MR'S' BEfER MANIER OM DAAR TE KOM

SALkry
jouin'n
ommesientjie
daar...
Waarom aljou kosbaretyd op die heen- en terugreis verkwis
as jy met vakansiegaan? Ure agter diestuurwiel? Soms selfsdae!
Met SAL se Binnelandse Dienste is jy in 'n japtrap daar.
Byvoorbeeld, die vlug van Johannesburg na Kaapslad - een
vanonslangstevlugte-duur net2 uur. Padlangs kan dit tot twee
dae neem! Styg op met SAL se Binnelandse Dienste en geniet baie meer vakansie.

dit kosjou
me alles
watjy
besit me ...

Lugreis op SALse Binnelandse Dienste kos minder as watjy
dink. VeraIas jy ons fabelagtige afslagtariewe benut! Tariewe
wat elke sak pas!
Dis ongetwyfeld goedkoper om te vlieg as om te beslUur, as
jy die prys van brandstof, versiening, versekering, waardever'n
uitstekende
vlieg-nou-betaal-Iater-plan,
met tot 24 maande om te betaal.
mindering ensovoorts in ag neem. Boonop het SAL

jykom
vars en
ontspanne
daar aan...

Waarom omgekrap en uitgeput by jou bestemming opdaag?
SAL se Binnelandse Dienste haal die slommer uit vakansiereis. •
Vlieg met SAL se Binnelandse Diensteen jy kan omspan en
vanjousorgevergeetsodrajybydielughaweaankom. Geniet . ~
die opwinding van dieopstyg, dielugversorgdegemak, vriende- ' - - - - - - -..........
like personeel watjou vertroetel, die pragtige uitsig ... en jy kOrn vars en uitgerus by jou bestemming aan ... oorgehaal vir die prer. Dis die beste manier om daar te kom.

Basta bestuur ... vlieg soontoe
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SE KLIENTE

GEEN

DER
KNIE*

Ons maak nie beloftes nie.
Ons vaeg die daad by die waard.
As ons al die bankbehoeftes
van saveel van ans kliente kan
bevredig, sal ans dit nie oak vir
jou kan doen nie?
*Onafhanklike navorsing het getoon dat meer as 8 uit 10
Volkskas-kliente al hulle banksake by Volkskas doen.
Volkskas Beperk IGeregistreerde Bank)

...............~B

Jou bankgenoot deur dik en dun.
McCANN-DeVIWERS 20300711
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REDAKSIONEEL
Belangrike bydrae
tot nywerheidsgroei
ie Eikestad se munisipaliteit verdien lof vir sy pogings om deur die
vestiging van die land se eerste
tegnopark 'n belangrike bydrae tot ekonomiese groei, die skep van werkgeleenthede en die verhoging van die algemene welvaart in Suid-Afrika te lewer.

D

Daar is wereldwyd reeds sowat 120
sulke tegnoparke, meestal in Amerika
en Europa maar ook in lande soos die
Republiek van Sjina (Taiwan), Indie en
Israel.
Die hoofdoel daarvan is om basiese navorsing in nuttige nywerheidsprodukte
te omskep. Dit is in Suid-Afrika veral
belangrik omdat groei in die vervaardigingsektor so nodig is vir die skep van
werkgeleenthede en die verbetering
van die ekonomiese welvaart vir al die

O

awie Snyman - rugby-organiseerder van die US, een van taile Springbokrugbyspelers uit Matieland in die
jare sewentig en 'n man wat as afrigter
van die spel op die punt staan om
geskiedenis te maak.

land se mense. Daar word byvoorbeeld
beraam dat 800 werkgeleenthede daagliks geskep moet word om grootskaalse
werkloosheid te voorkom.
Hier is die vervaardigingsektor van
groot belang. In die afgelope 35 jaar het
die sektor se bydrae tot die bruto binnelandse produk van 24% tot 35,5% toegeneem terwyl die mynbou- en landbousektore s'n afgeneem het.

US-navorsingsinstansies wat 'n bydrae
kan lewer, sluit o.m. in die institute vir
Bedryfsingenieurswese. Biotegnologie,
Elektriese Tegnologie, Elektronika. Toekomsnavorsing, Polimeerwetenskap,
Struktuuringenieurswese, Toegepaste
Bestuurswetenskappe, Toegepaste Rekenaarwetenskap en die Sentrum vir
Robotika asook die Buro vir Ekonomiese
Ondersoek.

Omdat sowat 80% van die land se uitvoergoedere grondstowwe is terwyl
sowat 70% van die invoergoedere klaarprodukte is, moet gepoog word om meer
plaaslik te vervaardig. Dit vereis intensiewe navorsing- en ontwikkelingswerk om nuwe, unieke produkte te
verkry. Daar moet nie net op ingevoerde
ontwerpe. wat deelname aan uitvoer

Terwyl die tegnopark enersyds van 'n
noue universiteitsbetrokkenheid afhanklik is. kan die vestiging van 'n
tegnopark. met sy na verwagting sowat
500 hoevlak-navorsers, 'n verdere bydrae tot basiese en toegepaste navorsing aan die Universiteit lewer.
0

Fokus Op ...

en Marie-Louise het die raket nog op
provinsiale vlak ook geswaai.
Op die rugbyveld was Dawie bekend
vir sy slim spel en onverskrokkenheid
onder groot druk (in die Engelstalige
pers is hy dikwels "Mr Cool" genoem),
maar dit is as afrigter van die WP-span
wat hy nou na alle waarskynlikheid die
rekordboek gaan herskryf. Hy rig die
Streeptruie sedert 1981 af. In 1982 palm
die WP die gesogte Curriebeker die
eerste keer in 16 j aar in en wen hy weer
vanjaar, is dit 'n rekord vyf keer agtereenvolgens - dit sal selfs die legendariese Buurman van Zyl se prestasie met
Noord-Transvaal se span oortref. Die
was ook vyf keer agtereenvolgens die
wenafrigter. maar een was 'n gelykopuitslag teen WP.

Vanjaar sal hy ook onthou word as die
groot inisieerder wat die tradisionele
kragmeting tussen die rugbyspanne van
die Suidelike en Noordelike Universiteite laat herleef het. (Die wedstryd op
16 Augustus in die Danie Craven-stadion op Steilenbosch was die eerste
sedert 1978 waaraan Suidelike Universiteite deel gehad het - in daardie jaar
het die span teen die Amerikaanse
Cougars gespeel.)
Dawie. 'n produk van Grey-Kollege in
die Vrystaatse hoofstad waar hy saam
met oud-Springbokrugbykaptein. Morne
du Plessis, vir die 0.13-spannetjie uitgedraf het (hulle was ook op Grey-Kollege
Hoer in dieselfde span en het saam die
Streeptrui en die Groen en Goud gedra).
is lid van 'n baie bekende Oud-Matiegesin van Bloemfontein. Sy vader en
moeder, ds. Dawid en mev. Louise Snyman, sy suster, Marie-Louise, en sy
broers, Jan en Jackie, het almal aan die
US gestudeer. Pa Dawid het op sy dag
vir WP vleuel gespeel en Jackie was
natuurlik ook Springbok. Ma Louise was
'n eerstespantennisspeelster op Maties

verhoed. staatgemaak word nie.
Die beoogde tegnopark kan 'n skakel
wees tussen die nywerheid enersyds
en aan die ander kant die navorsingsinfrastruktuur wat reeds aan die Universiteit bestaan - veral in die Fakulteit van Ingenieurswese maar ook in
die Natuurwetenskappe. Landbouwetenskappe. Geneeskunde asook Handel
en Administrasie.

Vanjaar swot Dawie Sielkunde III, hoewei hy reeds Hons-BA (liggaamlike
opvoedkunde) het. Het dit iets met sy
verstommende vernuf en insig as afrigter te make?
Hy glimlag net ... en 'n mens twyfel
onmiddellik of die Goue Beker enigsins
die Kaap gaan verlaat 1

Dawie Snyman

Sy vrou, Pam, het B.Ed. met lof aan die
US verwerf. Hulle is die trotse ouers
van vier dogters, Luli (11). Patse (9),
Pammy (5) en Danielle (11 maande).
3

'n Ondersoek deur die Departement Ekonomie het interessante gegewens
aan die lig gehring, o.m. oor waar studente die geld vandaan kry om op
universiteit te wees

Studie werp lig op
Maties se geldsake
it 'n opname wat die Departement Ekonomie onder die Maties
gedoen het, blyk dat byna 50%
van die respondente hul eie
motors besit het, 10% eiendom gehad
het en 7,3% aandele besit het, terwyl
53,5% geen eie inkomste gehad het nie,
53,1 % met beurse gestudeer het en
73,2% skenkings van hul ouers gekry
het om te studeer.

U

Die opname is einde verlede jaar gedoen, waarna dit verwerk en onlangs
vrygestel is.
Die departement het die navorsingsprojek by sy nagraadse kursusprogram
ingeskakel om honneurs- en M-studente
in 'n empiriese studie te betrek. Altesame 861 studente, 7,4% van die wat by
die ondersoek betrek is, het gereageer
op die vraelyste wat aan hulle besorg
is.
Die doel van die navorsing was am USstudente se finansiiHe behoeftes te bepaal. Daar is oak geprobeer am inligting
oar sekere kenmerke van die studentebevolking asook hulle huidige en toekomstige benutting van finansii:\le dienste te bekom.
Mnr. Danie van Tonder, groepekonoom
by Boland Bank en 'n deeltydse USdosent in die ekonomie, het die projek
beplan en uitgevoer. Die Universiteitsowerheid is deurlopend betrek en die
Departement Ontwikkeling en Skakeling, ses banke (Barclays, Boland Bank,
Nedbank, Standard, Trust Bank en
Volkskas) en drie boekhandelaars (Griet
se Akademiese Boekhandel, HAUM en
UUB) het gehelp am die koste te bestry.
Daar is gepoog am volledige data te
bekom oar die studente se finansiele
behoeftes, sodat die Universiteit en die
banke hulle gesamentlike finansieringsbronne so goed as moontlik kan benut.
"Die student op Stellenbosch is die
afgelope jare telkens met stygende
4

studie- en lewenskoste gekonfronteer
en die stroewe ekonomiese klimaat het
almal gedwing am die gordel stywer te
trek," se mnr. Van Tonder.

verwag am hul studie binne die toegelate aantal akademiese jare te voltooi,
16% het gemeen hulle sou longer neem
en 9% was onseker.

"Die Universiteit besef dat sy huidige
finansieringsbronne tekortskiet en dat
die beskikbare fondse optimaal gebruik
moet word. Die banke besef weer
studentelenings bring vir hulle hoe
koste mee, sander noodwendig vergeIykbare voordele. Terselfdertyd word
gevoel dat aile finansiele dienste in ooreenstemming met die studente se behoeftes ontwikkel en aangewend moet
word, veral in die lig van die vooruitgang met elektroniese bankdienste."

Ongeveer 53% het met beurse gestudeer, wat gewissel het van US-beurse
(41 %) tot Staatsdiens- en provinsiale
beurse (47%), maatskappye (20%) en
WNNR- en RGN-beurse (10%). In die
fakulteite van Ingenieurswese en Opvoedkunde het sowat driekwart beurse
gehad, teenoor minder as die helfte in
die fakulteite van Bosbou, Geneeskunde, Tandheelkunde, Regsgeleerdheid asook Handel en Administrasie.

