan om 'n tak in die PWVgebied te stig indien ons genoeg lede in
Transvaal kan kry,"' S6 die ondervdorsitter, mnr. Johan Fechter.
Al die klub se geriewe soos meubels,
televisie en koelgeriewe is reeds met
die ledegeld aangeskaf. Die geriewe
word ook voortdurend verbeter, soos'n
beter kombuis en vleisbraaiplek wat
beoog word. Dit word gedoen om klublede soveel gerief moontlik aan te bied.
Aile lojale ondersteuners
van die
Maties, oud-rugbyspelers. oud-studente
en personeellede kan lede van die klub
word. Aansoeke, saam met 'n jaar se
ledegeld. kan gestuur word aan die
Sekretaris, Coetzenburgklub, US Rugbyklub, Universiteit. Stellenbosch. 7600.
tel. 77680.
0

Veertien skole het 312 rugbyspelers
na vanjaar se rugbykliniek
by die Universiteit
gestuur. Mnr. Dawie Snyman, die Maties se nuwe hoofafrigter,
en verskeie WPspelers het die seuns onder hande geneem. Drie WP-spelers,
Michael du f?lessis
(tweede van links), Faffa Knoetze (middel) en Carel du Plessis (regs), is hier by
Philip Stals, Wayne Kruger, Steven Lurie en Carl Bird, almal van die Paul Roosgimnasium.
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Die Departement Liggaamlike Opvoedkunde, Sport- en Rekreasiekunde, die oudste soortgelyke universiteitsdepartement
in die land,
is vanjaar 'n halfeeu oud. Sporthistorikus dr. Floris van der M erwe
vertel van die departement se interessante maar ietwat stormagtige
vroee jare.

'n Halfeeu van jokkel
iggaamlike Opvoedkunde is jokkel. So ken al die Maties en OudMaties van "anderkant
die
rivier" dit. AIle Afrikaanse studente, selfs aan ander universiteite en kolleges, praat van jokkel. Die
Woordeboek van die Afrikaanse Taal
erken die woord. Maar min mense weet
dat jokkel afgelei is van lokI, die naam
van die eerste departementshoof
vir
Liggaamlike Opvoedkunde aan 'n universiteit in Suid-Afrika.

L

Ernst lokI is in 1907 in Breslau, Duitsland, gebore. Hy was 'n uitstekende
atleet wat sy land op die Olimpiese
Spele van 1928 in Amsterdam verteenwoordig het. Sy vrou, Erica, wat later
saam met hom die departement op Stellenbosch gehanteer het, het as gimnas
uitgeblink.

'n onderwyssertifikaat
opvoedkundeinskr~.

in Iiggaamlike

lokI se bande met Stellenbosch was
egter van korte duur. Ongelukkige
omstandighede het tot sy bedanking in
April 1937 gelei. As internasionaal gekwalifiseerde mediese dokter het hy al
die studente op 'n vrywillige basis
medies ondersoek. Hiervoor het hulle
vir hom as dokter ontklee, en daarteen
het sekere mense op die dorp besware
geopper. Boonop het sy loodskap die
Afrikanergevoelens verder op loop gejaag. Hoewel die US-Senaat dr. lokI onskuldig bevind het. was die Raad van

In Duitsland het lokI 'n hoar onderwysdiploma in liggaamsopvoeding verwerf
asook 'n graad in die geneeskunde. In
Suid-Afrika, van 1933-36, het dr. lokI
aan die Universiteit van die Witwatersrand die graad M.B., B.Ch. verwerf, om
hom sodoende ook hier as medikus te
bekwaam. Dit was tydens sy verbintenis
met Wits dat Paul Roos en Ebbie Stegmann hom genader het om die Departement van Liggaamlike Opvoedkunde op
Stellenbosch te begin.

In lulie 1936 het lokI na Stellenbosch
verhuis en reeds in September daardie
jaar aangekondig dat daar twee spesiale
kursusse vir die opleiding van liggaamsopvoeding-onderwysers/
esse ingestel
sou word. Vanaf 1937 kon studente vir
20

Intussen het die Tweede Wereldoorlog
ook sake op Stellenbosch omgekrap.
Obholzer en Oskar Gonetz, 'n Duitser
en lektor in dieselfde departement, is
aan die einde van 1939 ge'interneer 'n internering wat vir Obholzer vier en
'n half jaar sou duur. Daarna is hulle
albei na Duitsland gerepatrieer. Toe
Obholzer in 1949 na Suid-Afrika kon
terugkeer, moes hy vind dat sy pos op
Stellenbosch intussen gevul is.
Vlfegkuns
Sekere kursuswysigings was natuurlik
in sy dienstyd te wagte. Soos lokI vliegkuns by die kursus wou inly£, het
Obholzer sweefvlieg nagestreef. Praktiese probleme het beide ideale gekortwiek. Onder Obholzer is die tweejarige
diplomakursus afgeskaf. Slegs 'n eenen 'n driejarige heeltydse kursus is
voortaan aangebied.
In 1938 het 50 studente al aan die jong
departement behoort, en die personeeltal het vroeg in die volgende jaar tot
vier gegroei. Benewens Obholzer, Robra
en Gonetz, is nog 'n vrou. ook van Duitse
afkoms. in die persoon van Ruth
Schneppel aangestel.

Atletlek
Sy sukses as atletiekafrigter by Wits
(hulle het onder sy afrigting die Dalrymple-beker verower) kon sy kanse om
die eerste departementshoof op SteIlenbosch te word, versterk het. Almal weet
dat Stegmann die hart van die Matieatletiekklub was. Dit was juis sy betrokkenheid by sport wat prof. Ebbie bewus
gemaak het van die behoefte aan Iiggaamlike opvoeding onder die studente.
Dat nie net die gees nie, maar ook die
Iiggaam opgevoed moes word. was toe
al 'n verskynsel wat in aIle beskaafde
lande ernstige aandag geniet het.

hom as 'n goed toegeruste dosent op
Stellenbosch kom vestig. Kort daarna.
in November 1937, het hy na Innsbruck
vertrek om in die huwelik te tree. In
opdrag van die senaat het hy iemand in
die naam van Hilde Robra van Duitsland gevind en met hom saamgebring
as sy assistente.

Dr. lokI, wie se naam as "jokkel" in
Afrikaans verewig is. Hy woon in
Amerika en kom later vanjaar Stellenbosch toe vir 'n jokkel-reiinie.
mening dat sy verbintenis met die
Universiteit onmoontlik geword het.
Die tweede hoof van die departement
wasdr.AntonM. K. Obholzer, 'n Oostenryker. Voordat hy in Augustus 1937
vanuit Duitsland die pos aanvaar het, is
plaasvervangende
werk deur F. R.
Miller (vir die mans) en mej. 1. Fourie
(vir die meisies) verrig. Met twee
diplomas in Iiggaamlike opvoeding, 'n
D.Phil. en 'n Dr. Med .. het Obholzer

In Maart 1939 het Obholzer baanbrekerswerk verrig deur 'n vierjarige
graadkursus in beginsel deur die Senaa t
goedgekeur te kry. Die graad sou die
Baccalaureus Physicae Eductionis heet.
bekend as die B.Ed.Ph.-graad. Die eerste
student wat dit verwerf het, was Greta
Bremer. die dogter van dr. Karl Bremer,
'n latere Minister van Gesondheid en
die man na wie die Karl Bremer-hospitaal vernoem is.
Onder Obholzer is 'n Vereniging vir Liggaamsopvoeding in die lewe geroep
(1938) asook 'n tydskrif, Liggaamsopvoeding (1939). In Obholzer se tyd is
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'n lesingsaal onder die huidige atletiekpawiljoen ingerig terwyl die praktiese
klasse in die buitelug gehou is. In die
winter is die Landbousaal in Die Laan
gebrulk. Die moderne gimnasium en
swembad op Coetzenburg is eers met
aanvang 1940 voltoo!, maar ongelukkig
kon Obholzer nie sy aanvoorwerk in
voltooiing sien nie. Ook sy professoraat
wat vanaf 1 Januarie 1940 In werking
sou tree, het hy vanwee sy internering
misgeloop.
Toe hy vir dr. Karl Gaulhofer genader
het omtrent 'n assistent vir hom, is J. W.
Postma aanbeveel. So het dit dan ook
gebeur dat Johan W. Postma tydens
Obholzer se afwesigheid aangestel is
as hoof van die departement. Postma
het 'n gevestigde departement oorgeneem en hom boonop uitstekend van sy
taak gekwyt. Te midde van 'n druk
program het hy ook sy M.Ed.Ph. (1942)
en D.Ed.Ph. (1945) op Stellenbosch
verwerf. Laasgenoemde was die eerste
doktorsgraad in die Liggaamllke Opvoedkunde wat in Suid-Afrika toegeken is.
Wat die verdere chronologiese verloop
van personeelaanstellings
aan die
departement betref, is mnr. Cornelius
J. Wieffering kort na dr. Postma aangestel. Hy was van Julie 1940 tot elnde
1977 aan die Departement verbonde. 'n
Derde Nederlander was mnr. Jan C.
Kelder wat vanaf Maart 1941 tot einde
1978 uitstekende dlens vir die departement Em Universiteit verrig het.
Die eerste oud-student wat langtermyndiens aanvaar het, was dr. J. J. R. (Hans)
van der Merwe wat sedert 1948 tot 1983
aan die Departement verbonde was.
Ander dosente in die veertigs was
Hester Morrison, Greta Bremer, Hettie
Lubbe, Arnold Schrecker en Nelle van
Dyk.

Craven

Aangesien dr. Postma destyds "tydelik" as hoof aangestel is (onderwyl dr.
Obholzer ge'interneer was), het hy sy
hoofskap vanaf Januarie 1947 neergele.
Hierdie pos is weliswaar al In April
1945 aan dr. Daniel H. Craven aangebied (en weer in 1946), maar Craven
het dit eers in April 1947 vir nege
maande tydelik, en vanaf 1949 permanent, aanvaar. Danie Craven het geen
bekendstelling nodig nle en verdlen sy
wereldwye roem as rugbyspeler, -adminlstrateur en -afrigter.
Na dr. Craven se aftrede as departementshoof, is hy in Januarie 1976 deur
prof. B. F. (Frikkie) Thiart opgevolg.
Thiart was in die stadium, geen nuweling nie, maar is al in 1970 as professor
vanaf die Departement Fisiologle oorgeplaas. As oud-student en kranige
gimnas en hokkiespeler, is Thiart steeds

hoof van die departement met sy 13
ander doserende personeel.
In die vyftigerjare is 'n aantal bekende
dosente aangestel wat 'n lang verbintenis met die departement sou he. H. I.
(Isabelle) Nel is in 1951 as lektrise aangestel en in 1971 tot hoogleraar bevorder. As baanbreker op die gebied van
liggaamlike opvoeding vir vroue was sy
tot 1985 aan die departement verbonde.
Dr. Beatrice Wiid het in 1954 haar
Amerikaanse tydelike voorganger (Ann

Ross) opgevolg en in 1959 is mev. Hantie
du Toit op 'n deeltydse basis aangestel.
Hulle is steeds aan die departement
verbonde, saam met dr. Edith Katzenellenbogen, wat mej. Rosmarie Roberts
in 1962 opgevolg het en sedert vroeer
vanjaar mede-professor is.
(Met erkenning aan A. 1. Boshoff: Die
geskiedenis van Liggaamlike Opvoedkunde aan die Universiteit van Stellenbosch (1936-1975). Ongepubliseerde
M-Ligg. Opv.-verhandeling,
Universiteit van Stellenbosch, 1981.)
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Ingeligte jeug kan
lei tot gesonde volk
e min mense besef nog hoe belangrik dit is om gesond te leef
- om reg te oefen en reg te eet.
Dit is waar Liggaamlike Opvoedkunde, Sport- en Rekreasiekunde
'n
sleutelbydrae kan lewer, veral deur die
skoolgaande jeug vir 'n gesonde leefwyse te help opvoed, se prof. Frikkie
Theart, hoof van die Departement Liggaamlike Opvoedkunde,
Sport- en
Rekreasiekunde.

op Stellenbosch na 'n halfeeu steeds
die grootste in die land. Ook die nagraadse getalle is hoog: sowat 20 honneurs- en nog 20 M- en D-studente elke
jaar.

Hy meen geleerdes in die vakgebied
kan met ander dissiplines soos dieetkunde en gemeenskapsgesondheid
saamwerk om 'n gesonder bevolking te
help kweek. en die beste manier om dit
aan te pak, is om by skoolkinders te
begin - om 'n nuwe gesIag van SuidAfrikaners te ontwikkel wat van jongs
af weet presies wat die gevare van onaktiwiteit, slegte eetgewoontes,
die
rookgewoonte en die gebruik van
dwelmmlddels is.

Sedert sy stigtingsjare het die departement baie bygedra tot die uitbou van
die studiegebied in Suid-Afrika. OudMaties wat aan ander universiteite gepresteer het, is byvoorbeeld prof. Hardy
van der Merwe, afgetrede professor by
die Universiteit van Pretoria, prof. Piet
Kemp, wat as departementshoof
aan
die UOVS afgetree het, en prof. Marius
Desipres van die UOVS. Ook op Potchefstroom en by die UPE en RAU is steeds
Oud-Maties as dosente.

Verstedeliking en die stygende lewenspeil bring mee dat oefening en fisieke
ontspanning een van die moderne mens
se vernaamste behoeftes geword het.
Die onderwys is dus ook lank nie meer
die enigste beroepsveld vir oud-studente van die departement nie. Al meer
van hulle werk as ontspannlngsleiers
by munisipaliteite,
instrukteurs
by
private glmnasiums, of sport- en ontspanningsinstrukteurs in die Weermag,
die Afdeling Sport en Ontspanning of
die SA Sportstigting, se prof. Thiart.

Aan sportpresteerders
het dit deur die
jare nie kortgekom nie. Die departement het meer as dertig Springbokke in
talle sportsoorte opgelewer.

Y

Dit is een van die redes waarom die
departement se naam onlangs verander
is om ook sport en rekreasiekunde in te
sluit. Aan die meeste ander universiteite
staan die studleveld nou bekend as
Menslike Bewegingskunde.
Met tussen 300 en 400 voorgraadse
studente elke jaar is die departement

Die departement streef na soveel kontak as moontlik met geleerdes aan ander
universiteite, maar veral ook met buitelandse kenners. Verskeie buitelanders
besoek vanjaar die departement.

Onder die talle oud-LO-studente wat
later naam gemaak het, is drie huidige
Parlementslede, mnre. Myburgh Streicher, Jan Hoon en Wouter Kritzinger. 'n
Oud-student wat as die skrywer van
kinderboeke naam gemaak het, was
wyle Topsy Smith, skepper van die
gewilde Trompie-reeks.
Omdat die Rhodes-universiteit en (van
vanjaar af) Wits die enigste Engelse
universiteite met soortgelyke departemente is, het talle Engelssprekendes
deur die jare op Stellenbosch "jokkel
geswot." Ook die skoner geslag bring
hul. kant - die meeste van die tyd Is
meer as die helfte van die studente
meisies.
0
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Studentesentrum nou
'dringend nodig'
"wat

Mnr. Arend Louw, 'n grafiese kunstenaar, by 'n borsbeeld wat hy van Hippohates, . vader van die geneeskunde,
gemaak het. Dit pryk nou in die manskoshuis Hippokrates op die Tygerbergkampus. "Dit is 'n belangrike simbool
vir die koshuis," S8 die koshuis se inwonende
hoof, prof. Manie Breytenbach, wie se plan dit was am die beeld
te laat maak.

By dieselfde geleentheid toe mnr. Louw
die beeld onthul het. het Bellville se
burgemeester,
mnr. Tienie
Meyer,
Hippokrates
se Tienie Meyer-raadsaal
geopen. Mnr. Meyer het oak voorheen
geld geskenk am ander lokale op die
Tygerberg-kampus
in te rig, soos Hippohates se argief en die raadsaal van die
Tygerbergse
studenteraad.
Terselfdertyd
het mnr. Danie Muller, 'n
finalejaarstudent
in die tandheelkunde,
'n houtsneewerk
wat hy van die koshuiswapen
gemaak
het, aan Hippokrates se onder-primarius,
mnr. Stephan
Dercksen, oorhandig.

in 1975 reeds 'n behoefte
was, het nou 'n dringende
noodsaaklikheid geword."
S6 praat prof. H. P. Wassermann, dekaan van die Fakulteit van
Geneeskunde, oor die voorgestelde studentesentrum
op die Tygerbergkampus.
Die studentesentrum, wat in 'n wye verskeidenheid behoeftes sal voorsien. sal
sowat R4 miljoen koso
Hoewel die bouwerk nag nie begin het
nie. is daar al veel vermag am geld vir
die bou van die sentrum in te same!.
Teen die einde van verlede jaar het die
Tygerberg Academica-fonds reeds op
R492 000 gestaan.
"Ons mikpunt is om met die R750 000,
wat as teiken vir 1986 gestel is, teen die
end van die jaar R1.2 miljoen bymekaar
te he," se mnr. Jack de Clerk, hoof van
Openbare Betrekkinge aan die Fakulteil. Volgens mnr. De Clerk kan bydraes
tot die Tygerberg Academica-fonds verskeie vorms aanneem. "Bydraes kan gemaak word in die vorm van aftrekorders
of eenrnalige kontantbydraes. Ons is
byna uitsluitlik aangewese op ons oudstudente vir die fondsinsamelingsaksie."

Mnr. Meyer open die nuwe raadsaaL Regs is die primarius,
mnr. PieUe Loubser.
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Besonderhede van die inkomstebelastingvoordele wat skenkings tot die
Tygerberg Academica-fonds inhou, kan
op aanvraag verkry word van die Komitee by die Fakulteit Geneeskunde, Posbus 35, Tygerberg 7505.
Die voorgestelde studentesentrum
maak vir:

• eetkamers vir inwonende studente
van Hippokrates (200). Huis Fransie
van Zyl (200) en dagstudente (300);
• 'n braairestaurant en onthaalsaal;
• 'n sportsaal en gimnasium;
• 'n vergadersaal (400 sitplekke) met
verhoog en kleedkamers;
• kleiner lokale vir snoeker, musiek en
'n leeskamer;
• kantore vir die studenteraad,
verenigings en sport-organiseerder:
• akkommodasie vir ses besoekende
akademici.
"Studentegetalle het sedert 1956 geweIdig toegeneem. Ons het vanjaar
meer as 2 000 studente op die Kampus
en die behoefte aan 'n studentesentrum
neem steeds toe. In 1956 was daar 61
voorgraadse studente en vyf nagraadse
studente, terwyl daar in 1984 1 621
voorgraadse en 360 nagraadse studente

Mnr. Muller oorhandig die houtsneewerk
Stephen

Dercksen.

sal

voorsiening

aan onder-primarius

Prof.