Aile Maties, behalwe die van die Fakulteit Krygskunde op Saldanha, die
Bestuurskool en Buitemuurse afdeling
in Bellville, nagraadse studente wat
verder as 90 km van Stellenbosch af
woon en studente van die Paarlse en
Oudtshoornse onderwyskolleges wat
oak as US-studente beskou word, is by
die ondersoek betrek. Hulle is verdeel
tussen studente wat in koshuise bly
(5358) en die res (5 764).
'n Verteenwoordigende steekproef is
getrek sodat 'n res pons van tussen vyf
en tien persent van al die betrokke
studente verkry kon word. Daar is
besluit om 12% van die koshuisbewoners
en 25% van die res by die steekproef in
te sluit. Die twee groepe se terugvoering
was 9,01 % en 6,5% onderskeidelik dus 7,74% (861) van die studente wat
by die ondersoek betrek is.
Die voltooide vraelyste is geredigeer en
die data op ponskaarte aangebring sodat
dit op die Universiteit se rekenaar gestoor en daarna verwerk kon word.
Meer as driekwart van die respondente
was voorgraadse studente. Heelwat
meer as die helfte het binne 2 km van
hul klasse gewoon. Sowat 75% het

Die persentasie met studentelenings
verskil ook van fakulteit tot fakulteit. In
die Lettere en Wysbegeerte, Natuurwetenskappe en Opvoedkunde was dit
minder as 40% en in Teologie byna 65%.
Meer as 27% het geen studentelenings
of beurse gehad nie, 19,2% het slegs
studentelenings gehad, 30,31 % slegs
beurse en 23,5% beurse en lenings.
Naas die sowat 50% wat motors gehad
het, het byna 14% oak motorfietse en
28% hoetroustelle gehad. Slegs sowat
23% het uitkeerpolisse gehad, meer as
30% was sonder 'n spaarrekening, en
minder as 30% het oar vaste deposito's
beskik.
Meer as 50% van die studente het deeltydse of vakansiewerk gehad. Ander
inkomstebronne was skenkings van
ouers (sowat driekwart van die respondente) en 'n wederhelf se inkomste
(sowat 11 % van die respondente was
getroud en 87% van die wederhelftes
het hul eie inkomste verdien).
Ondanks groot kosteverskille tussen
kursusse en vakrigtings wissel die deursnee student se jaarlikse koste van
R5 000 tot R6 000. Die helfte hiervan is
aan klas- en losiesgeld bestee.
0

MATIEIAND
uid-Afrika se eerste tegnopark
word waarskynlik volgende jaar
net buite Stellenbosch gevestig. Die Eikestad se munisipaliteit het 40 ha suidwes van die dorp
beskikbaar gestel vir die tegnopark,
waarmee die Universiteit en veral die
Fakulteit van Ingenieurswese nou gekoppel sal wees.

S

In die buiteland - veral in nywerheidslande soos Brittanje en die VSA - is
daar reeds meer as 120 sulke tegnoparke. 'n Tegnopark is 'n ontwikkeling
waarbinne 'n groep ondernemings geakkommodeer word wat by hoevlaktegnologiese navorsing en ontwikkeling
betrokke is.
"Dit is 'n noodsaaklike skakel om universiteite se navorsingsresultate in unieke
nywerheidsprodukte te omskep met die
oog op uitvoerbetrokkenheid," se die
Eikestad se burgemeester, mnr. Piet
Lombard, wat ook direkteur van die US
se Departement Ontwikkeling en Skakeling is.
Suid-Afrika bestee jaarliks geweldige
bedrae om nywerheidsprodukte in te
voer. Word van die produkte plaaslik
gemaak en uitgevoer, kan ons land enersyds heelwat geld bespaar en andersyds waardevolle buitelandse valuta
verdien, se mnr. Lombard.

Tegnopark se hoofdoel is om die resultate van basiese navorsing, soos wat dit
gewoonlik aan 'n universiteit gedoen
word, in nuttige nywerheidsprodukte
te omskep.
Die terrein by Stellenbosch voorsien
aan al die vereistes wat gewoonlik vir
'n tegnopark gestel word, naamlik:

• Dit is gelee naby 'n universiteit wat
deur sy navorsingsinstitute en -buro's
nou betrokke is by nywerheids-N & 0;
• Dit is in 'n aangename, landelike
omgewing, naby goeie woonbuurte en
ontspanningsgeriewe;
• Dit sluit goed aan by die hoof-vervoeren -kommunikasienetwerk. (Dit is byvoorbeeld slegs twintig minute vanaf
die D. F. Malan-lughawe).
"Die Stellenbos.ch-terrein bied boonop
'n panoramiese uitsig, wat strek van
Tafelberg oor Valsbaai tot aan die Jonkershoekberge," se mnr. Lombard.

lste SA
tegnopark
dalk by
Eikestad

Op die vraag of Suid-Afrika werklik 'n
behoefte aan tegnoparke het, wys prof.
Viljoen op die toenemende belangrikheid van die vervaardigingsektor. In
1950 het dit sowat 24% van die land se
bruto binnelandse produk bygedra
(teenoor die mynsektor se 16,8% en die
landbousektor se 13,5%). In 1983 was
die vervaardigingsektor se bydrae
34,5%, mynbou s'n 10,5% en die van
landbou 6,6%.

Die werk in 'n tegnopark is hoofsaaklik
tot die sogenaamde hoevlak-tegnologie
("high-tech") beperk. Voorbeelde hiervan is die elektronika, rekenaarwetenskap, materiaaltegnologie, biotegnologie, instrumentasie, fynmeganika en
optika.
Mnr. Lombard

"Ons heil vir ekonomiese groei Ie in die
vervaardigingsektor - veral omdat
sowat 80% van ons uitvoergoedere tans
grondstowwe en roumateriaal is, terwyl 70% van ons invoergoedere klaarprodukte is. Ons vervaardigingsnywerheid sal hom toenemend daarop moet
toele om klaarprodukte te lewer." Boonop bring bevolkingsgroei mee dat minstens 800 nuwe werkgeleenthede daagliks in Suid-Afrika geskep moet word
om grootskaalse werkloosheid te voorkom.
"Unieke produkte moet ontwikkel word
waarmee ons op die uitvoermark kan
presteer. Ons kan dit slegs vermag as
ons plaaslik-produkgerigte N & a onderneem. Suid-Afrika moet sy grondstowwe en roumateriaal plaaslik tot kundige
eindprodukte verwerk. Ons produsente
is nog meestal monteerders in piaas
van vervaardigers. Daar word te lank al
staat gemaak op ingevoerde ontwerpe
wat hier onder lisensie gemaak word,
wat ons deelname aan uitvoer verhoed."
Dit is hier waar die universiteit, tegnopark en nywerheid se uiters belangrike
rolle bymekaar uitkom. Prof. Viljoen
voorsien dat die Republiek as 'n noodsaaklike vereiste vir ekonomiese groei
in die volgende paar jaar verskeie tegnoparke moet ontwikkel.

Massavervaardiging word nie in 'n tegnopark onderneem nie, maar elders in
nywerheidsgebiede. Besoedeling is dus
nie 'n faktor nie. Die firmas wat hulle
daar wil vestig, word gewoonlik streng
gekeur.
Tegnoparke is meestal nou verbind aan
een of meer universiteite. 'n Mens sou
kon se dat geen tegnopark sonder 'n
intieme universiteitsbetrokkenheid
moontlik is nie," se prof. Viljoen. 'n

. ..

US OOK BETROKKE

Volgens die dekaan van Ingenieurswese, prof. Christo Viljoen, word tegnoparke in die buiteland beskou as 'n
noodsaaklike skakel in die ketting om
ekonomiese groei te verseker, werkgeleenthede te skep en die algemene welvaart te verhoog.

'n Tegnopark bestaan gewoonlik uit 'n
aantal kleiner firmas of die navorsingsafdelings van groot (selis internasionale) ondernemings wat by toegepaste
en resultate-georienteerde navorsingen ontwikkelingswerk (N & a) asook
ontwerpwerk vir die nywerheid betrokke is, se prof. Viljoen.

.

-

Prof. Viljoen

"Navorsing het getoon dat vir elke pos
by 'n tegnopark ongeveer 16 poste elders, byvoorbeeld in die nywerheidsektor, geskep word." Prof. Viljoen se daar
is groot belangstelling onder sakemanne en nyweraars oor die toekoms
van Suid-Afrika se eerste tegnopark.
Wesgro, 'n organisasie wat ekonomiese
vooruitgang in Wes-Kaapland bevor5
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Tegnopark
der, het sy steun daaraan toegese. Die
universiteite van Kaapstad en WesKaapland asook die Kaapse en Skiereilandse technikons word ook genooi
om deel te neem. 'n Nasionale simposium om die konsep van 'n tegnopark
aan top-nyweraars en -sakelui bekend
te steL is op 26 Augustus op Stellenbosch gehou.
'n Loodskomitee bestaande uit twee
stadsraadslede, twee US-verteenwoordigers en twee verteenwoordigers van
die private sektor doen ondersoeke en
aanbevelings oor onder meer grondbesit, funksionering en beplanningsprosedures. Die tegnopark se beplanning
sal waarskynlik vanjaar 'n aanvang
neem sodat die bouery volgende jaar
kan begin.
Die beoogde tegnopark se boustyl sal
by die aard en karakter van die omgewing inpas, se mnr. Lombard. Hy meen
die sowat 500 hoevlak-navorsers wat
binne die volgende tien jaar na Stellenbosch verhuis, kan 'n inspuiting vir die
dorp se sake-ondernemings, skole en
die Universiteit beteken.
• Die wereid se eerste tegnopark is
Silicon-vallei, in San Francisco, VSA,
wat deur die Stanford-universiteit se
ingenieursfakulteit gestig is. Onder die
120-tal wereldwyd is Trinity-park, Cambridge, Engeland; die wetenskap-gefundeerde nywerheidspark in Sjinsjoe, Republiek van Sjina; Nice, Frankryk;
Tefen, Israel; en selfs een in Indie.
Amerika het 80, Brittanje 21 en Europa
20.
0

600 meer as in 1985

NUWE REKORDGETAL
STUDENTE

D

ie Universiteit het vanjaar presies 600 studente meer as verIede jaar. 'n Nuwe rekordgetal
van 13 749 studente het ingeskryf. Dit is 'n toename van 4,56 persent.

Nagraadse studente het met sowat 200
toegeneem tot 27,84 persent van die
studentebevolking (verlede jaar was dit
27,7 persent). Die Universiteit het van
die hoogste persentasies nagraadse studente in die land.
Eerstejaarstudente het van 2 678 tot
2 751 toegeneem. Die akademiese gehalte van die eerstejaars is soos in
vorige jare weer baie goed: Sowat
twaalf persent van hulle het 'n A-gemiddeld (80 persent) in die matriekeindeksamen verwerf, minstens 22,5
persent 'n B-gemiddeld (70 persent) en
34 persent 'n C-gemiddeld. Dit beteken
dat byna 70 persent van hulle met 'n Cgemiddeld en hoer gematrikuleer het.
Nege van die twaalf fakulteite het meer
studente. Slegs by Ingenieurswese,
Bosbou en Krygskunde is daar geringe

afnames. Ingenieurswese is steeds die
vyfde grootste fakulteit.
Die vier grootste fakulteite is Lettere en
Wysbegeerte met 3 552 studente (3 350
in 1985), Handel en Administrasie met
2 760 (2594 in 1985), Geneeskunde met
1 712 (1 661) en Natuurwetenskappe
met 1 493 (1 388). In die fakulteite van
Opvoedkunde, Landbouwetenskappe,
Regsleerdheid, Teologie en Tandheelkunde is daar ook 'n toename .
Wat die nagraadse inskrywings betref,
is daar vanjaar 1 326 honneurs- en ander nagraadse baccalaureusstudente,
1 642 meesters- en 498 doktorsgraadstudente.
Die gekleurde studente het van 227 tot
359 toegeneem. Daar is vanjaar 325
Kleurlingstudente teenoor 200 in 1985.
Die amptelike studentetal aan aile universiteite in die land word in Junie elke
jaar bereken. Die syfers help o.m. om
die subsidie te bepaal wat die Staat
volgende jaar aan elke universiteit toe0
ken.