Manie
Wassermann
(links),
van die Fakulteit van Geneeskunde, het op die fakulteit se prestasieaand 'n meriete-medal;e
aan die voormalige dekaan,
prof. Andries Brink,
president van die Mediese Navorsingsraad, oorhandig. Met die ;aarlikse funksie word toekennings
ook gedoen aan
studente wat nagraads gepresteer het.

dekaan

was,"

S8 prof. Wassermann,
"maar
was nog altyd vir ons van
minder belang as gehalte-groei. en hiertoe Ieen die beoogde sentrum horn by
uitstek."

getalle-groei

Volgens prof. Wassermann neem die
studente aan 'n wye verskeidenheid
aktiwiteite deel waarvoor daar net nie
ruimte in die onderwysblok op die
Tygerberg-kampus is nie. "Die stu dentesentrum salons in staat stel om ruimtes
wat nou in die onderwysblok beset
word, te ontruim vir meer doelmatige
gebruik as leerlaboratoria, vir rekenaargesteunde onderwys, 'n voorligting- en
adviesburo vir studente LV.m. studiemetodes en probleemhantering, en fasiliteite vir voortgesette professionele
onderwys. Dit is beslis ook nie minder
belangrik as die ontwikkeling van
sosiale en kommunikasie-vaardighede,
binnemuurse sport en ontspanningsgeriewe wat die sentrum sal voorsien
nie."
Volgens prof. Wassermann sal opleidingshospitale in die toekoms al meer
van private steun afhanklik wees, in
die lig van die nuwe konstitusionele
bedeling in die land en die klem op privatiseringsaksies.
0

Die Britse ambassadeurspaar,
sir Patrick Moberly en lady Mary Moberly, het 'n
daglange besoek aan die Universiteit gebring as gaste van die Rektor en Vise-Kanselier, prof. Mike de Vries. Hulle is hier by mev. Leonora Rossouw (middel), eggenote
van die Vise-Rektor (Akademies),
prof. Hennie Rossouw.

Adresse, assebliej
Die Universiteit wi! graag met aile Oud-Maties in verbinding bly. As u - of 'n ander Oud-Matie van wie u weet - nie
Matieland kry nie, salons dit waardeer as u hierdie vorm invul en stuur aan:
Die Redakteur, Matleland, Unlversiteit,

7600

My ou adres vir Matie/and:

Titel en van:
Voorname:

Stellenbosch,

.

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

Matie/and

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

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

gestuur

My nuwe werkadres:

.

My nuwe woonadres:

.
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Dekane en senior
dosente tree af

D

ieUniversiteit het aan die einde
van 1985 afskeid geneem van
twee heeltydse dekane, sewe professore en vier ander senior
dosente wat afgetree het.
Hulle is proff. D. E. W. Schumann
(dekaan, Handel en Administrasie),
F. X. Prins (dekaan, Tandheelkunde),
H. W. Weber (Anatomiese Patologie),
F. C. Fensham (Semitiese Tale), G. M. K.
SchUler (Volkekunde), F. M. Engelbrecht (Geneeskundige Fisiologie en
Biochemie), A. van Zyl (Farmakologie),
1.Nel (Liggaamlike Opvoedkunde, Sporten Rekreasiekunde) en A. S. de Graaf
(Interne Geneeskunde),
asook mei.
v. H. Lewis (Frans), drr. I. G. Smith
(Botanie) en C. S. I. Steyn (Staatsleer
en Publieke Administrasie), en mnr.
N. F. Schoombie (Mikrobiologie en Virologie).
Prof. Schumann het 39 jaar by die
Universiteit gewerk en was die mees
senior lid van die Senaat. Hy is 'n OudMatie en het in 1956 'n doktorsgraad in
die VSA verwerf, dieseUde jaar waarin
hy professor en hoof van die Departement Statistiek op Stellenbosch geword
het. Hy was dekaan vir 12 jaar en het
twee termyne as burgemeester van die
Eikestad gedien.
Prof. Prins het B.Sc. op Stellenbosch
verwerf voordat hy in Pretoria as tand-

arts gekwalifeer het en later in Glasgow
verder opgelei is. Hy het aan die Potchefstroomse Universiteit klasgegee en by
Tukkies tot professor gevorder. In 1973
word hy die tweede heeltydse dekaan
van die jong tandheelkunde-fakulteit
aan die US. Prof. Prins het baie tot die
uitbou van die fakulteit bygedra.
.
Prof. Weber is in Duitsland gebore, het
in lena, Frankfurt en MUnchen gestudeer en was mede-professor in Heidelberg voordat hy 28 jaar gelede aan die
US aangestel is. Hy was een van die
Fakulteit van Geneeskunde se grondlegger-dosente. Binne 'n jaar het hy in
Afrikaans gedoseer en later baie bygedra tot die Woordeboek van Afrikaanse
Geneeskundige Terme.
Prof. Fensham het aan die UP gestudeer
en 'n tweede doktorsgraad in die VSA
verwerf, waarna hy in 1951 dosent op
Stellenbosch word. Van sy oud-studente
beklee tans die heUte van die doseerposte vir Semitiese Tale in Suid-Afrika.
Vier studente wat onder hom hul doktorale studies voltooi het, het Humboldtstipendiate vir studie in Wes-Duitsland
verower. Die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns se Totiusprys vir teologie
is aan hom toegeken, hy was voorsitter
van die Akademie-raad en het meegewerk aan die nuwe Afrikaanse Bybelvertaling.

.
Prof. Schiiler is in die huidige Oos-Duitsland gebore, matrikuleer op Stellenbosch, studeer aan die US en word hier
dosent in 1947. Hy het uitgebreide
studiebesoeke aan die buiteland gebring, en vir 30 jaar gereeld die Bantoegebiede in Suider-Afrika besoek. Verder
het hy leiding gene em met die stigting
van die Departement Argeologie aan
die US en die Departement Antropologie
aan die UWK.
"'
Prof. Engelbrecht was die leermeester
vim 'naantal US-dosente. Meeras 10 000
studente, en 28 M- en D-kandidate is
deur sy hande. Hy verwerf sy doktorsgraad aan die US, studeer ook in Amerika, doseer fisiologie aan die US voordat die Fakulteit van Geneeskunde ontstaan, en stellater die eerste kursus in
fisiologiese chemie (nou Geneeskundige
Biochemie) in Suid-Afrika in.
Prof. Van Zyl het M.Sc. op Stellenbosch
verwerf en later twee doktorsgrade, aan
Wits en Ikeys. Hy was ook dosent aan
die twee universiteite voor hy in 1965
departementshoof
aan die US word.
Daarna het hy drie lang buitelandse
studiebesoeke onderneem. Hy het naam
gemaak op die gebied van tirold-fisiologie.
Prof. Isabelle Nel is 'n Oud-Matie wat 'n
M-graad in die VSA verwerf het nadat
sy reeds 'n doktorsgraad aan die US
behaal het. Sy was stigterslid en voorsitter van die SA Vereniging vir Sportwetenskap, Opvoedkunde en Rekreasie;
was 16 jaar vise-president van die Internasionale Vereniging vir Liggaamlike
Opvoedkunde en Sport vir Meisies en
Vroue; asook lid van die Amerikaanse
Akademie van Liggaamlike Opvoedkunde.
Prof. De Graaf is in Nederland gebore,
word hoof van die departement neurologie aan die Universiteit van Troms5,
Noorwee, en word in 1974 aan die US
aangestel. Hy het die Departement Neurologie gevestig, 'n neurologie-Iaboratorium ontwikkel en die eerste neuroloe
aan die US begin opleL
Dr. Smith het sedert 1947 byna 39 jaar
by die US gewerk; mnr. Schoombie was
sowat dertig jaar dosent op Stellenbosch; mej. Lewis het twintig jaar op
die Akker klasgegee; en dr. Steyn was
vanaf 1972 aan die US verbonde.

Met die afskeidsfunksie
vir personeel
wat afgetree het. is die Rektor en ViseKanseJier. prof. Mike de Vries (middel voor), hier by, (voor): prof. Schumann, mej.
Lewis, prof. Nel en prof. Engelbrecht.
Agter: Proff. Weber, De Graaf en Van Zyl,
mnr. Schoombie en proff. Fensham en Prins.
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Daar is ook afskeid gene em van prof.
D. I. Kotze, wat bedank het om heeltyds
lid van die Presidentsraad te word. Hy
was die derde mees senior lid van die
Senaat - hy het 26 jaar as professor
gedien. Vyf van sy oud-studente is voorsitters van geskiedenis-departemente
aan ander universiteite. Hy was die
grondlegger van die Instituut vir die
Studie van Marxisme, waarvan hy die
eerste deeltydse direkteur geword het.
D

.
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Vakansie
by US
gewild
A

ltesaam 125 gesinne van oor die
he Ie land het die afgelope Desembervakansie by die Universiteit
op Stellenbosch vakansieverblyf
gehuur. Deur 'n vraelys wat aan hulle
gegee is, het die meeste laat blyk dat
hulle dit baie geniet het en weer in
Matieland wil vakansie hou.
Dit was die eerste keer dat die Universiteit - met toe stemming van die plaaslike munisipaliteit - verblyf in 'n manskoshuis. Helderberg, en in verskeie
universiteitshuise aan die publiek verhuur het.
Die sukses hiervan beteken dat meer
verblyf aan die einde van vanjaar beskikbaar sal wees. Twee nuwe woonstelgeboue vir senior studente wat verlede
rnaand in gebruik geneem is, gaan bykomend vir vakansiegangers beskikbaar
wees.
Monica se sestigste verjaardag is aan die einde van die eerste kwartaal gevier met 'n
reiinie-ete in 'n restourant op Stellenbosch.
Die vyf oud-Monicaners wat in die vroee
vyftigerjare saam in die koshuis was, is van links mevv. Jean Gilbert (sy was 'n nooi
Le Roux) van Broederstroom, Alet van Aswegen (VosIoo) van Kaapstad. Veronica
Lombard (Botha) van Stellenbosch. Erla von Schach (Rode) van Kaapstad en Marcella
Beukman

(Pio) van Bonnievale.

DEPARTEMENT SOEK NAME
Huishoudkunde soek
die name en adresse van al sy oudstudente. Hulle kan moontlik deelneem
aan 'n landwye projek om dieet- en huishoudkundiges te betrek by groter gemeenskapsbetrokkenheid in die gebiede
waar hulle woon.
Die Departement

Landwyd het die departement sowat
2 000 oud-studente,
se die departementshoof, prof. Leonie van Heerden.
Dit is baie moeilik om hulle met die
Universiteit se oudstudente-rekords op
te spoor. want die departement het
meestal net die vanne wat hulle as
studente gehad het en baie is nou getroud en het ander vanne.
Baie is heeltydse huisvroue wat nie as
dieet- en huishoudkundiges werk nie
en 'n groot bydrae tot die program van
gemeenskapsontwikkeling
kan lewer.
Ander huishoudkundedepartemente
aan universiteite en technikons, verskeie staatsdepartemente,
die Wereld-

bond van Plattelandse Vroue en die SA
Vereniging vir Dieetkunde en Huishoudkunde is ook betrek. Unisa se
Departement Dntwikkelingsadministrasie en Politiek kotirdineer die projek.
Vroue wat reeds hierby of by ander
gemeenskapsdienste betrek is, kan met
kollegas in aanraking gebring word om
inligting uit te ruil. Word almal se
kundigheid gemobiliseer. kan hulle 'n
aansienlike bydrae lewer tot gemeenskapsontwikkeling, veral in die plattelandse gebiede waar die meeste van
hulle woon.
Behalwe vir die projek. kan die Departement Huishoudkunde
ook sy oudstudente se name en adresse gebruik
om hulle meer gereeld oor allerlei
beroepsaangeleenthede
ingelig te hou,
se prof. Van Heerden. Haar adres is
Departement Huishoudkunde, Universiteit, Stellenbosch,
7600, telefoon
72818/72868.
0

Hoewel voorkeur aan Dud-Maties gegee
word. het talle nie-Dud-Maties hiervan
gebruik gemaak. Vir die grootste deel
van die vakansie, solank die Transvaalse skoolvakansie geduur het, was elke
beskikbare plek vol. Daar was selfs 'n
waglys van mense wat nie gehelp kon
word nie.
Die wins wat die Universiteit hieruit
maak, word gebruik tot voordeel van al
die US se koshuisinwoners.
Televisie

Ses- en vierslaapkamer-huise, van drieslaapkamer- tot enkelwoonstelle, asook
dubbel- en enkelkamers kan gehuur
word. Van enkelinge tot groepe van 12
kan die eenhede bewoon. Die tariewe
wissel van R8 per persoon per dag vir 'n
dubbelkamer tot R55 per dag vir 'n sesslaapkamer-h uis.
Linne, breekware en eetgerei word
voorsien en was- en tuimeldroogmasjiene is beskikbaar. By Helderberg is
daar ook tennisbane, 'n muurbalbaan,
tafeltennis- en snoekergeriewe. braaigeriewe langs die Eersterivier asook
televisie in die gemeenskapsaal.
Die akkommodasie is slegs tussen 10
Desember en 15 Januarie beskikbaar.
Aansoekvorms is beskikbaar by mnr.
Johann Aspeling, Afdeling Toelating en
Losies, Universiteit, Stellenbosch, 7600,
telefoon 02231-77546/7.
0
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Verskeie senior dosente is onlangs
bevorder of aan die US aangestel:
rof. A. I. M. de Vries het aan die
begin van die jaar by die Stell enbosch-Bestuurskool as professor
in bestuursekonomie aangesluit.
Hy was sedert 1984 direkteur van die
Buro vir Ekonomiese Ondersoek aan die
Universiteit.

P

Prof. De Vries het in 1962 B.Comm.
(cum laude), in 1964 B.Comm. (Hons),
en M.Comm. (cum laude) in 1968 verwerf. Hy is die skrywer van meer as 200

publikasies en het in die afgelope vyf
jaar meer as 350 voordragte gelewer.
Hy het in 1964 by die Buro vir Ekonomiese Ondersoek aangesluit, en is in
1969 as hoof-ekonoom aangestel. Prof.
De Vries het in 1974 adjunk-direkteur
van die Buro geword en is in 1984 tot
direkteur bevorder.
Prof. E. vd M. Smit is van 1 lulie as
mede-professor in Besigheidsbestuur
en -administrasie by die Bestuurskool
aangestel. Hy was hoof van die Departement Statistiek aan die Universiteit van
Wes-Kaapland. Prof. Smit het al sy
grade op Stellenbosch verwerf.

Prof. I. s. H. Gildenhuys is as professor
in Publieke Administrasie aangestel. Hy
het sy loopbaan as klerk by die stadsraad van Potgietersrus begin en het al
sy grade deur buitemuurse studie aan
die Universiteit van Pretoria verwerf.
Prof. H. I. Kotze is aangestel as professor
in Staatsleer. Hy was vanaf lanuarie
1985 mede-professor in Staatsleer by
die Randse Afrikaanse Universiteit.
Voorheen was hy dosent by Unisa.
Prof. E. H. Katzenellenbogen is sedert
lanuarie vanjaar mede-professor in die
Departement
Liggaamlike Opvoedkunde, Sport- en rekreasiekunde. Sy is
sedert 1962 in diens van die Universiteit, toe sy as junior lektrise aangestel
is.

BEVORDER en
AANGESTEL

Dr. L. C. de lager, senior lektor in
Bedryfsielkunde, is vanaf lulie vanjaar
tot professor bevorder. Hy is sedert
1980 'n senior lektor in Bedryfsielkunde
en is sedert 1978 assistent-redakteur
van Perspektiewe in die Bedryfsielkunde.
Dr. L. S. Marensky is van senior lektor
tot professor en hoof van die Departement Mondgeneeskunde en Periodonsie
bevorder. Hy het in 1975 lektor in die
departement geword, is in 1980 tot
senior lektor bevorder en het sedert
lulie verlede jaar as departementshoof
waargeneem.
Prof. I. J. van der Walt is as hoof van die
Departement Anatomiese Patologie aangestel. Mnr. M. I. Smit, lektor in Didaktiek, is tot senior lektor bevorder. Mnr.
F. D. Terblanche is sedert die begin van
diejaar as direkteur van die Buro vir
Geneeskundige en Tandheelkundige
Onderwys aangestel.

Prof. Marensky

Mnr. I. du P. Smith is as senior lektor in
Besigheidsbestuur en -administrasie by
die Bestuurskool aangestel. Hy was in
1983 en 1984 'n deeltydse MBA-student
aan die Bestuurskool.
Dr. G. F. Marais is as hoofnavorser by
die Instituut vir Biotegnologie aangestel.
Mnr. J. I. Krantz, junior lektor, is as
elektroniese ingenieur by die Sentrum
vir Elektroniese Dienste aangestel.
Mnr. D. Blignaut is as navorser by die
Instituut vir Toegepaste
Bestuurswetenskappe
aangestel. Mev. B. D.
Wingfield is as navorser by die Instituut
vir Biotegnologie aangestel.

Dr. De Jager
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Prof. Gildenhuys

Mnr. H. F. Wissink is as lektor in
Publieke Administrasie aangestel. Mev.
F, S. Helluy-Edenburg is as junior lektor
in Frans aangestel. Mnr. P. I. U. van
Deventer en mej. M. D. Hattingh is
onderskeidelik as lektor en junior lektor
in Statistiek aangestel.
0

'n Belangrike ondersoek werp Iig op die
ou-ou vraag wat die jong manne pia

UNIVERSITEIT TOE, OF
EERS VOETESTAMP?
erstejaar-mans wie se militere
diensplig agter die rug is, vaar
akademies meestal beter as die
wat na skool dadelik'universiteit
toe gaan, Dit blyk uit 'n ondersoek wat mnr. Philip van Reenen van
die US se Buro vir Studentevoorligting
onder Matie-mans in verskeie hoofstudierigtings gedoen het.

E

Maar op die vraag "Eers voetestamp of
dadelik universiteit toe" is daar nie 'n
maklike, voor die hand liggende antwoord nie, waarsku mnr. Van Reenen.
"Wat vir die een geld, geld nie noodwendig vir die ander nie - en daar is
heelwat verskillende faktore wat 'n
mens by so 'n besluit moet in ag neem".
Vir die meeste matriekseuns wat wi!
verder studeer - en vir hulle ouers is die vraag seker een van die belangrikstes wat pia as daar oor 'n universiteitsloopbaan besluit moet word. Elke
jaar Ie honderde aspirant-Maties akademiese aanlegtoetse by die buro af, en
baie van die mans wi! raad he oor
wanneer om militere diensplig te doen.
Mnr. Van Reenen het juis met sy omvattende ondersoek begin van wee die
behoefte aan duideliker riglyne hieroor
by die buro se voorligters. Dit het tot 'n
M-studie in die sielkunde gelei waarvoor hy verlede jaar sy graad met lof
verwerf het.
Om die oud-dienspligtiges
se akademiese vordering en prestasie te evalueer, moes elke oud-dienspligtige vergelyk word met 'n pas-gematrikuleerde
wat dieselfde kursus gevolg het, dieselfde intellektuele vermoe het en dieselfde gemiddelde persentasie in die
skool-eindeksamen behaal het. Almal
was vir die eerste keer aan 'n universiteit ingeskryf.
So is 173 pare verkry, wat weer onderverdeel is in drie kategoriee, volgens
intellektuele vermoe en gemiddelde
matrieksimbole, asook in vier hoofstudierigtings
(natuurwetenskappe,
handelswetenskappe,
lett ere en ingenieurswese). Verskeie ander fakulteite
is egter ook betrek, omdat bosbou, landbouwetenskappe
en geneeskunde byvoorbeeld by natuurwetenskappe
ingesluit is en voornemende teologie- of
regte-studente (wat nagraadse studie-

rigtings is) by die lettere-groep gevoeg
is.