R13 milj. aan beurse, lenings
tygende klas- en losiesgeld laat
studente deesdae finansieel
noustrop trek. Prof. Mike de
Vries, Rektor en Vise-Kanselier,
se die Universiteit probeer alles binne
sy vermoe doen sodat akademies verdienstelike studente sonder finansiele
sorg kan studeer.

skool akademies uitgeblink het. AIle
eerstejaars wat 'n gemiddelde A-simbool (minstens 80%) in die matriek-eindeksamen verwerf het, ontvang merietebeurse van die Universiteit. Vanjaar is
daar byna 250 van hulle, waarvan 43 'n
matriekprestasie van meer as 90% behaal het.

Meer as R13 miljoen se beurse en lenings is vanjaar aan studente toegeken.
Volgens die US se Afdeling Beurse en
Lenings kom die geld uit die Universiteit se eie fondse asook van die Staat,
semi-staatsinstellings, private ondernemings en ander instansies.

Aan senior voorgraadse studente wat
verlede jaar 'n gemiddelde persentasie
van 70% en hoer behaal het, is 435
merietebeurse vanjaar toegeken.
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Die Afdeling weet van nog sowat R9,5
miljoen wat deur handelsbanke net op
Stellenbosch aan Maties geleen is.
Soos in die verlede is daar vanjaar weer
'n groot getaI eerstejaars wat reeds op
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Die Universiteit stel ook 'n mim aantal
beurse beskikbaar vir behoeftige studente wat akademies bevredigend presteer. Vanjaar kry 629 studente sulke
beurse.
Van navorsingsinstansies soos die RGN,
die WNNR en die MNR het nagraadse
studente aan die Universiteit vanjaar
beurse ten bedrae van meer as Rl,25

miljoen ontvang. Verder het die Universiteit self uit eie fondse nagraadse beurse van byna 'n halfmiljoen rand voorsien, terwyl nog 'n kwartmiljoen rand
se beurse deur die Harry Crossleybeursfonds toegeken is.
Benewens akademiese prestasie gee die
Universiteit ook erkenning aan leierskapshoedanighede deur die toekenning van leierskapsbeurse. Die Universiteit spog vanjaar met 193 eerstejaars
wat sulke beurse ontvang het omdat
hulle hoofseuns of -meisies van hul
skole was. Hulle kom uit al vier provinsies en uit Suidwes, hoeweI die oorgrote
meerderheid van Kaapland is.
Nog besonderse beurse wat die Universiteit toeken, is die vir vier of meer
kinders uit dieselfde gesin wat aan die
US studeer. Vanjaar is nie minder as
213 sulke beurse toegeken nie.
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ie Departement Mens- en Dierfisiologie se navorsingsprogram
oor die voortplantingsprobleme
van die volbloedmerrie het aan
die lig gebring dat fisiologiese stres
direk tot verlies van dragtigheid kan
aanleiding gee.

Vir die teelbedryf is dit van die uiterste
belang om die verlies van dragtigheid
onder teelmerries teen te werk aangesien dit 'n bedryf is wat om groot geld
draaL Volbloedvullens haal pryse van
tot R300 ODD, sowat R40 miljoen word
jaarliks aan die verkoop van volbloedteeldiere bestee, Rl,6 miljoen word
jaarliks op Suid-Afrikaanse resiesbane
verwed terwyl laasgenoemde sowat
RI00 miljoen provinsiale belasting
genereer.
am tot die mark toe te tree, moet die
voornemende teler oor die beste teelmerries beskik, wat tussen R40 000 en
R250 000 koso Die merrie se onderhoud
kan die eienaar tot R8 300 per jaar uit
die sak jaag en dekfooie van die land se
voorste hingste bedra enigiets tussen
R5 000 en R20 000. Wanneer van sulke
geld gepraat word, is die navorsing wat
gedoen word om verlies van dragtigheid te voorkom vir die teelbedryf van
kardinale belang.
Prof. Chris van Niekerk van die Departement Mens- en Dierfisiologie doen
sedert die vroee sestigerjare navorsing
in die verband. Sedertdien het hy
wereldbekendheid verwerf vir sy werk
op verskillende aspekte van die perdefisiologie.
"Die kommerwekkend hoe getal merries
wat na bevrugting weens aborsie nie
vullens kon voortbring nie, het daartoe
gelei dat die ondersoek op die knelpunt
toegespits is om sinvolle verklarings
daarvoor te vind. Daar is vasgestel dat
die grootste verliese aan dragtigheid
plaasvind sonder die teenwoordigheid
van mikrobiologiese besmetting, en dat
ander oorsake as siektetoestande van
die voortplantingstelsel daarvoor geblameer moet word," se dr. Johan Morgenthal, senior lektor van die departement.
Volgens dr. Morgenthal is vasgestel dat
die bepaling van bloedvlakke van Progesteroon en sekere naverwante hormone dit moontlik gemaak het om drie
duidelike groepe aborterende merries
uit te ken: eerstens die wat aborteer
tydens hormoonkonsentrasies wat binne
normale perke beweeg; tweedens 'n
groep merries wat ook hulle dragtighede verloor, maar met hormoonvlakke
wat voor die aborsies dramaties hoer is
as die hoogste normale vlakke; en
laastens diere wat aborteer terwyl die
hormone deurentyd insiggewend minder as die minimum konsentrasies is.
Verlies van dragtigheid onder eersgenoemde groep was te wyte aan merk-

Mnr. Josef de Vos, tegniese beampte by die Departement Mens- en Dierfisiologie aan
die US by twee van die Universiteit se merries wat in die navorsingsprogram oordie
verlies van dragtigheid by renperde gebruik word.

Navorsing help
renperdbedryf
bare mikrobiese besmetting of meganiese afsluiting van die naelstring weens
draaiing daarvan. Merries met bloedvlakke vee I hoer as normale perke aborteer in die oorgrote meerderheid gevalle
weens die teenwoordigheid van tweelinge, terwyl aborsies gekenmerk deur
abnormaal lae hormoonkonsentrasies
sonder enige merkbare rede plaasvind.
Volgens dr. Morgenthal is merries van
die laaste groep geneig om gedurende
opeenvolgende teelseisoene dieselfde
probleme te he, saam met dieselfde hormoontendense. Sulke merries word as
gewoonte-aborteerders beskryf.
"Hoewel baie sogenaamd normale merries ook vatbaar is vir fisiologiese stres,
is die gewoonte-aborteerder insiggewend meer onderhewig daaraan, en dit
gee dikwels aanleiding tot 'n verlies
van dragtigheid.
Voorbeelde van stres is uitermate en
aanhoudende pynlike toestande en
koorswekkende siektes. Stres van 'n
laer graad speel ook 'n beduidende rol
- die vervoer van die dragtige merrie
of selfs die spening van 'n sogende vul
an verliese in die hand werk," se dr.
Morgenthal.
Volgens hom is selfs net die bykomend
dreinerendEJ effek van 'n sogende vul
op 'n merrie in talle gevalle genoeg om
die merrie se vermoe om terselfdertyd
'n dragtigheid te onderhou, so ernstig
dat verliese kan voorkom.
Proewe wat prof. Van Niekerk
durende die vroee stadiums van
program gedoen het, het getoon
dragtigheidsverliese veroorsaak

gedie
dat
kan

word deur die dragtige merrie aan wanen ondervoeding bloot te stel. lntussen
het opvolgwerk hierdie feit onderstreep,
en die navorsers meen die aanwending
van korrekte voeding kan baie meer
voortplantingsprobleme uitskakel as
wat algemeen aanvaar word.
In die opsig noem dr. Morgenthal die
interessante waarneming dat perderasse anders as die volbloed nie op dieselfde wyse op stres reageer nie, omdat
hulle tot so 'n mate kompenseer dat
probleme tydens dragtigheid inderdaad
onder sulke perde die uitsondering is.
Dit lyk dus of veral die gewoonte-aborteerders se probleme 'n genetiese oorsprong het.
Daar bly egter vele vrae oor wat beantwoord moet word, en prof. Van Niekerk
noem dat die navorsingsprogram intensief voortgaan op meer basiese aspekte
van die gewoonte-aborterende merrie
se probleme. "Ongelukkig is die soort
navorsing besonder koste-intensief en
daarom is die Departement Mens- en
Dierfisiologie saam met die Departement Ontwikkeling en Skakeling besig
met 'n fondsinsamelingsprojek om die
navorsing te ondersteun."
"Aangesien die volbloedperdetelers
reeds die VI1,1gte van ons navorsing pluk
deur raad en bystand wat ons aan hulle
gee op grond van ons proefondervindelike kennis, en omdat hulle uiteraard
die meeste sal baat vind by voortgesette navorsing in die verband, is die
fondsip.sameling grootliks op die telersgemeenskap van die renperdbedryf gemik."
0
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Nog 'n nuwe buro, eenheid gestig

28ste INSTELLING VIR
NAVORSING AAN U.S.
RGN gee
geld vir
'n derde
eenheid
Dr. Redelinghuys

Prof. Claassen

Nuwe buro werk vir
die nywerheid

D

ie Buro vir Stelselingenieurswese
is vroeer vanjaar in die Fakulteit
van Ingenieurswese ingestel. Dit
is uitsluitlik afhanklik van die inkomste
wat uit kontrakwerk vir die nywerheid
verdien word.
Die nuwe buro onderneem ontwerptake, toegepaste navorsing en ontwikkeling asook eksperimentele ondersoeke en doenlikheidstudies op die
interdissiplinere gebied van die stelselingenieurswese.
Steun vanuit die nywerheid is reeds
ontvang vir die instelling van die pos
van direkteur en etlike ondersteunende
personeel, insluitende ingenieurs. 'n
Oud-Matie, dr. Chris Redelinghuys (35)
voorheen van Krygkor, is as direkteur
aangestel.
Dr. Redelinghuys het 'n graad in die
lugvaartkundige ingenieurswese in
1974 op Stellenbosch behaal, asook 'n
meestersgraad aan die Universiteit van
Stanford in Amerika in 1977 en 'n dok-
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torsgraad in die Ingenieurswese aan
die US in 1981.
Hywas gedurende 1974-1979 verbonde
aan die WNNR en Kentron, waarna hy
vir drie jaar senior lektor in meganiese
ingenieurswese en hoof van die Afdeling
Vloeimeganika aan die Universiteit was.
Sedertien was hy by Krygkor.
Die BSI sal klem Ie op 'n gesonder
wisselwerking tussen sy eie aktiwiteite
en die van aile akademiese departemente binne die fakulteit. Dit word
voorsien dat die BSI deur kruiskontraktering die talente van die ander vier
institute, twee buro's en sewe akademiese departemente in die fakulteit sal
benut.
Die BSI se stigting is die grootste enkele
gebeurtenis in die geskiedenis van die
uitbou van die fakulteit se verbintenis
met die nywerheid, se die dekaan van
ingenieurswese, prof. Christo Viljoen.
Daar word beplan om vroeg volgende
jaar te begin met die oprigting van 'n
0
gebou vir die nuwe buro.

ie Navorsingseenheid vir Rekenaartoepassings op die Taal en
Teks van die au Testament het
aan die begin van die tweede
kwartaal tot stand gekom. Dit word deur
die RGN gefinansier, aangevul deur 'n
bydrae van die US.