Behalwe dat die oud-dienspligtiges gemiddeld ongeveer 23 maande ouer was,
'n groter persentasie van hulle Afrikaans-sprekend was en 'n eHens groter
persentasie van hulle in universiteitskoshuise ingewoon het, het die ouddienspliggroep en die matrikulantgroep
min verski!, byvoorbeeld ten opsigte
van persoonlikheidseienskappe
en belangstellings.
Die pas-gematrikuleerdes en oud-dienspligtiges is vergelyk ten opsigte van die
aantal vakkursusse wat geslaag, gesak
en gestaak is (as 'n aanduiding van
akademiese vordering) en die aantal
krediete verwerf en prestasiepunte
behaal in elke betrokke vakkursus (om
akademiese prestasie aan te dui).
Alhoewel die akademiese vordering van
die olld-dienspligtiges oor die algemeen
eHens beter as die van die "matrikulante" was, het net die oud-dienspligtiges met 'n bo-gemiddelde intellektuele
vermoe opvallend beter gevorder as die
ooreensternmende "matriklliante".
In teenstelling hiermee was die gemiddelde akademiese prestasie van die
olld-dienspligtiges hoer as die van die
"matrikulante" op aile vlakke van intellektuele vermoe en matriekprestasie,
asook in al die hoofstudierigtings, behalwe die natuurwetenskappe.
Mnr. Van Reenen het tot die gevolgtrekking gekom dat verskille ten opsigte
van intellektuele vermoe, matriekprestasie, belangstellings
en persoonlikheidseienskappe
nie die redes was
waarom die oud-dienspligtiges soveel

beter gevorder en gepresteer het nie.
Hy se ook: "Dit kom voor asof die ouddienspligtiges nie in so 'n mate meer
volwasse was dat dit hulle akademiese
vordering en prestasie gunstig sou beinvloed het nie."
Waarom het die oud-dienspligtiges dan
oor die algemeen beter gevorder' en
gepresteer?
"Faktore soos 'n meerpositiewe houding
teenoor studie, sterker prestasiemotivering, beter algemene aanpassing en
beter algemene intellektuele
funksionering kon moontlik 'n gunstige uitwerking op die oud-dienspligtiges se
akademiese prestasie en vordering gehad het," se mnr. Van Reenen,
Voordat 'n mens met sekerheid algemeen geldende afleidings kan maak,
meen hy, is verdere navorsing egter
nodig, "aan verskillende universiteite,
oor oud-qienspligtiges in hulle eerste
en latere studiejare, en veral oor die
nie-intellektuele faktore wat hulle akademiese vordering en prestasie beinvloed."
Hoewel dit Iyk asof die studie-onderbreking tussen skool en universiteit
sommige oud-dienspligtiges
se vordering en prestasie in die natuurwetenskappe-rigting in 'n geringe mate kan
benadeel, se mnr. Van Reenen, dui sy
resultate daarop dat mi!itere diensplig,
die studie-onderbreking
wat dit meebring en die hoer ouderdom waarmee
'n mens dan op universiteit begin
studeer, oor die algemeen nie nadelig
vir akademiese prestasie en vordering
is nie - en selfs voordelig kan wees.
D

Wet beskerm 'Matie'
slteit se Departement Ontwikkeling en
op Handelsmerke beskerm en mag nie Skakeling daarom aansoek doen en vermeer sonder toestemming van die lof daarvoor verkry.
Universiteit gebruik word nie.
Die registrasie is vroeer vanjaar goedgekeur en geld terugwerkend
vanaf
Ingevolge artikel 37(2) van die wet is
die naam Matie 'n geregistreerde han- November 1984.
Die noom Matie word nou deur die Wet

delsmerk. Mense of instansies wat dit Die kleure en wapen van die Universiteit
wi! gebruik, moet vooraf by die Univer- is reeds in 1938 geregistreer.
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IN MEMORIAM
M atielalld hel mel leedwese verneem van
die heengaan van die volgende Oud-Malies,
Malies en andere wal 'n verbinlenis mel
die Universileil gehad hel:

'.'
Mnr. A. P. A. Steyn (80) van Parys, het
in 1929 B.Sc. (landbouwetenskappe)
verwerf en in 1931 S.O.D.
Mnr. J. C. (Con) Wolfaardt van die
Paar!. Hy was van 1924 tot 1926 verbonde aan die US en het BA en HSOD
verwerf. Vanaf 1938 tot met sy aftrede
was hy 'n onderwyser aan die Paarlgimnasium.
Adv. J. S. (Koos) Davel (91) van die
Strand. Hy het in 1923 MA en in 1924
D.Ed. verwerf.

Mnr. Ben Havemann (74), voormalige
Administrateur van Natal was van 1932
tot 1935 'n Matie. Hy is in 1954 tot Vrystaatse LPR verkies en in 1961 het hy
lid van die Uitvoerende Komitee geword. Hy was ook burgemeester van
Viljoenskroon. Mnr. Havemann is in
1970 as Administrateur van Natal aangestel. Hy het die pos tot 1979 beklee.
Mnr. Pleter Jooste (21), vierdejaarstudent in die liggaamlike opvoedkunde,
is op slag dood toe hy naby Stellenbosch
deur 'n trein raak gery is terwyl hy
besig was om 'n meisie voor 'n aankomende trein weg te ruk. Mm. Jooste
het verlede jaar vir Van der Stel se 0.21rugbyspan gespee!. Hy het ook vir 'n
waterpolospan
van die Universiteit
gespee!.

Dr. Raubenheimer was onder meer lid
van die Federale Raad van Onderwysverenigings en voorsitter van die SA
Vereniging vir Tegniese en Beroepsonderwys(SA VTBO), was ook lid van
die Wes-Kaaplandse
streekburobestuur van die SA Nasionale Epilepsieliga (SANEL).
Mnr. S. Bosman (77) van Stilbaai. Hy
was 'n oud-onderwyser van die Paul
Roos-Gimnasium op Stellenbosch en het
ook op Oudtshoorn onderwys gegee.
Hy het die afgelope sewentien jaar op
Stilbaai gewoon.

Mnr. L. van Wyk (22), 'n liggaamlike
opvoedkunde-student in sy derde jaar
het in die stormsee by Kleinmond verdrink.

Dr. L. Raubenhelmer (49). hoof van die
Jan Kriel-Skool vir Buitengewone Onderwys is in Januarie aan 'n hartaanval
oorlede. Hy was in onderwyskringe
bekend vir wat hy vir die onderrig van
epileptiese kinders en ander kinders
met leerprobleme gedoen het.
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Mnr. F. J. U. Ebersohn (82), afgetrede
skoolhoof. wat die grade B.Sc., B.Ed. en
M.Sc. aan die US behaal het. Hy het
onderwys gegee op Hopetown en De
Aar en was skoolhoof op Delportshoop
en Albertinia.

Sy het ook onderwys gegee aan die Hoer
Meisieskool Bellvue op Somerset-Oos,
die Hoerskool Robertson en die Hoer
Meisieskool Good Hope in Kaapstad.

Ds. J. J. Sevenster (46) van Johannesburg. Hy het in 1967 'n diploma in
teologie aan die US verwerf. Ds. Sevenster het diens gedoen in die gemeentes
van Koffiefontein, Hennenman, Heilbron-Suid en Brixton.

Mnr. D. D. Joubert is op 5 Desember
verlede jaar oorlede. Hy het van 1 September 1974 tot met sy heengaan in dfe
Universiteitsraad gedien.

Mnr. J. S. (Koos) Nel (73) is na n
beroerte-aanval
oorlede.
Hy het
B.Comm. in 1934 en S.O.D. in 1935 aan
die US verwerf. het onderwys gegee
aan die Hoerskool Nassau (Mowbray)
en op Zastron. Hy was ook hoof van die
Hoerskool Rouxville (1955 tot 1965) en
op Frankfurt (1966 tot 1977).

Mej. L. Swart (74), voormalige hoof van
die Hoer Meisieskool Bloemhof op Stellenbosch. Sy was 34 jaar lank in die
onderwys, waarvan nege as hoof van
Bloemhof. tot sy in 1963 uitgetree het.
Die afgelope 22 jaar, sedert haar uittrede, het sy op Robertson gewoon.
waar sy 'n groot bydrae gelewer het tot
die Herberg-Kinderhuis
vir verwaarloosde kinders.

Mnr. Sven Heiner von Wenzel (24), 'n
geneeskundestudent
in sy vyfde jaar
het by Tietiesbaai naby Paternoster aan
die Weskus verdrink.

Me1. E. Muller (66) is in die Ametistehuis in die Strand oorlede. Sy het in
1957 die Hertzogprys ontvang vir haar
bundel kortprosa Die vrou op die skuit.

Mnr. D. H. Potgleter van Barkly-Oos,
wat gedurende 1939-1943 aan die US
gestudeer het.

Mnr. J. C. Lamprecht van Warrenton.
Hy het in 1941 BA en in 1942 S.O.D. aan
die US verwerf.
Mnr. Ben Havemann
Mev. M. M. Loubser van Bellville. Sy
het BA in 1947 verwerf.
Mnr. L. D. Plenaar (66) van King William's Town, wat in 1948 aan die US
gestudeer het.
Mnr. J. H. Smith (90) van Potchefstroom,
wat van 1917 tot 1920 'n Matie was.
Mev. M. G. W. Botha van Potgietersrus
is in Oktober verlede jaar oorlede. Sy
was van 1951 tot 1952 'n student op
Stellenbosch.

Mev. M. S. Starker (82) van Sunnyside,
Pretoria, was van 1921 tot 1922 'n Matie.
Mnr. J. J. van Pletzen (60) was van 1942
tot 1945 'n student aan die US. Hy het
sedert 1974 in Hermanus gewoon.
Mnr. F.R. de VllIlers (69) van OosLonden het in 1936 BA (Regte) verwerf.
Nli die voltooiing van sy studie het hy
by die Departement van Justisie aangesluit. Hy was ook landdros op verskeie
plekke soos Riversdal en Caledon en
het as hooflanddros van King William's
Town afgetree.
0

.

MATIEIAND

Die Koringraad het vanjaar R148 888 vir kleingraannavorsing
aan die Departement
Akkerbou en Weiding geskenk. Met die
oorhandiging is van links, mnre. D. F. van Aarde, hoofbestuurder van die Koringraad, en S. Cillie, voorsitter van die raad,
prof. E. W. Laubscher,
dr. O. T. de Villiers, albei van die
Departement
Akkerbou
en Weiding.

Die SA Vervoerdienste
het R96 168 geskenk vir die professorate in Vervoerekonomie
en Meganiese
lngenieurswese.
Dit is deur dr. E. L. Grove (regs), hoofbestuurder
van die SA
Vervoerdienste,
aan prof. M. J. de Vries, Rektor en ViseKanselier, oorhandig. Sedert 1978 het die SA Vervoerdienste
sowat RS93 000 aan die US geskenk.

Van ons donateurs
Hierdie £oto's is geneem waar donateuI'S
self hulle skenkings oorhandig het

Links: Die Departement
Voedselwetenskap het 'n stel waardevolle
tydskrifte
oar die vakgebied
van dr. Theunis
Human, afgetrede
bestuurder
van 'n
voedselfabriek
in Noord-Transvaal,
ontvang. Dr. Human, 'n Oud-Matie, het die
tydskrifte
oor 'n tydperk
van 30 jaar
versamel. "Stellenbosch
is die enigste
universiteit
in die land wat 'n graadkursus in voedselwetenskap
aanbied,
en ek was van mening dat die tydskrifte
vir die departement
van nut kan wees,"
het dr. Human gese.
Hy het van 1938 tot 1944 op Stellenbosch
gestudeer
en was die eerste Suid-Afrikaner met 'n doktorsgraad
in die voedseltegnologie. Hy het dit aan die Universite it van Oregon in die VSA behaal.
Volgens dr. Human het hy ook 'n stel
tegniese boeke wat hy aan die Universite it wil skenk. Prof Gerard van Noort,
hoof van die Departement
Voedselwetenskap, se die tydskrifte is van groat
waarde vir sy departement.
Met die oorhandiging van die tydskrifte
is, van links, mnre. ]. 1. P. Hayward,
dosent in die Departement
Voedselwetenskap,
en P. ]. Lombard, direkteur
van Ontwikkeling
en Skakeling, dr. en
mev. Human, prof. Van Noort en mnr.
D. S. Basson, ook van die Departement
Voedselwetenskap.
Links: Coca-Cola se verteenwoordigers,
Julius (links), opleidingsbestuurder,
en Terence Plaatjies
(regs), personeelbestuurder,
het namens die maatskappy geld vir'n studiebeurs aan mnr. Andries
Esterhuyse,
adjunk-direkteur
van die Departement
Ontwikkeling
en Skakeling
van die
Universiteit
oorhandig.

mme. Cornelius
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Die eerste Eiffel
Mnr. J. C. (Koos) du Pisani van Bloemfontein het die
foto's van die 1953-Joolaan sy ou koshuis. Dagbreek,
se argief geskenk. Die Dagbreek/ Lydia-sierwa het
'n Franse tema gehad. 'n Replika van die Eiffeltoring daarop was die voorloper van die metaaltoring wat steeds op die "hoenderhok" in die koshuis se "quad" pryk en mettertyd Dagbreek se simbool geword het. Mnr. Du Pisani, 'n ingenieur,
onthou nog hoe hulle dit in seksie ses se daktuin
gebou het, oor die dak na buite moes hys en na die
Jooloptog weer so moes terughys. Dit is onder die
wakende oog van senior ingenieurstudente van hout
en karton gebou. maar was nie teen baie Bolandse
winters buite op die "hoenderhok" bestand nie.
Op die foto links bou hulle aan die toring. By Koos
du Pisani (tweede van links) is Oscar Plichta, Neethling Coetzee, Tommie Britz en Naas Ferreira.
Onder is die voltooide sierwa, met Koos du Pisani
(voor). Heel links is Ida Louw. Lydia se sierwakonvenor. Die twee het mekaar met die Joolleer ken
en is later getroud. Hul dogter, Marthina, het in
1979 aan die US afgestudeer.
Op die boonste foto is die ietwat gehawende sierwa.
nadat dit in die Jooloptog Bellville toe natgereen
het. Dit was die eerste keer dat die Maties Jool
gehou het. Die het in 1959 doodgeloop, en is in 1965
met die huidige Karnaval vervang.

.
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Vertaler se versameling
Mnr. Matthys Lou wrens, 'n bekende
Kaapstadse
vertalerskringe,
het

in

Mnr. Louwrens het hom beywer vir die

sy

bevordering
van die vertalersberoep.
Hy was onder meer jare lank Wes-Kaaplandse streekverteenwoordiger
van die
SA Instituut van Vertalers en Tolke.

waardevolle versameling
woordeboeke
en -lyste, vaktydskrifte
en ander materiaal oor die vertaalkunde
aan die
Universiteit
geskenk.
Dit word vir
studente-opleiding
in die Afdeling Vertaalkunde,
Departement
Afrikaans
en
Nederlands.
gebruik.

Hy is 'n oud-Matie wat gedurende 19381940 aan die US gestudeer
het. Nadat
hy as vertaler by die Senaat, Die Burger
en die Roodepoortse munisipaliteit
geMnr. Louwrens

werk het, was hy dertig jaar verbonde
aan die Sagtevrugteraad.
Hy het verlede
jaar afgetree.

Die versameling
sluit persknipsels,
briewe, manuskripte
en ander dokumente in. Party daarvan is nerens anders
beskikbaar
nie. Van die boeke het
behoort aan prof. 1.1. Smith. eertydse
US-professor
en eerste redakteur
van
die Woordeboek van die Afrikaanse

Taal.
Die Afdeling
Vertaalkunde
bestaan
sedert 1980. Dit bied 'n eenjarige nagraadse diploma aan.

WINTERSKOOL BlED BAlE
VIR DIE BRE-EPUBLIEK

K

leinsake-ontwikkeling. die hantering van huweliksprobleme,
wiskunde-onderrig vir jong kinders, ouers se bydrae tot die
weerbaarheid van hul kinders, openbare redevoering, gestremdheid in die
samelewing en burgerlike ongehoorsaamheid is van die onderwerpe by
vanjaar se Winterskool, wat gedurende
2-6 junie deur die Universiteit op Stellen bosch aangebied word.

Vir predikante word 'n kursus oor die
benutting van die oorhoofse projektor
in die kategese deur die Buro vir Universiteits- en Voortgesette Onderwys aangebied. Die Departement Didaktiek bied
ook lesings aan oor onderwysleierskap
vir skoolhoofde, en oor leerlingleierskap
in hoer en laer skole (vir skakelonderwysers, leerlingrade en prefekte).
Nog 'n onderwerp wat die bree publiek
kan interesseer, is Die skatte van Farao:
Tutankhamun: 'n program van beeld en
klank, deur die Departement Semitiese
Tale.
Hulshoudkunde

Verder hou die Departement Bedryfsekonomie lesings oor die beoordeling
van jaarstate en die beginsels van belegging.

• Afgesien van die Winterskool sal die
Departement Huishoudkunde ook verskeie lesings of kursusse gedurende die
jaar vir die publiek aanbied. In Mei en
Oktober is daar lesings oor gemeenskapsontwikkeling, en in junie kursusse
oor kleremaak (vir beginners), en lappieswerk (gevorderd).
Die Departement beplan ook lesings oor
sanitasie en higiene, met koshuispersoneel as die teikengroep. Dit word in
Mei gehou. In September is daar 'n
kursus oor die standardisasie van grootmaatresepte. Dit is vir voedseldienspersoneel bedoel.
In Oktober bied die Departement Anestesiologie in die Fakulteit van Geneeskunde, 'n kursus vir die bree publiek
aan oor tegnologie in die mode me
hospitaal.
• As deel van die US se Program vir
Voortgesette

Professlonele

Onderwys

bied verskeie departemente en fakulteite gedurende die jaar sowat sestig
kursusse oor allerlei onderwerpe aan.
Die kursusse is meestal bedoel vir spesifieke beroepe of gespesialiseerde belangstellings.
Dit sluit onder meer in 'n winterskool
vir vertalers wat in junie gehou word:

'n werkgroep vir die hoofde van welsynsorganisasies: 'n studievoorligtingsprogram vir hoerskoolleerlinge, aangebied
deur die Sentrum vir Sielkundige Dienste: en talle kursusse deur die fakulteite van Geneeskunde en Tandheelkunde.
Vir predikante beoog die Fakulteit van
Teologie kursusse oor onderwerpe soos
siekepastoraat, gemeentebou en jeugsorgo Die Fakulteit van Opvoedkunde
bied kursusse aan vir onderwysers, vaken skakelonderwysers, skoolhoofde en
inspekteurs.
Xhosa-kursus

Intus (die Instituut vir Taalonderrig)
bied vir die Raad vir Afgevaardigdes 'n
Afrikaans-kursus vir Indiers aan, asook
'n beginnerskursus in Xhosa vir die bree
publiek.
Verskeie kursusse word ook deur die
Bestuurskool in Bellville aangebied.
• Navrae oor die Winterskool en oor
die Program vir Voortgesette Professionele Onderwys kan gerig word aan
mm. C. j. Britz. Buro vir Universiteitsen Voortgesette Onderwys, Carnegiegebou, Universiteit, Stellenbosch, telefoon 74415/75606/74606.
D
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• Notule

JAARVERGADERING van die KONVOKASIE
- Cehou in die H. B. Thom-teater' op 27 November 1985