D

Van die tien navorsingseenhede in die
geesteswetenskappe wat oral in SuidAfrika deur die RGN ondersteun word,
is drie nou op Stellenbosch. Die ander
twee is die Navorsingseenheid vir Ontwikkelingsosiologie en die vir Wiskunde-onderrig.
Boonop is dit die vierde RGN-eenheid
wat aan die US tot stand kom. Die navorsingseenheid vir Toegepaste Demografie, wat in April 1980 ingestel is, het sy
werk reeds in Desember 1984 voltooi en
is toe ontbind.
Prof. Walter Claassen, wat ook hoof
van die Departement Semitiese Tale is,
is die direkteur van die nuwe eenheid.
Hy se die eenheid is die uitvloeisel en
uitbouing van verskeie navorsingsprojekte deur die departement die afgelope twee jaar.
Vir die navorsing word die rekenaar
gebruik om die Hebreeuse grammatika
en die tekskritiek van die au T~stament
(insluitende die vroee vertalings van
die au Testament) te bestudeer. Die
benadering word gebruik' omdat die
navorser deesdae werk II\1et so baie
gegewens wat net nie mee'r op die ou
manier gehanteer kan word nie.
"Hy het 'n nuwe greep op die gegewens
nodig, om s6 nuwe soort vrae aan die
teksmateriaal te kan stel en nuwe verbande te kan aanspreek. Trouens, dit
word nou moontlik om nuwe antwoorde
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te kry op vrae wat die navorser nie
vroeer gedink het beantwoord - of
selis gevra - kan word nie," se prof.
Claassen.
Die grammatika van Ou Testamentiese
tale soos Hebreeus en Siries en 'n verskeidenheid teksvariante op die Ou
Testament asook die vertalings daarvan
word so bestudeer.
Verskeie sentra in die buiteland doen
navorsing op die gebied, maar die Stellenbossers onderneem 'n aantal unieke
projekte en bring ander op 'n unieke
manier byeen. Die ontstaan van die
nuwe eenheid beteken dat die Ou Testament se taal en tekskritiek nou op 'n
omvattende skaal op die nuwe manier
nagevors word. Volgens prof. Claassen
sal 'n infrastruktuur opgebou word wat
vir aIle Suid-Afrikaanse navorsers op
die gebied nuttig sal wees.
Die eenheid se navorsingsdoelwitte is
onder meer die verkryging en inkodering van teksdata in rekenaar-leesbare
vorm, die opbou van databasisse om
die teksdata doeltreffend te manipuleer en die skep van programmatuur en
programmeringskundigheid vir toepassings van die aard.
Nagraadse studente in die teologie en
Semitiese tale sal ook opgelei word om
'n nuwe generasie navorsingshulpmiddele doeltreffend te kan gebruik om die
taal en teks van die Ou Testament te
bestudeer.
Spesifieke projekte wat aangepak gaan
word, sluit in die ontwikkeling en uitbouing van 'n grammatikale databasis
vir Bybelse Hebreeus, die opstel van 'n
konkordansie van die Peshitta (die ou
Siriese vertaling van die Ou Testament)
asook die bestudering van aspekte van
die Peshitta en die Septuagint (Griekse
vertaling).
Prof. Claassen se die eenheid se navorsing is werklik interdissipliner. "Afgesien van kenners op die gebied van die
grammatika en tekskritiek is rekenaarwetenskap-deskundiges ook betrokke.
Die omvang van die navorsingsveld is
egter so wyd dat die eenheid nog toerusting nodig het en meer personeel
wat vir minstens 'n jaar aangestel kan
word."
0
Die WNNR se president, dr. Chris Garbers, het die liggaam se prestige-Presidentstoekenning aan 'n US-wiskundedosent, dr. G. G. Watkins, oorhandig,
asook 'n spesiale WNNR-merietebeurs
aan mnr. M. J. Loedolff. 'n doktorale
student in die siviele ingenieurswese.
Met die oorhandiging op Stellenbosch
was, van links, prof. S. Kritzinger, direkteur: navorsing aan die US, dr. Garbers,
mnr. Loedolff, en drr. Watkins asook
R. R. Arndt, adjunk-president van die
WNNR.

Proff. Engelbrecht, Van Zyl en Andries Brink, president van die MNR.

MNR vereer 2
oud-dosente
D

ie Mediese Navorsingsraad het
twee Oud-Maties en afgetrede
dosente, proff. Frikkie Engelbrecht
en Andries van Zyl, vir hul uitmuntende
navorsingsbydraes elk met 'n silwer
medalje vereer.
HulIe het saam op Stellenbosch gestudeer, albei B.Sc. in 1944 en SOD in 1945
verwerf, saam in die Departement Fisiologie klasgegee en was later weer vir
jare kollegas in die Fakulteit van Geneeskunde, waar hulle verlede jaar saam
afgetree het.
Prof. Engelbrecht is onder meer vereer
vir sy bydraes tot die ontwikkeling van
fisiologie-onderrig in Suid-Afrika, vera!
in die mediese wetenskappe aan die
US, vir meer as 30 jaar. Die medalje is
ook toegeken vir sy uitstaande navorsing op die gebied van longmetabolisme.
Verder is hy vereer vir sy oorspronklike
navorsingsbydraes op die gebied van
pneumokoniose, veral silikose en asbestose, en later op die gebied van die

longfisiologie. Hy is geloof vir sy geesdrif en deursettingsvermoe, wat veel
bygedra het om 'n fisiologie-navorsingskultuur te vestig en uit te bou.
Prof. Van Zyl het die medalje ontvang
vir sy uitstaande navorsingswerk op die
gebied van tiroiedproteine en hul funksionele rol in tiroiedhormoon-biosintese. Erkenning is ook gegee aan sy
baanbrekerswerk op die isolasie en
karakterisering van abnormale prote'ine,
onder meer in Afrikanerbeeste.
Hy is ook vereer "vir sy ontwikkeling
van die vakgebied van farmakologie,
deur opleiding van studente in die
mediese wetenskappe oor 30 jaar; vir
sy beskeie benadering tot sy eie navorsingsbydraes en sy deugsame ondersteuning van mede-navorsers op hierdie
gebied. Hierdie kenmerke van Andries
van Zyl het veeI beteken vir die ontwikkeling van navorsingskundigheid aan
die Universiteit van Stellenbosch se
Fakulteit van Geneeskunde."
0

Beursein
Teologie
net vir
Malans
'N VERWOERDBURGSE Oud-Matie,
mm. J. R. Malan (82), het R4 000 aan
die Universiteit geskenk sodat die opbrengs gebruik kan word vir 'n beurs
aan 'n Matie-teologiestudent met die
van Malan. Dit sal vernoem word na sy
oorlede ouers, F. S. en R. E. Malan, wie
se ideaal dat een van hul vyftien kinders
predikant moes word, nie verwesenlik
is nie.
Mm. Malan was die jongste van die
vyftien. Net sy een suster, mev. D. Joubert (92) van Pretoria leef ook nog. Sy is
die rna van prof. D. M. Joubert, rektor
van die Universiteit van Pretoria (wat
ook 'n Oud-Matie is).
Nadat mm. Malan gedurende 1923-1925
op Stellenbosch gestudeer het, het hy
ook HOD aan UP en MA op Potchefstroom behaal. Hy was onderwyser op
Standerton, Ogies en Balfour asook
skoolhoof op Wolmaransstad. Na twaalf
jaar as inspekteur tree hy in 1969 af.
Albei sy ouers is in die agtien-vyftigerjare op Wellington gebore. Sy pa was 'n
halfbroer van D. G. Malan, pa van die
bekende senator F. S. Malan, prof. D. G.
Malan (wat 'n dosent aan die Stellenbosse Kweekskool was) en 'n destydse
kabinetslid, minister Charlie Malan. Sy
rna was weer 'n halfsuster van D. F.
Malan, die pa van die destydse eerste
minister en US-kanselier dr. D. F. Malan.
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Prof. Pauw en twee van die akademiese presteerders, mej. Ilse Kotze en mnr. Pieter
Eksteen, albei vierdejaarstudente in die landbouwetenskappe.

Graad nie al wat
saak maak, hoor
toppresteerders
een universiteitsgraad is bedoel
om 'n resep vir die werksituasie
te bied nie. Dit voorsien slegs in
die intellektuele voorbereiding
waarmee gegradueerdes ~ulle in hul
gegewe werksituasie kan orienteer, met
dien verstande dat spesifieke taakoplei ding op 'n nie-formele grondslag nog
daarop moet volg.

G

So het prof. Theo Pauw, gevierde OudMatie en US-eregraduandus, aan 'n 150tal voorgraadse akademiese toppresteerders, gese op 'n onthaal wat die
Rektor en Vise-Kanselier, prof. Mike de
Vries, vir hulle aangebied het. Die Universiteit gee sedert verlede jaar op die
manier erkenning aan Maties wat akademies presteer.
Prof. Pauw was in 1941 voorsitter van
die Studenteraad. In 1979 het die US 'n
eredoktorsgraad aan hom verleen.
Hy het aan die studente gese akademiese opleiding is slegs 'n vertrekpunt.
"Daar Ie vir elkeen van u nog 'n lang en
interessante pad van ontwikkeling voor,
waarap selfontwikkeling, private navorsing en waarskynlik indiensopleiding
'n belangrike rol moet speel. Die inisiatief sal grootliks van u self moet uitgaan."

Mnr. Malan
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Daar is talle gefrustreerde, teleurgestelde en verbitterde mense, waarvan
sommige onrealistiese verwagtinge gekoester het of hul energie verkeerd
bestee het en dus nie hul doelwitte

bereik het nie. Ander het net op hul
goeie akademiese prestasies vertrou en
bedroe daarvan afgekom.
Benewens akademiese kwalifikasies
moet eienskappe soos geloof, algemene
en toepaslike ervaring, twee- of selfs
drietaligheid, leierskap, inisiatief, hardwerkendheid, selfstandigheid, moed,
volharding, takt en diplomasie, diskresie, gesonde menseverhoudinge, gesondheid na liggaam en gees, 'n humorsin, gesonde selfgelding, maar beskeidenheid en wellewendheid ook verwerf
word. "Dit is die soort kwalifikasies wat
daartoe bydra om die heIe mens te
maak. Daarsonder bied akademiese
kwalifikasies 'n wankele fondament."
Soms word beweer dat mense met goeie
akademiese kwalifikasies selftevrede
random hul eie vakgebiede leef en min
moeite doen om 'n ruimer leefwereld te
bemeester, en dat daar te veel spesialisasie en te min "algemene vorming" is.
Al is dosente ook hoe vaardig en bekwaam, moet onthou word dat geen
kursus beter kan wees as wat die student dit self maak nie, het prof. Pauw
gese.
Ondanks die probleme waarmee SuidAfrika en die wereld worstel, staan die
jong mense vandag voor opwindende
geleenthede. "Waar ander gefaal en
selfs verbrou het, kry u 'n kans om
daarop te verbeter."
0

MATIEIAND

Regsgeleerdheid kry
sy 1ste ereprofessor
Mnr. Basil Wunsh, senior vennoot by 'n bekende Johannesburgse prokureursfirma.
is as die Fakulteit van Regsgeleerdheid se eerste ereprofessor aangestel.
Hy het BA (Regte) in 1951 en LL.B. in 1953 (albei met lof) verwerf en word beskou as
een van die beste studente wat nog aan die fakulteit gestudeer het.
Mnr. Wunsh is een van die voorste handelsprokureurs in Suid-Afrika, 'n man met 'n
besondere kennis van die maatskappy-, bela sting- en kontraktereg. Hoewel hy altyd
in die praktyk gestaan het. het hy steeds akademikus gebly. Hy was deurlopend
betrokke by regsopleiding en is 'n raadslid van die regsfakulteit aan die Universiteit
van die Witwatersrand. Hy is ook nou betrokke by die opleiding van prokureurs en
spreek gereeld landwyd seminare toe.

De Groote S
tree op,
gee klas
by US

teven de Groote, die Suid-Afrikaans-gebore pianis wat internasionale aansien verwerf het, is vir
vanjaar as ereprofessor in musiek aan
die Universiteit benoem. Hy het vroeg
in die derde kwartaal lesings en meestersklasse aan die Konservatorium aangebied en 'n uitvoering in die Endlersaal gelewer.

Prof. De Groote is slegs die tweede ereprofessor wat nog aan die Konservatorium aangestel is. Die eerste was wyle
Pierre Fournier, die wereldbekende
Franse tjellis, wat in 1978 en 1979 'n
ereprofessoraat aan die US beklee het.

Die Universiteit oorweeg slegs erkende
gesaghebbendes wat 'n akademiese
bydrae op 'n bepaalde studiegebied kan
lewer vir benoeming tot ereprofessor.
Steven de Groote, lid van 'n bekende
Kaapstadse musiekfamilie, het gestudeer onder Lamar Crowson in Kaapstad, Eduardo del Pueyo in Brussel
asook Rudolf Serkin, Mieczyslaw Horszowski en Seymour Lipkin aan die Curtis-instituut in Philadelphia, VSA.
Prof. De Groote is sedert 1981 lid van
die doserende personeel' van die Arizona State-universiteit en is vanaf September vanjaar as professor in klavier
aan die Universiteit van Texas in Fort
Worth aangestel.
Sy loopbaan as internasionale konsertsolis het reeds optredes saam met die
voorste Amerikaanse simfonie-orkeste,
waaronder die van Philadelphia, Chicago, Boston en Cleveland, ingesluit,
asook konsertreise na Europa en die
Verre Ooste. Hy tree jaarliks in Amerika, Brittanje, Europa en Suid-Afrika
op, en het plaatopnames van werke van
Beethoven, Prokofieff en Schumann
gemaak.
Een van sy broers, die klarinetspeler
Oliver de Groote, 'n lid van die Kaapstadse Stadsorkes, is reeds sedert 1976
'n deeltydse dosent aan die US-Konservatorium. Hulle pa, mnr. Phillip de
Groote, was ook voorheen aan die Konservatorium verbonde.
0

Prof. De Groote (agter) verduidelik iets
aan een van die studente wat die meestersklasse op Stellenbosch bygewoon
het.
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Uitgawes meer as R100 milj.
D
ie Universiteit se tota1e uitgawe
het ver1ede jaar vir die eerste keer
meer as R100 miljoen be100p.
Volgens die Rektor se 1985-jaarvers1ag,
wat vroeer vanjaar vrygeste1 is, was die
US se totale uitgawes R102,6 miljoen.
Dit was R83,7 miljoen in 1984.

persent van die 10pende uitgawes bedra. R6,9 miljoen is aan geboue en konstruksiewerk, R7,3 miljoen aan kapitaa1toerusting en R2,5 miljoen aan
boeke en tydskrifte bestee. Biblioteekuitgawes was R5,5 mi1joen (byna ses
persent van die totaa1).

Koshuisuitgawes het meer as R8 miljoen be100p en die Langenhoven-studentesentrum se uitgawes R1,8 miljoen.
Die res van die uitgawes was vir akademiese bedrywighede, wat R92,6 miljoen be100p het.

Byna tagtig persent van die tota1e inkomste is as subsidie van die Staat ontYang. Die studente se onderrigge1d het
R15,2 mi1joen (16,5% van die totaa1)
ingebring. Die koste per student was
verlede jaar R7 140, teenoor R2 634 in
1978.

Personee1vergoeding het byna tagtig

Die koshuisuitgawe was 11,8% hoer as

in 1984. Meer as R2 miljoen is aan kos,
R2,6 miljoen aan die bedryfskoste van
koshuisgeboue en -toerusting en R2,2
miljoen aan die koshuispersonee1 se
salarisse en lone bestee.

Daar was verlede jaar 759 heeltydse
doseerposte, wat 211 professorate en
266 senior 1ektorate inges1uit het. Verder is ruim gebruik gemaak van studentassistente, deeltydse dosente en
personee1 wat dee1s of heeltemal deur
instansies buite die US besoldig is. Met
die getalle in berekening gebring, was
die getalsverhouding tussen dosente en
studente 1 tot 13.
0

Biblioteek
se data op
rekenaar
ie J. S. Gericke-biblioteek het 'n
gerekenariseerde biblioteekste1sel aangeskaf om met die tegnologiese ontwikkeling tred te hou en beter
in biblioteekgebruikers se inligtingsbehoeftes te voorsien. Uiteindelik sal
dit aIle gebruikers in staat ste1 om (deur
die Universiteit se rekenaarnetwerk)
die biblioteek se databasis vanaf hul
eie werkplekke te raadpleeg.
Die Universiteit het teen die einde van
1985 tenders aangevra vir die verskaffing van 'n intydse ge'integreerde gerekenariseerde biblioteekstelsel. Nil 'n
intensiewe evalueringsproses het die
keuse op die Library Information System-pakket (LIS) van Central Data Systems geval.
'n Kontrak is met Central Data Systems
gesluit vir die verskaffing van 'n Prime
450-II-rekenaar met 'n hoespoeddrukker, terminale, terminaa1drukkers, strepiekodelesers en die LIS-pakket. Die
modules van die LIS-pakket wat gelisensieer is, is katalogisering, aanskaf,
boekhouding, tydskrifadministrasie,
uitleen en 'n intydse openbare katalogus.

D

RegsteUlng: Die muise waarna in die

vorige uitgawe van Matieland verwys
is in die berig "Kaal muise help mondkanker beveg," is nie deur personeel
van die Navorsingseenheid vir Tandheelkundige Epidemiologie ontdek nie,
maar is as navorsingsmateriaal uit die
buiteland bekom.
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Dr. Campbell (links) en die direkteur van ISMUS, dr. Philip Nel.

NAVORSING BETNDRUK
::. SOWJET-KUNDIGE
van die voorste jong AmerikaaQ.se
kenners van Sowjet-beleid in SujderAfrika, dr. Kurt Campbell van die Centre
for Science and International Affairs
aan di~'Unlversiteitvan Harvard, het 'n
navorsingsbesoek gebring aan die US
se Instituut'vir die Studie van Marxisme
(ISMUS). Hy'is die skrywer van Soviet
policy towards South Africa, wat
onlangs verskyri het.

Een

Dr. Campbell het in Rusland en aan die
Universiteit van Oxford gestudeer en
neem gereeld deel aan gesprekke tussen
Amerikaanse en Swd-Afrikaanse akade-

mici oor Sujdelike Afrika.
Sy besoek is deur ISMUS en die RGN
gefinansier. Dle doel met die besoek is
om ISMUS se navorsingsprogram oor
die Sowjet-Unie te evalueer en aan die
Instituut se navorsingsprojekte dee1 te
neem.
Dr. Campbell se hy het waardering vir
die gehalte van ISMUS se navorsingsprogram. Dit is die enigste soortgelyke
een in die land en vorm die basis van 'n
langtermynprojek om Sowjet-studies as
akademiese dissipline in Suid-Afrika te
0
vestig.

j

Prof. Vi viers by die Puma 560. Dit is 'n geartikuleerde armrobot wat elektries aangedrewe is. Die Puma het 'n vragvermoe
Foto: Die Vaderland
van 5 kg.

Navorsing neem SA omstandighede in ag

SENROB WYS HOE LYK
SY ROBOTTE

D

ie Sentrum vir Robotika (Senrob)
- wat in die Departement Bedryfsingerueurswese gesetel is
en een van die min robotika-navorsingsinstellings in die land is beskik reeds oor ses mikrorobotte en
drie nywerheidsrobotte, Dit is deur eie
fondse, skenkings of bruikleen bekom.

Senrob se navorsingsfilosofie is gebaseer op Suid-Afrika se behoeftes aan
gevorderde vervaardigingstegnologie.
en veral robotika en rekenaargeYntegreerde vervaardiging. 'n Tegnologiebasis word gevestig sodat probleme
vanuit grondbeginsels opgelos kan
word. S8 prof. Francois Viviers, direkteur van die sentrum.
Omdat die Suid-Afrikaanse omstandighede in ag geneem word, konsentreer
Senrob se navorsers op hoe aanpasbaar
robotte is om in kleinsake-ondernemings en sells enkellotgroote-produksiestelsels gebruik te word.

Senrob het vroeer vanjaar sy robotte
aan verteenwoordigers van die vervaardigingsbedryf asook die media bekend
gestel. Die ondernemings wat robotte
geskenk of in bruikleen gegee het, was
ook verteenwoordig.
Een van die twee industriele robotte
wat bekend gestel is, is 'n Unimate
4 000, 'n hidrouliese robot met 'n vragvermoe van 200 kg. Die knewel. die
enigste soortgelyke robot in die land. is
veral vir swaardienswerk geskik. BMW
Suid-Afrika het dit geskenk.
Senrob het begin om die robot op te stel
sodat dit vir profielsnywerk gebruik kan
word. Die moontlikheid om dit vir swaar
materiaalhantering soos vir paletisering
te gebruik. word in medewerking met
die Sagtevrugteraad ondersoek.
Die Puma 560, wat 'n vragvermoe van 5
kg het, is vir die bekendstelling so opgestel dat sy aanpasbaarheid ge'illustreer
kon word. Dit is 'n geartikuleerde armrobot wat elektries aangedrewe is. Ech-

tronics en Westinghouse Suid-Afrika
gee dit in bruikleen aan Senrob.
Afgesien van me Puma 560 se vermoens
is die kundigheid wat reeds in Senrob
opgebou is, ge'illustreer deur 'n klein
produk wat vervaardig word in 'n mikroaanpasbare vervaardigingstelsel, bestaande uit 'n draaibank, freesmasjien
en mikro-robot. Die Puma laai en ontlaai die draaibank wanneer nodig, Andersins gaan hy met 'n ander demonstrasie voort. Eruge van die prosesse
kan gestop word sonder om die ander
een te be'invloed. 'n Rekenaar beheer
die stelsel.
Die meeste mense dink aan robotte as
iets wat 'n arbeidsbedreiging inhou,
maar dit hou groot voordele vir arbeiders in, S8 prof. Viviers, Robotte help
om geskoolde arbeiders se produktiwiteit te verhoog en om meer werkgeleenthede vir mense in die laer inkomstegroepe te skep, omdat dit produksie0
vermoe opskuif.
13

et hul halfeeufees kan die
Universiteitskoor Stellenbosch terugkyk op 'n trotse
verlede. Nie aileen was
hulle die eerste universiteitskoor in ons land nie, maar ook die
eerste een wat landwye konsertreise
onderneem het. Hul grootse kulturele
bydrae is voorwaar van onskatbare
waarde.

M

Hierdie koor het as 't ware 'n eie Afrikaanse koortradisie geskep en dit bevrugtend uitgedra, nie net dwarsdeur
die Republiek nie, maar in SUider-Afrika
tot in Malawi, asook met die grootste
welslae in Europa en Israel.
Soos prof. Johan de Villiers tereg gese
het, word die gehalte van die koor deur
die dirigent bepaal: "Daar is nie goeie

hy beskik oor die gawes van prof. Gawie
Cillie, die grootste kenner van ons kerkmusiek, voortreflike koordirigent en
orrelis, benewens gesiene sterrekundige, maar terselfdetyd dat die uitgelese
professor in wiskunde dankbaar kan
wees dat hy op Stellenbosch geland het
waar veral F. W. Jannasch en Hans
Endler 'n ryke musiektradisie gevestig
het.
Toe prof. Cillie die Universiteitskoor in
1941 oorgeneem het, het hulle aanvanklik weekliks vir die blote genot van
samesang vergader. Hulle het met groot
sukses as gemengde, mans- en dameskore in kunswedstryde op Stellenbosch
en in Kaapstad opgetree. Daarna het
hulle saam met die Kweekskoolkoor en
die NG Kerkkoor van Stellenbosch, al

Stellenbosch en in Beethoven se Negende Simtonie (1952).
Ook met die gevierde komponis-dirigent
Albert Coates het prof. Cillie en die
koor ten nouste saamgewerk in 'n Afrikaanse weergawe van Humperdinck se
Hansel und Gretel op Stellenbosch
(1951) en in die wereldpremiere van
Coates se Tatelberg se Kleed, die volwaardige eerste Afrikaanse opera. tydens die Van Riebeeck Drie-eeufees in
Kaapstad.
In 1952 neem prof. Cillie. getrou bygestaan deur sy hulpvaardige vrou, Tant
Hettie, die Universiteitskoor op die
eerste van hul gereelde uitgebreide
toere. Dit het groot opofferings geverg.
Prof. Cillie moes self vooraf al die
reelings per brief tref.