Aanweslg: Prof. G. G. Cillie (President en Voorsitter).
mnr. D. V. Benade. mevv. J. M. Beukes. K. E. Beyleveld.
prof. B. Booyens. mevv. J. S. Booyens. H. C. Cillie, prof. P. J.
Cillie. mev. J. M. Claassen. dr. P. E. Claassen. prof. W. T.
Claassen. mej. C. E. S. Coetzee. prof. H. I. B. Combrink.
ds. A. J. Conradie. mev. D. Conradie, proff. P. J. Conradie.
J. J. Cruywagen, ds. T. de Clercq. mnre. J. H. de Jongh. W. A.
de Jongh. mev. C. de la Bat, mnr. J. D. J. de Necker, mev.
M. C. de Necker. proff. J. J. de Villiers. J. L. de Villiers,
J. W. R. de Villiers. P. C. de Villiers, mev. H. de Vos, proff.
P. J. G. de Vos. M. J. de Vries, mevv. R. de Vries. C. de Waal,
prof. P. J. de Wet. mnr. A. Draaijer. proff. T. P. Dreyer, S. J.
du Plessis, mev. H. E. du Toit, mnr. A. J. Esterhuyse. dr.
J. H. Esterhuyse, mnr. J. L. Fechter. ds. J. W. Hanekom. mev.
C. Hattingh. drr. D. J. Hattingh, J. B. B. Heyns, mev. M.
Horn. ds. M. J. Horn. mnr. L. J. Jooste, dr. H. F. lordaan. prof.
S. Kritzinger, mnr. A. D. Kruger. prof. B. C. Lategan. mnre.
F. J. Ie Roux. P. J. Lombard, ds. H. C. Loubser, mejj. G. J.
Louw, M. H. Louw. mnre. A. D. Liickhoff, G. H. Malherbe.
1. F. Mocke. D. Moolman. P. K. Morkel, dr. L. M. Muntingh,
prof. A. ~el, mnr: F. P. Nel. dr. C. I. G. Niehaus, mnr. G.
Nieuwoudt. dr. C. Olivier, mnre. J. R. Olivier, J. C. Oosthuizen, S. J. P. Oosthuizen. J. J. Oosthuysen. mev. H. B.
Pauw. prof. T. Pauw. mevv. P. M. Pio. C. Roux, proff. J. C.
Roux, D. E. W. Schumann. mnre. D. B. Smit, H. H. Smit. J. F.
Spies. proff. S. J. Terreblanche. B. F. Thiart, mnr. L. M.
Toerien. prof. 1. J. van Biljon. mnr. P. E. van der Gaast. dr.
J. G. van der Horst. mev. A. L. van der Merwe, mnre. F. J. van
der Merwe, P. J. van derMerwe, proff. W. J. van derMerwe,
P. W. van der Walt. mnr. H. P. van der Westhuizen. prof.
W. M. van der Westhuizen. dr. J. S. I. van Deventer, mnr. H.
T. van Huyssteen. prof. H. G. van Niekerk, mev. A. van
Noort. prof. G. van Noort. mev. M. van Rensburg, dr. I. C. I.
van Vuuren. mev. M. van Vuuren, mnr. H. B. van Zyl, prof.
P. A. Verhoef, dr. D. J. Visser, mnr. H. S. Visser, proff. W. A.
Vosloo. P. E. Walters, mnr. H. J. Zietsman.
(Veertien nie-Iede/besoekers
het ook die presensielys
voltooL)

Geleentheldspreker:
Prof. S. Kritzinger. Direkteur van
Navorsing van die Universiteit, lewer 'n kort, insiggewende
geleentheidsrede
oor "Aspekte van Navorsing aan die
Universiteit", met verwysing na die navorsingswerk van
veral ses akademiese departemente toegelig met kleurskyfies.
Die Voorsitter bedank prof. Kritzinger vir sy interessante
voordrag.
Verkleslng van President en Vise-President: Die volgende
ampsdraers word eenparig verkies vir die termyn 1 Januarie
1986 tot 31 Desember 1987:
President: prof. G. G. Cillie (herkies); Vise-President: prof.
B. Booyens.
Gelukwenslngs: Onbestrede voorstelle van gelukwensing
aan 'n aantal persone met onderskeidings wat hulle te beurt
geval het, word deur die Voorsitter voorgelees en deur die
vergadering aanvaar (die Voorsitter wys daarop dat dit
bloot as verteenwoordigend van die groot getal onderskeidings gesien moet word):

Konstltuerlng: Die Sekretaris lees die gepubliseerde kennisgewing waardeur die vergadering byeengeroep is, ter konstituering van die vergadering.

(a) Benoemings en aanstellings: Prof. 1. J. van Biljon:
Dekaan, Fakulteit Handel en Administrasie; Lt.-genl. A. J.
Liebenberg. Hoof van die Leer; prof. P. Smit: Vise-Rektor,
Universiteit van Pretoria; prof. B. Siabbert: Vise-President
van die Mediese Navorsingsraad; Regter Frank Smuts:
Regter-president van die Oranje-Vrystaat; mnr. W. Retief:
gevolmagtigde Ambassadeur in Bonn; Regter C. T. Howie:
Regter van die Hooggeregshof. Kaap die Goeie Hoop; dr. M.
Cluver: Direkteur van die Suid-Afrikaanse Museum; Regter
M. T. lennett: Permanente Regter in die Oos-Kaaplandse
Afdeling; Adv. L. Pienaar: Administrateur-generaal
van
Suidwes-Afrika/Namibie;
mnr. Eli Louw: Minister van
Administrasie en Ekonomiese Adviesdienste in die Kantoor
van die Staatspresident; mnr. P. J. Lombard: Burgemeester
van Stellenbosch; Regter H. C. Nel: Regter van die Kaapse
Hooggeregshof; professore aan die universiteit: proff. J. J.
du Preez (Ortopedagogiek). W. T. Claassen (Semitiese Tale).
D. A. du Toit (Dogmatologie), M. W. Heyns (Engels), T. Park
(Didaktiek). P. H. Kapp (Geskiedenis), H. I. Kotze (Staatsleer), I. S. H. Gildenhuys (Publieke Administrasie); prof.
D. I. Kotze: Permanente lid van die Presidentsraad; mnr. C.
Swanepoel: Senior Direkteur RTV 1 en Opvoedkundige
Programme. SAUK.

Notule: Die notule van die vorige gewone vergadering van
29 November 1984. asook die van die spesiale vergadering
van 14 Maart 1985, wat be ide in Matieland gepubliseer is.
word as gelees beskou. in orde bevind en deur die Voorsitter
onderteken.

(b) Toekennings en eerbewyse: Dr. D. P. de Villiers. mnr.
A. L. Schlebusch en prof. W. J. van der Merwe: Ere-doktorsgrade van die Universiteit; prof. G. G. Cillie: Ere-doktorsgraad van die UOVS en Dekorasie vir Voortreflike Diens;
prof. W. Kempen: Ere-doktorsgraad van die Randse Afri-

Opening: Op versoek van die Voorsitter open dr. D. I. Hattingh die vergadering met 'n gebed.
Die voorsitter versoek die vergadering om enke!!l oomblikke
op te staan ter gedagtenis aan die lede van die Konvokasie
wat sedert die vorige vergadering te sterwe gekom het.
'n Besondere welkomswoord word deur die voorsitter gerig
tot die Rektor en Vise-Kanselier. prof. M. J. de Vries. en die
Voorsitter van die Raad, dr. J. H. van der Horst.
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Sake ult die notules: As 'n aangeleentheid wat uit die notules
voortvloei. skets die Voorsitter kortliks die nuwe prosedure
wat ingestel is vir die benoeming van 'n kanselier. ooreenkomstig die voorstelle wat die Konvokasie in die verband
aan die Universiteitsraad voorgele het.
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kaanse Universiteit; mnr. E. Ie Roux:
Ere-doktorsgraad van die uavs; prof.
F. R. Tomlinson: Dekorasie vir Voortreflike Diens; prof. D. van ZyI: President
van die S.A. Historiese Vereniging;
prof. W. A. Vosloo: S.A. se Landboukundige van die Jaar; Regter V. G. Hiemstra: Ere-doktorsgraad van die Pot ehefstroomse Universiteit vir C.H.a.; dr.
C. J. F. Human: Dekorasie vir Voortreflike Diens; prof. B. Booyens: Goue erepenning vir bevordering van die Afrikaanse VoIkskuItuur; mnr. H. H. Smit:
D. F. MaIan-erepenning.
(c) Prof. P. J. Cillie steI 'n verdere onbestrede mosie van besondere dank aan
die Rektor vir die wyse waarop hy 'n
uiters moeilike jaar aan die Universiteit
gehanteer het.
0
Prof. Gawie Cillie (middel) wat tot Presivan die Konvokasie
herkies is,
saam met prof. Bun Booyens. wat as
Vise-President gekies is, en prof. Serf
Kritzinger, die geleentheidspreker
by
die Konvokasie
se 1985-jaarvergadering. Praff. Cillie en Booyens dien tot
einde 1987 in die ampte. Dit is prof.
dent

Cillie se tweede

termyn

van twee jaar

as President. Prof. Booyens is die eerste
Vise-President nadat die amp verlede
jaar ingestel

is.

Eerstejaarstudente

van die Fakulteit

van Krygskunde

op

Saldanha bring aan die begin van elke jaar 'n daglange besoek
aan die hoofkampus op Stellenbosch.
Vanjaar se graep B.Mil.eerstejaars is hier op die trappe voor die ]. S. Gericke-biblio-

teek saam met die dekaan van die fakulteit. kol. ]. C. Kotze
(regs agter), ander personeellede
van die Militere Akademie
en mnr. Sunley Uys (regs voor). van die Departement antwikkeling en Skakeling.
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Hoe amptenare
se vroue
Die vroue van die direkteure-generaal
van verskillende
staatsdepartemente
het die Universiteit
as gaste van die
Departement
Ontwikkeling
en Skakeling besoek. Mev. Renee de Vries (middel), eggenote van die Rektor en ViseK anselier, is hier by mevv. Engela Barnard, wie se man direkteur-generaal
van Nasionale Intelligensie
is, en Ina
de Loor, vrou van die direkteur-generaal
van Finansies. Die vroue het onder meer
die Konservatorium,
Botaniese Tuin en
J. S. Gericke-biblioteek
besigtig.