50 TROTSE JARE VAN
MATIE-KOORSANG
of slegte kore nie, maar slegs goeie of
slegte dirigente".
Wat die taak van 'n universiteitskoordirigent ekstra bemoeilik, is die feit dat
hy elke jaar sy instrument opnuut moet
vorm. Daar moet dus 'n besonder hegte
band tussen koor en dirigent wees asook uitstekende onderlinge verhoudings tussen die koorlede. Die goeie
gees wat altyd in die Universiteitskoor
heers, is spreekwoordelik. Om die titel
van Philip McLachlan se boek aan te
haal: "Slechte mensen zingen niet".

Gelukkig
Ons koor se keuse van dirigente was so
gelukkig dat hulle elke keer die regte
persoon verkry het.
Ongelukkig het ek nooit die voorreg
gehad om die Universiteitskoor o.l.v.
wyle William Morris te hoar nie, behalwe tydens die reiinie in 1982 toe hy
teen doktersbevel "opgetree" het. Die
feit dat Philip McLachlan onder die studente was wat hom in 1936 genader het
om die koor te stig. spreek boekdele.
Tydens die Stellenbosse Kunswedstryd
het die geliefde "Miss" Joan van Niekerk
meer as 90% aan mnr. Morris se koor
toegeken, en in die Kaapstadse stadsaal
het hulle a.m. 0 Boereplaas saam met
die stadsorkes o.l.v. William Pickerill
uitgevoer.
Die onvergeetlike prof. Con de Villiers
het by geleentheid daarop gewys dat
Stellenbosch hom gelukkig kan ag dat
14

William Morris, stigter-dirigent van die
.US-Koor.

Gawie Cillie, watgedurende 1941-1955
dirigent was.

drie destyds o.l.v. die onvermoeide Oom
Gawie, in sy vername Kersteeskantate
gesing.

Met slegs 1Y4 uur kooroefening per
week was dit destyds onmoontlik om 'n
volle program van koorwerke aan te
bied. Vooraanstaande soliste het die
konserte aangevul, terwyl musici van
die kaliber van Makkie Grove en Louis
Steyn as begeleiers opgetree het. Die
koor het wei geleer om onbegeleid te
sing.

Saam met prof. Con en mnre. (later
proff.) Jan J. en "Koekjan" de Villiers
het prof. Gawie in 1946 'n leidende rol
gespeel in die stigting van die jaarlike
Stellenbosse Sangfeeste, waarin die
Universiteitskoor vir baie jare 'n onmisbare aandeel gehad het.
Met die koms van Enrique Jorda na
Kaapstad het die Universiteitskoor saam
met die stadsorkes onder sy leiding opgetree in Brahms se Ein deutsches Requiem (1949) beide in Kaapstad en op

Die besoek aan Suidwes in 1955, geborg
deur die O'Kiep en Tsumeb-kopermaatskappy, was besonder avontuurlik. In
die Etoshapan het die wildbewaarder
die koor in die nag uit die kamp geneem
om nader kennis te maak met 'n groot
trop leeus. Aangesien die fort toe geres-

toureer is, moes die besoekers in die
buitelug in die kamp slaap - prof. en
mev. Cillie op twee katels en die mans
en dames in slaapsakke aan weerskante
van hulle. Tydens die 1965 Suidwestoer moes die mans in die Okaukuejokamp in die tronk slaap!
Die uiters waardevolle baanbrekerswerk van prof. Gawie op musiekgebied
kan moeilik oorskat word. Albina Bini
het sy koor beskryf as "excellent, beautiful, wonderful".

I

n 1955 het Philip McLachlan (met 'n
M.Sc.-graad in soologie) die leiding
van die koor oorgeneem, en hy het later
besluit om die meer as 100 vrywilligers
tot 60 gekeurde lede te verminder. Dit
het die uitvoering van meer veeleisende

Die Universiteitskoor vier
vanjaar sy halfeeufees.
Frits Stegmann vertel hier
van die dirigente, prestasies
en hoogtepunte wat die
prestige-kultuurproduk al
opgelewer het.

komposisies moontlik gemaak, en die
koor het hom nou hoofsaaklik toegele
op die ryke skat van onbegeleide koorwerke.
'n Ander deurslaggewende faktor was
die stemoefeninge vir koorsangers wat
prof. Kurt Thomas (later Thomaskantor
in Leipzig) in 1956 op Stellenbosch
gedemonstreer het. Oom Philip kon dus
hiermee sy koor deeglik vir hul taak
voorberei en oplei, en sodoende verhef
tot internasionale standaard. Na die
1970-uitvoering in Pretoria het wyle
Hennie Joubert geskryf: "Die Stellenbosse Universiteitskoor is sonder enige
twyfel nou Suid-Afrika se grootste musikale uitvoerproduk."

Koorbestuu rder
Nadat Louis Wessels van die Departement Ontwikkeling by geleentheid deeltyds as koorbestuurder opgetree het,
het die Universiteit in 1976, ses maande
voor prof. McLachlan se uittrede, 'n
heeltydse koorbestuurder in die departement aangestel ('n betrekking gevul
deur o.a. Ronnie Belcher en tans Bart
Cronje) wat al die nodige reelings tref.
Benewens die gereelde toere deur Suider-Afrika is Europa in 1973 en 1976
besoek. 'n Volledige oorsig hiervan verskyn in die baie onderhoudende, reeds
vermelde, boek van prof. McLachlan.
Hier volg slegs enkele besonderhede:

Philip McLachlan (regs) was 21 jaar dirigent van die Universiteitskoor en het dit tot
internasionale standaard verhef. Hy is hier na 'n uitvoering in 1967 saam met, van
links, mev. Helen McLachlan, prof. H. B. Thorn, wat toe rektor was, en die komponiste
Rosa Nepgen.

• Tydens die internasionale universiteitskoorfees in Portugal in 1973 het
ons koor almal diep be"indruk. Die dirigent van die Brasiliaanse koor het vir
Philip na aanleiding van Psalm 42 gese:
"Maestro, beautiful religioso".
• In 1976 in Parys skryf Paul Harkel in
Voix du Nord: "Ek kan eerlik se dat die
koor van die Universiteit van Stellenbosch ... 'n konsert van so 'n uitmunten'de kwaliteit gelewer het, dat ek dit
eerste kan plaas onder die baie wat ek
in die afgelope dertig jaar as resensent
bygewoon het."
Tydens die Uniefees in Bloemfontein
het die Universiteitskoor deelgeneem
aan die wereldpremiere van Hubert du
Plessis se grootse Die Dans van die Reen
asook aan Beethoven se Negende Simfonie saam met die SAUK-orkes o.l.v.
Anton Hartman. By ander geleenthede
is uitgeover Hubert se Kerslied, How
Lovely is the Heaven of this Night, En
Boplaas sing Koortaal en Ag wat, dit is
maar 'n hond!
Die Afrikaanse komponiste wat Philip
bevorder het, strek van Hans Endler
(Tuiste) tot Arthur Wegelin (Damkafeekantate) en Rosa Nepgen (Psalm 137,
Johannes die Apostel, Agter die Rante,
Lappiedy Lappieda en Keer 'ie ding).
Van Pieter de Villiers was daar die
Psalmkantate: Lof en Smeking (wat aan
Philip opgedra is), Psalm 23 (by die
Taalmonument) en spesiale verwerkings van Die Berggans het 'n veer laat
val en Aandblom vir onbegeleide koor.
Pierre Malan se Credo is ook uitgevoer.

Die Universiteitskoor het by sulke heuglike geleenthede opgetree soos Die
Wonder van Afrikaans (Kaapstad), Die
Goue Jubileum-fees van die SA Akademie, die 80ste verjaardag van Johannesburg en die inhuldigings van Staatspresidente Fouche en Diederichs.
Niemand het groter blywende bydraes
tot ons koorsang en skoolmusiek gelewer as juis Philip McLachlan nie. Hy
was uniek as musikus en mens en sal
voortleef in die hart van elkeen wat
hom geken het. En dieselfde geld vir die
dierbare Helen wat hom so liefdevol
bygestaan en versorg het.

D

r. (later prof.) Johan de Villiers ('n
voormalige koorlid) het in 1977 as
dirigent oorgeneem. As waardige opvolger het nie aileen op die ideale
van Oom Philip voortgebou nie, maar
spoedig sy eie stempel op die koor afgedruk. Hy het gestreef na die balans
tussen gevoelvolheid en beheersing. Sy
innige, ingebore musikaliteit (geerf van
sy oupa ds. M. 1. en sy vader, Dirkie)
word met wetenskaplike presiesheid
beheer.
Totdat hy aan die einde van 1984 bedank het om hom op navorsing in toegepaste wiskunde toe te Ie, het die jaarlikse konsertreise voortgeduur. In 1982
tydens die konsert by die Universiteit
van Zoeloeland het Hoofminister Buthelezi 'n Zoeloetrom aan die koor oorhandig.
Daar was ook twee uiters geslaagde
15

en verrykende tydperk as koordirigent
en ons wens hom alle sukses toe met sy
vername navorsingswerk.

I

n 1985 het Acama Fick (ook 'n oudkoorlid) oorgeneem as dirigent.
Reeds as leier van die KonservatoriumDameskoor het dit geblyk dat sy oar
heel uitsonderlike talente beskik (sien
"Acama se koor op pad na roem", Matie-

land 2:79).

Dit is betekenisvol dat Philip McLachlan aan my gese het dat as hy so begaafd as Acama was, sou hy die wereld
oorwin, en vir sy vrou Helen het hy
gese dat Acama meer musiek in haar
pinkie het as hy in sy hele hand!

Johan de Vi/liers (links) na een van die eerste Universiteitskoor-uitvoerings wat hy
gedirigeer het, saam met prof. Jannie de Villiers, wat as rektor in 1976 vir Johan
aangewys het om die dirigentskap by Philip McLachlan oor te neem.

oorsese toere. In 1979 is die koor genooi
om op te tree tydens die Europese Kultuurweek in Passau, Wes-Duitsland,
waarheen beroemde musici soos Pierre
Fournier en Swatoslof Richter ook genooi is, en waar die koor staande toegejuig is.
Na 'n konsert in Salzburg, waar ons
huidige Rektorspaar teenwoordig was,
het prof. De Vries 'n brief ontvang van
die organiseerders, dr. Mobius en prof.
Diemath: "Onder die toeskouers was
verskeie vooraanstaande musici wat
ons verseker het dat die studentekoor
van die Universiteit van Stellenbosch
die beste koor is wat nog in Salzburg
opgetree het. . . . Ons kan u verseker
dat die Universiteits-koor van Stellenbosch die beste ambassadeur vir SuidAfrika in Salzburg was."

Burgemeester
Van die 21 uitgesoekte buitelandse kore
en 20 Israeli-kore wat tydens die Zimriya-koorfees in Israel opgetree het, was
ons s'n die enigste wat gevra is om ook
in Tel-Aviv te sing.
Johan vertel my dat die tweede Europese toer in 1983 selfs meer aangenaam
en geslaagd was. Dit was 'n belewenis
om in die Residenz in Salzburg op te
tree, in Klagenfurt het die burgemeester oak vir hulle gesing en in Passau het
die gehoor staande die laaste toegif Die
Stern van Suid-Afrika aangehoor. Talryke koorsangers en - dirigente het na
die groot konsert in Bonn kom luister.
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Net soos in die geval van Philip het
oorsese kritici Johan geloof vir die kunssinnige en kundige wyse waarmee hy
die koor gelei het.
Die grootste genot vir Johan de Villiers
was om vir die eerste keer gestalte te
gee aan 'n Suid-Afrikaanse komposisie.
'n Onvergeetlike hoogtepunt in ons
musiekgeskiedenis .is die meesterlike
wereldpremiere van Arnold van Wyk
se manjifieke Missa in illo tempore
tydens die Stellenbosch 300-fees, toe
Johan ons koor en die Tygerberg-kinderkoor gedirigeer het. Johan was ook
verantwoordelik vir die uitvoering van
Van Wyk se Aanspraak virrie latenstyd.
Van ons ander vooraanstaande Stellenbosse komponis, Hubert du Plessis, het
Johan die premieres behartig van Land
van ons Vadere tydens die Republiekfees in 1981, en die sprankelende Krokos, opgedra aan die koor, in 1984. In
1982 het die koor saam met die KRUIKorkes Hubert se Nag en Daeraad uitgevoer.
Dawid sing van dwaasheid, berou en
verlossing het die gewilde Pieter de
Villiers (nou weer van Stellenbosch)
aan Johan en Louwina opgedra, en die
koor het ook Pieter se Ses Liedjies vir
Latenstyd vir die eerste keer herskep.
In 1983 was die US-koor die wenner
van die SAUK-TV-korekompetisie vir
universiteits- en kollegekore", en die volgende jaar sing hulle tydens die inhuldiging van dr. P. W. Botha as Kanselier
van ons universiteit.
Oak Johan kan terugkyk op 'n vrugbare

Sy is 'n perfeksionis en al haar aktiwiteite word gekenmerk deur deeglikheid,
kundigheid, innige vuur, opregtheid, en
absolute oorgawe. Sy het haar eie metodes ontwikkel om die korrekte, vokale
klanke te verkry. As pianis is sy ook 'n
uitmuntende begeleier.
Acama het 'n geheel nuwe benadering
t.o.v. programsamestelling bewerkstellig. So het sy heelwat komposisies met
die begeleiding van verskillende instrumente ingevoer. Haar keurige eerste
program het gestrek van onbegeleide
werke uit die dertiende eeu tot uittreksels uit Durufle (geb. 1902) se Requiem
met orrelbegeleiding.
Daarbenewens het sy die premieres van
Pieter de Villiers se Boerneef sing pallissandertaal en Drie Volksliedjies van
die Rehoboth-basters (verw. Frikkie
Strydom) gedirigeer. Die koor het ook
Hoe stil kan dit word as Sedoos gaan Ie,
wat Arnold van Wyk aan haar opgedra
het, gesing.

Feeswerke
Vanjaar was sy verantwoordelik vir die
eerste herskepping van twee feeswerke
in opdrag van die koor se halfeeufees,
nl. Koraalmotet, 'n Vaste Burg is onse
God van Jacobus Kloppers en Lokkiester, Lokkiemaan van Roelof Temmingh.
In die afgelope 50 jaar het die koor 'n
groot verskeidenheid van internasionale meesterwerke aangebied. Dit het
ook reg laat geskied aan ons eie komponiste (ons lys is hoegenaamd nie volledig nie): vanaf dr. Gawie se uitvoering
van prof. Jannasch se Te Deum tot die
deur Acama van Marthie Driessen se
Diepsinnige Raaisels.

Die koor het ook 'n groot bydrae gelewer
ter bevordering nie alleen van oorsese
volksliedere nie maar veral van die Afrikaanse, Maleier-, Zoeloe-, Suid-Sotho-,
Xhosa-, Tswana- en Owambo-erfenisse,
en weI in die verwerking van talryke
gesiene SA komponiste.

Acama wys daarop dat hoewel 'n sekere
deel van die koorpubliek Afrikaanse
volksliedere op die program verwag, is
die studente deesdae baie traag om
hulle (en selfs S. Ie Roux Marais se
musiek) te sing. "'n Mens kry die indruk
dat hulle half skaam is daarvoor." Dit is
ook moeilik om "nuwe" volksmusiek
en/of vars verwerkings te bekom.
Soos by retinies blyk, is oud-Iede besonder geheg aan die koor, en baie stuur
hul kinders na Stellenbosch met die
hoop dat hulle ook by die koor kan aansluit.
'n Aansienlike aantal oud-Iede het self
koordirigente geword: Pieter van der
Westhuizen, David de Villiers (orkesdirigent in Wes-Duitsland), Hubert van
der Spuy, Awie van Wyk, Driekie Jankowitz, Ann Wium, Ina Carsters, Coba
Wicomb, Salome Oosthuizen, Freddie
Greeff en Heibrie Cilliers, om enkeles
met die verlof van Driekie te noem.
Vir die toekoms het Acama Fick grootse
ideale. Sy wi! graag die gewyde repertoriurn soos by universiteite in Europa
en Amerika uitbrei om die groot skat
van musiek van die middeleeue tot die
teenwoordige tyd te dek. Dit bring egter
aansienlike probleme mee.
Musiek uit die Middeleeue vereis 'n
klein ensemble wat gespesialiseerd opgelei moet word. Vir werke van Monteverdi, Gabrieli, ens. word 'n vroegbarokinstrumentarium benodig. Is daar
nie 'n simpatieke filantroop wat goedgunstiglik fondse vir die aanskaf van en
opleiding in hierdie outentieke instrumente kan verskaf nie?

Hoogbarok
Vir musiek van die hoogbarok en klassieke tydperke is orkesbegeleiding nodig en dit lewer praktiese probleme.
Die uiters moeilike hedendaagse koormusiek verg baie spesiale opleiding.
Tog is Acama van voorneme om binne
'n jaar of twee Penderecki se Stabat
Mater aan te pak!

Acama Fick (tweede van regs) saam met die Rektoren Vise-Kanselier, prof. Mike de
Vries, mev. Renee de Vries en Eric Rycroft, dirigent van die US-Strykensemble, na 'n
uitvoering wat prof. De Vries vroeer vanjaar slegs vir genooide gaste aangebied het.
Die Staatspresident en US-Kanselier, dr. P. W. Botha, kabinetslede e.a. hoelui was
onder die genooides. Geskiedenis is gemaak toe die US-Koor en -Strykensemble albei
by die tweejaarlikse "Rektorskonsert" opgetree het en nie soos tevore net die koor
nie.

KOOR SE FEESUITVOERINGS
Gedurende September tot Desember vier die Universiteitskoor sy halfeeufees
met 'n reeks feesuitvoerings landwyd asook 'n retinie op Stellenbosch.

Die plekke en datums van die uitvoerings is:
Sand du Plessis-teater, Bloemfontein; 19 September
Sint Mary-katedraal, Johannesburg; 21 September
Musaion, Pretoria; 24 en 25 September
Technikon-ouditorium, Port Elizabeth; 27 September
Endlersaal, Stellenbosch; 18 Oktober
Kaapstadse Stadsaal; 25 Oktober.
Die saamtrek van oud- en huidige koorlede word gedurende 11-13 Desember op
Stellenbosch gehou.

Sy is seker dat die stemkwaliteit van
die koor 50% verbeter kan word as soos
oorsee meer individuele sangonderrig
aan die koorlede (byna uitsluitlik amateur-sangers) in groepe van twee of drie
gegee kan word. Dit bring mee dat sy 6f
hulp 6f ekstra tyd gegun moet word.
Indien Acama se ideale verwesentlik
kan word, sal aile musiekliefhebbers
dit met innige dankbaarheid verwelkom.
Gedurende die afgelope vyftig jaar het
die Universiteitskoor, wat sy kuns d.m.v.
konserte, radio- en TV-uitsendings en
op plaat landwyd en oorsee uitgedra
het. 'n benydenswaardige tradisie opge0
bou.

Prof. /. W. R. de Villiers (links), Vise-Rektor: bedryf en studente-aangeleenthede,
het San lam se jaarlikse skenking aan die Universiteit in ontvangs geneem. By hom is
mnre. J. Roelofse, provinsiale bestuurder, en P. Steyn, besturende direkteur van
Sanlam.
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BED bemark nou sy werk
meer aggressief
Die vernaamste voordeel van die metode - behalwe dat dit unieke inligting
tot die BEO se beskikking stel - Ie
daarin dat die sloering met die vrystel
van inligting tot 'n minimum beperk
word.

ie Universiteit se oudste navorsingsinstansie, die bekende Buro
vir Ekonomiese Ondersoek, het
vanjaar sy werk aggressief begin
bemark. "Dit is belangrik dat die waarde van die BEO.se opnamedata meer as
voorheen onder sakelui en die owerheid
se aandag gebring word," se dr. Ockie
Stuart, hoof van die BEO.

D

Die BEO se opnames was nog altyd
gewild by sakelui, maar het moontlik in
die sewentiger- en vroee tagtigerjare
ietwat in gewildheid afgeneem. Dit kan
daaraan toegeskryf word dat amptelike
statistiek aansienlik verbeter het en ook
met 'n korter tydsloering beskikbaar
gekom het. Dit het weer daartoe gelei
dat die BEO self die inligting al meer
gebruik het, en tot die ontwikkeling van
twee makro-ekonomiese vooruitskattingsmodelle oorgegaan het.

Hy hoop die pogings sal ook tot die
invloei van meer fondse na die burG lei.
Daarsonder kan ons aktiwiteite nie behoorlik uitgebrei word nie.
Die BEO het deur die baanbreker-Afrikanerekonoom prof. C. G. W. Schumann
se inisiatief ontstaan en in Januarie 1944
met sy werksaamhede begin. Ekonomiese diagnose en vooruitskatting het
toe al 'n hoe prioriteit in die BEO-werkprogram geniet.
Mettertyd is ander navorsingsgebiede
ook ontgin en vir 'n lang tyd het opdragstudies vir die private en openbare
sektor veral baie aandag gekry. Omdat
ontledings van die huidige en verwagte
konjunktuurverloop stelselmatig 'n hoer
en hoer prioriteit gekry het, kan die
BEO dus eintlik 'n konjunktuurinstituut
genoem word.
In die beginjare het die BEO op losse
voet binne die Fakulteit van Handel en
Administrasie bestaan, maar later is 'n
beheerkomitee aangestel wat as 'n komitee van die Universiteit se Senaat
direk aan hierdie gesag verantwoordelik is.
Om direkte kontak met die private sektor te behou, is 'n raad van beskermhere in die Iewe geroep waarvan die
Iede almal prominente persoonlikhede
uit die sektor is. Die raad vergader een
keer per jaar om algemene beleid te
bespreek met die oog op praktiese wenke en voorstelle om die BEO se dienste
te verbeter.

Dr. Stuart
die gedeelte van die werksaamhede
behoorlik uitgebrei kan word.
Tans is basiese navorsing op die ontwikkeling van ekonomiese aanwysers
toegespits, veral die wat uit die BEO se
gereelde opnames ontwikkel kan word.
Deur die jare is groot kundigheid oor 'n
spesifieke soort opnametegniek - die
Konjunkturtest wat deur die Ifo-instituut van Munchen ontwikkel is - opgebou. In teenstelling met die kwantitatiewe inligting wat deur gewone statistiek verskaf word, bied hierdie metode
aan die BEO die moontlikhede om kwalitatiewe opnames van ekonomiese toestande, spesifiek vir ekonomiese diagnose en vooruitskatting, te onderneem.