Joernalistiek
'n Dubbele geleentheid
is na die Maartgradeplegtigheid
by die Departement
van Joernalistiek
gevier: pryse is oorhandig aan die beste studente van die
klas van '85, en beurse is toegeken aan
studente in die klas van '86.
Regs is die twee pryswenners,
mnre.
Fanie Heyns (links) en Malcolm Fried.
Mnr. Fried het die CAR-prys verower
as student wat in die eksamen die beste
gevaar het, en mnr. Heyns het die Rowland Hill-toekenning
ontvang vir uitnemende
skryfwerk
buite die formele
leerplan.
Albei die pryse word jaarliks toegeken.
Die CAR-prys, toegeken deur die firma
Ramsay, Son and Parker, uitgewer van
die tydskrif
CAR en verskeie
ander
publikasies,
bestaan al verskeie jare.
Die Rowland Hill-toekenning
is nou die
eerste keer toegeken. Dit is in sy testament geskep deur mnr. Rowland Hill
("The Man on the Spot") wat jare lank
redaksielid
van die Cape Times was,
uit waardering vir die hoe gehalte van
die joernalistieke
opleiding
wat prof.
Piet Cillie, stigter van die Departement,
die sttidente op Stellenbosch
gegee het.
Mnr. Heyns werk nou by Die Burger en
mnr. Fried by die Cape Times.

Regs: Op pad om joernaliste te word:
die drie studente
wat nou in die nagraadse Departement
van Joernalistiek
op Stellenbosch
studeer met beurse van
die tydskrif CAR. Van links af is mej.
Bobbi van der Spuy, prof. Johannes
Grosskopf, hoof van die Departement
van Joernalistiek,
mej. Anso van Zyl.
mnr. Norton Ramsay, voorsitter
van
Ramsay, Son and Parker, uitgewer van
CAR, en mej. Carolyn Newton.
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Oud-studente
van die US-Bestuurskool
het 'n reiinie by die
Johannesburgse
Buiteklub gehou. Prof. Helgard Muller (sesde
van links), die Bestuurskool
se direkteur, is hier by (van links
af) mnre. G. C. van Blerk, D. Schuurman, G. Katzenellenbogen,

'n Dud-Malle se verblyf in Amerika drie jaar gelede het gelei
tot 'n nuwe winkel op Stellenbosch wat allerlei aandenkings
vir Maties en Oud-Maties verkoop.
Mev. Werda Biesenbach het in 1983 in Texas gewoon, waar
haar man verder gestudeer het. "Op die kampus was daar 'n
winkel met universiteitsaandenkings,
en dit het my laat besef
dat daar op Stellenbosch oak 'n behoefte aan so iets is."

F. Wessels en D. Osrin, mej. A. Osche en mnre. F. Marais.
I. A. S. Kok. A. Laas, C. Vietri, M. A. Cochluvius en J. D.
Malakou.

Nuwe winkel met
US-aandenkings

Sy het begin pIa nne maak, by studente en Oud-Maties raad
gevra, en ontwerpe vir die aandenkings uitgedink.
Die Universiteit gee toestemming vir elke artikel met die USwapen of -embleem of die naam Matie daarop. Die aandenkings
wissel van duur stelle glase met die Universiteitswapen daarop gegraveer tot goedkoper artikels soos Matie-koffiebekers
of -T-hempies.
Sy se sy probeer in elkeen se smaak voorsien - van platsakstudente wat met 'n aandenking van Stellenbosch af wi! weggaan tot oud-studente of buitelandse en ander besoekers wat
duurder artikels wi! koop. Daar is onder meer mansjetknope,
gemonteerde US-wapens, 'n reeks skryfbehoeftes, asbakke en
lessenaartoebehore soos briewemesse, kladblokke en papiergewigte.
Met al die ontwerpe probeer mev. Biesenbach keurigheid en
goeie smaak aan die dag Ie. "Selfs die goedkoper en informele
aandenkings wat hoofsaaklik vir die jonger garde se smaak
bedoel is, moet die Universiteit se naam waardig wees."
Sy woon reeds sedert haar studentedae meer as 'n dekade al
op Stellenbosch. Nadat sy eers onderwyseres was, het sy die
sakewereld betree en het ook steeds haar eie onderneming as
skakelkonsultant. Haar man, Reinie, 'n meganiese ingenieur,
het einde verlede jaar sy doktorsgraad aan die US verwerf. 0
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Koor toer wyd in die lente
D

ie Stellenbosse Universiteitskoor
beplan om as deel van sy halfeeufeesviering in die Septembervakansie landwyd in die meeste groot
stede op te tree. 'n Koortrustfonds is
ook as "monument" van die halfeeufees
gestig.
Stede waar die koor in die Septembervakansie optree, is Pretoria, Johannesburg, Germiston, Bloemfontein en Port
Elizabeth. Later vanjaar is daar ook uitvoerings in Kaapstad en elders in WesKaapland.
In Johannesburg en Germiston is die
koor se uitvoerings deel van die stede
se eeufeesvierings.

van die koor se bedrywighede
voerings.

en uit-

Strenger kopieregwette
aangehelp.

het die styging

Van die koor se gereelde oefenkampe
- wat weg van Stell en bosch gehou is
sodat die studente sonder die afleidings
van die kampuslewe intensief kon oefen
- moes byvoorbeeld afgeskaf word.

Die trustfonds se rente-opbrengs sal
gebruik word om die finansiele las ligter
te help maak. Dit sal as die Universiteitskoor Stellenbosch
Opvoedkundige
Trust bekend staan.

Omdat die koor se bladmusiek meestal
uit die buiteland kom, het die laer randwaarde beteken dat sowat R15 000 vanjaar hiervoor opgedok moes word (R250
vir elk van die sestigtal koorlede).
Skaars vyf jaar gelede was dit nog 'n
klein item op die koorbegroting, nie eers
'n vyftiende van die huidige bedrag nie.

Aile Oud-Maties - en veral oud-koorlede - word gevra om bydraes vir die
koor-trustfonds te stuur en so te help
om die "monument" van die halfeeufees
te bou. Dit kan gestuur word aan: Die
Bestuurder, Universiteilskoor, Departement Ontwikkeling en Skakeling, Universileit. Stellenbosch, 7600.
0

Die plekke en tye van die Septemberkonserttoer is: Bloemfontein (19 September; Sand du Plessis-teater), Johannesburg (21ste; Sint Mary-katedraal),
Germiston (22ste; Burgersentrum), Pretoria (24-25ste; Musaion) en Port Elizabeth (27ste; Technikon-ouditorium). Die
SA Lugdiens help die koor om die toer
moontlik te maak.
Op 25 Oktober sing die koor in die Kaapstadse Stadsaal en die jaar word afgesluit met 'n retinie van koorlede en oudkoorlede gedurende 11-13 Desember op
Stellenbosch. Uitvoerings sal dan in die
Endlersaal aangebied word.
Stygende kostes in die afgelope jare het
die trustfonds noodsaaklik gemaak.
Hoer vervoerkoste, die huur van konsertsale, advertensiekoste en veral die
aankoop van bladmusiek het meegebring dat die koorbestuur en universileitsowerheid ernslig moes besin oor
die gereelde, volgehoue voortsetling

waarvan twee pare identiese tweelinge
is. sing vanjaar in die
Universiteitskoor. Dirigent Acama Fick (regs voor) is hier by Malane en Tienie Hofmeyr en (agter) Christa Malan. Willene en Sunette Botha en Lizet!e Malan. Die Hofmeyrs is van Roodepoort. die Malans van Verwoerdburg en die Bothas van SomersetOos.
Drie tweelinge,

REUNIE VIR OU HOOFGEBOU SE EEUFEES
Op Donderdag 6 November vanjaar
word die au Hoofgebou se ingebruikneming, presies honderd jaar tevore,
feestelik herdenk. Die feesprogram sluit
in:

• 'n Retinie vir aile oud-studente wat in
die gebou klasgeloop het, asook aile
dosente wat daar klasgegee het. Die
Fakulteil van Regsgeleerdheid,
wat
steeds in die gebou gehuisves is, reel
vir sy oud-studente en dosente 'n afsonderlike program gedurende die oggend
(llhOO tot 12h30).
• 'n Herdenkingsplegtigheid
36

by die au

Hoofgebou, wat nou gerestoureer word.

dagblaaie bekend gemaak word.

• Die jaarvergadering van die US-Konvokasie word die aand in die H.B. Thomteater gehou, gevolg deur 'n onthaal in
die Langenhoven-studentesentrum.
Almal wat by die Universiteit afgestudeer het. kan dit bywoon.

Oud-studente in die regsgeleerdheid,
teologie en opvoedkunde sal binnekort
persoonlike uitnodigings na die retinie
kry. Meer besonderhede
kan verkry
word van mnr. Andries Esterhuyse by
die Departement Ontwikkeling en Skakeling (telefoon 02231-77645).

Die retinie sal uitstappies na verskillende plekke op die kampus, 'n filmvertoning en 'n noenmaal insluit. By die
Konvokasievergadering
sal 'n aangeleentheid van aktuele belang behandel
word. Meer besonderhede hieroor sal
later vanjaar in Matieland en in die

'n Boek oor die au Hoofgebou word ook
later vanjaar vrygestel. Dit word opgestel onder redaksie van prof. Charles
Fensham, afgetrede
hoof van die
Departement Semitiese Tale.
0
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