Met veranderings in ekonomiese denkwyse en aanpassings van beleid het
daar egter heelwat struktuurveranderinge in die Suid-Afrikaanse ekonomie
ontstaan. Die voortslepende onrus en
politieke onstabiliteit het ook tot 'n
verandering in houdings en optrede
gelei, met die gevolg dat verdere struktuurbreke in baie van die amptelike
kwantitatiewe reekse ontstaan het.
Dit lyk dus nou asof die belangrikheid
van die BEO se opnames gaan toeneem
en dit word dan ook in die vooruitsig
gestel om meer navorsing op die gebied
te doen, se dr. Stuart. Dit beteken natuurlik nie dat met die ander vooruitskattingsmetodes weggedoen gaan word
nie, maar dat daar 'n verskuiwing van
relatiewe belangrikheid sal wees. 0

j

Die BEO, wat aanvanklik deur een navorser beman is, het nou tWintig personeellede. Dr. Stuart, wat van Januarie tot einde Maart vanjaar waarnemende direkteur was, is sedert April
heeltyds in die pos aangestel.
As 'n mens in gedagte hou dat die BEO
in die eerste plek sy diens aan die samelewing op 'n hoe vlak moet hou, is dit
logies dat basiese navorsing voortdurend gedoen behoort te word, se dr.
Stuart. Dit geniet dan ook 'n hoe prioriteit, maar beperkte fondse verhoed dat
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Prof. Shmuel Avital (tweede van regs) van Haifa, Israel, het die agste nasionale
kongres oor wiskunde-onderwys in Julie by die Universiteit bygewoon. By horn is
mev. Hanlie Murray van die US, mnre. Guillaume Oberholzer (UWK) en Alwyn
Olivier (US) asook prof. Piet Human (US).

1

SURO VIR EKONOMIESE ONDERSOEK

-

DIE SUID-AFRIKAANSE EKONOMIE

-

BOU- EN KONSTRUKSIEBEDRYF

-

GROOT- EN KLEINHANDEL

-

VERVAARDIGINGSBEDRYF

EKONOMIESE
VOORUITSKATTING
EN INLIGTING

BEO-PUBLIKASIES

Vir nadere besonderhede rakende publikasies kontak
Die Direkteur, BEQ, P/sak 5050,
Stellenbosch 7600. Tel: (02231) 72810
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HUISING VIR STUDENTE

rselfdertyd'n uitstekende belegging)

Huisvesting bly vir die student 'n prohleem in Stellenbosch r I die wat 'n mens vandag kan bekostig. Nou bied die
kkelaars van Die Rand u 'n unieke geleentheid om nie
net die probleem op te los nie maar ook 'n uitstekende
belegging te bekom vir so min as R143,66* per maand.

-

-

-------------------------......,

DIE RAND, STELLENBOSCH
• 155 dorpshuise en woonstelle op Deeltitel
• Pryse vanaf R39 900 tot R83 800
• Verbande beskikbaar by

Perm

• Beperkte aantal verbande beskikbaar teen slegs R500 deposito

D

ie grootste manuskripte-versameling wat nog aan die Universiteit
geskenk is, beslaan die lewenswerk van 'n onvermoeide geskiedenisnavorser, prof. P. J. (Piet) van
der Merwe. Dit bestaan uit massas
studiemateriaal wat hy oor sowat vier
dekades opgebou het.

Die Van der Merwe-versameling word
in die J. S. Gericke-biblioteek se manuskripte-afdeling bewaar. Daar is van
briewe en ander dokumente tot taUe
ongepubliseerde artikels, honderde
foto's (wat hy meestal self geneem het),
selfs rolprente, en duisende der duisende bladsye met aantekeninge.
Tot met sy aftrede in 1977 was die OudMatie 40 jaar lank geskiedenisdosent
aan die US. Binne twee jaar later, in
1979, is hy oorlede.
Na sy dood het sy weduwee, mev. Ita
van der Merwe, 'n opgeleide bibliotekaris, gesorg vir 'n deeglike inventaris
van die bronneversameling voordat sy
toegesien het dat dit aan die biblioteek
besorg word. Dit kan nou onder behoorlike toesig deur geskiedskrywers en
navorsers venier ontgin word.
Die professor se ideaal was om hom na
sy aftrede heeltyds aan die geskiedskrywing te wy en sy kosbare versameling bronnemateriaal vir publikasie te
verwerk. Dit was dus vir hom 'n geweldige frustrasie en teleurstelling toe sy
gesondheid van 1975 af baie verswak

Biblioteek kry
'perfeksionis'
se lewenswerk
het en hy boonop twee oogoperasies
moes ondergaan, vertel mev. Van der
Merwe.
Prof. Van der Merwe, 'n boorling van
die Noordweste, het uitgebreide navorsing en veldwerk gedoen, onder meer
in Noordwes-Kaapland en die destydse
Rhodesie. Hy was die skrywer van belangrike werke oor onderwerpe soos
die noordwaartse beweging van die
boere voor die Groot Trek, die trekboer
in die geskiedenis van die Kaapkolonie.
die pioniers van die Dorsland en die
pioniersgeskiedenis van Rhodesie.

Sy werk het gesentreer om die ekonomiese en sosiale geskiedenis van die
Afrikaner se pionierslewe - verspreiding oar die platteland en dus landbesetting wat aUerlei botsings met
inheemse inwoners en die natuur meegebring het.
As puntenerige geskiedenisnavorser
met 'n oog vir besonderhede het hy 'n
massiewe arsenaal van geskiedenismateriaal opgebou wat nou in die universiteitsbiblioteek wag om deur geskiedskrywers ontgin te word.
Prof. Leon Hattingh, direkteur van die
Universiteit van Wes-Kaapland se Instituut vir Historiese Navorsing, is die
eerste persoon wat toestemming verkry
het om in die J. S. Gericke-biblioteek vir
'n omvattende navorsingswerk aan die
Van der Merwe-versameling te begin
werk.
Daar word gehoop om nog geskikte
geskiedkundiges te kry om die reuseversameling verder vir publikasie te
ontgin.
Mev. Vander Merwe se haar man se
swaar doseerlading as hoof van een
van die Universiteit se grootste departemente het 'n geweldige konflik geskep
vir die begeesterde navorser wat hy
terselfdertyd was.
Boonop is hy gejaag deur die besef dat
baie van die navorsing waarmee hy
besig was, gedoen moes word voordat
die bronne verlore sou gaan. Hy het
byvoorbeeld tussen 1946 en 1953 meer
as 2 000 pioniers se herinneringe opgeteken - werk wat nie weer oorgedoen
kan word nie.

Mev. Van der Merwe (regs) kyk saam met dr. Hennie Viljoen, direkteur van biblioteekdienste aan die Universiteit, en mev. Hanna Botha, hoof van die Gericke-bibIioteek se manuskripte-afdeling, na foto's uit die versameling.
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Prof. Floris van Jaarsveld, afgetrede
hoof van die Universiteit van Pretoria
se geskiedenisdepartement. het na "Prof
Piet" se dood in 'n huldigingsblyk oor
hom gese "die tragedie was dat hy te
perf<:lksionisties te werk gegaan het en
dat sy lewenstaak in 'n gegewe stadium
in die navorsingsfase bly vassteek het.
Hy het te wyd beplan en te veel hooi op
die vurk gehad en eintlik die werk van
vyf man aileen probeer doen. As historikus het hy van die geheel uitgegaan
en na die onderdele teruggewerk." 0

Mnr. Cluver

Dr. De Villiers

Akademie-pryse vir 7
Oud-Maties, dosente

Me;. Du Toit

SEWE van die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns se 19 pryswenners vir
vanjaar is Oud-Maties en/of US-dosente. Hulle is dr. D. P. (David) de Villiers en prof. Willie van der Merwe,
wat albei verlede jaar eredoktorsgrade
aan die Universiteit ontvang het; twee
dosente, mej. Nellie du Toit (musiek)
en prof. Detlev Kroger (ingenieurswese); asook twee bekende joernaliste,
mnre. Gus Cluver en Freek Swart; en 'n
afgetrede onderwysdosent, mnr. Luther
Bruwer.
Die Akademie-pryse wat aan hulle toegeken is, is:
• Die erepenning vir wetenskaplike
vakbevordering is aan mnr. Bruwer toegeken. Hy was eerstejaar op Stellenbosch in 1927 en het onder meer MA en
SOD verwerf. Nadat hy as hoof van die
Paarlse Onderwyserskollege uitgetree
het, was hy lank hoof-taaladviseur van
Sanlam. Hy woon in die Strand. Sy
dogter, wyle prof. Suretha Bruwer, was
hoof van die Departement Latyn aan
die US.

Prof. Kroger

I

•
Prof. Kroger, hoogleraar in termodinamika in die Departement Meganiese Ingenieurswese, is die wenner
van die Havengaprys vir ingenieurswese en boukunde. Hy het in 1962 op
Stellenbosch afgestudeer voordat hy 'n
M-graad (met lof) asook 'n doktorsgraad
aan die Massachusetts Institute of
Technology in die VSA verwerf het. In
1971 het hy professor aan die US geword.

• Mnr. Swart het die Eugene Maraisprys vir debuutwerk verower. Dit is
toegeken vir sy bundel kortverhale.
Spinola se rooi angelier. Hy is 'n hoofredaksielid en politieke rubriekskrywer
vir Die Burger in Kaapstad.
• Prof. Van der Merwe het die Totiusprys vir teologie en grondtale van die
Bybel ontvang. Die 79-jarige Oud-Matie
het as sendeling en sendingwetenskaplike diep spore getrap, onder meer in
Zimbabwe en vir 16 jaar as Kweekskooldosent op Stellenbosch.
0

• Die besondere erepenning vir joernalistiek het gegaan aan mnr. Cluver, 'n
veteraan-joernalis van Pretoria. Hy het
in die dertigerjare op Stellenbosch gestudeer en was in 1935 die Maties se
Intervarsity-dirigent.
• Die Frans du Toit-medalje vir bedryfsleding is aan dr. De Villiers oorhandig.
Hy het in die vroee veertigerjare in die
regsgeleerdheid op Stellenbosch afgestudeer.

Mnr. Swart

• Die erepenning vir musiek is toegeken aan mej. Du Toit, gevierde sopraan
en sedert 1980 'n sangdosent aan die
US-Konservatorium. Sy het drie keer
die Nederburg-operaprys gekry en is
onder meer in Japan (in 1970) aangewys
as die sewende beste Madame Butterfly ter wereld - 'n operarol wat sy
meer as honderd keer vertolk het.
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Wie vul die leemte?

Sanlam ondersteun
tersiere onderwys in SuidAfrika al jare larue
Deur stilweg die leemte
te vul.
Verbeterings aan geboue, nuwe toerustingen nou ook hulp aan
biblioteke wat spartel
om kop bo water te hou.
Waar u toekoms tel,
is ons belofte. En San1am
verseker almal van 'n
beter toekoms deur vir
hoer onderwys in die
bres te tree.
Dit spreek boekdele!

SanlaD1t~

Waar u toekoms tel ker!
Vir se

MATIEIAND
"Much of my success in life can be attributed
to my education at Stellenbosch."

At 94 she's still a student!
M

rs Jessie May Frean (94) of Brooklyn, Pretoria, is as far as can be
ascertained, the oldest ex-Matie
of the fairer sex. She was a first-year
student at the old Victoria College, forerunner of the University of Stellenbosch, in 1911.

At the end of 1913, she obtained a BA
degree in Latin, Greek, French and
English. Her course also included Logic,
Psychology and Mediaeval History. She
won the Oxford Old Victorian's Prize
for Greek and the Victoria College Senior BA (Honours) First Prize for Latin
that year. She also won the first prizes
in Greek and Latin in the junior year in
1912.

After more than seventy years she can
still vividly remember those happy student days. "Much of my success in life
can be attributed to my education at
Stellenbosch," says Mrs Frean.
Besides Latin and Greek, she studied
(and loved) subjects such as Mediaeval
History and French. Her treasured collection of book prizes shows how she
excelled as a student.
Professors A. Macdonald (Classics) and
C. S. Edgar (Greek) were among the
academics who taught her. One of her

Mrs Jessie Frean in the garden of her home in Brooklyn. Pretoria, with her granddaughter Gill Price, who graduated at Stellenbosch in 1981. sixty-eight years after
Mrs Frean.
fellow students was J. G. Strijdom, who
later became Prime Minister.
She was one of thirteen women students who boarded at Erfurt House
Residence in Van Ryneveld Street,
which now houses the offices of the

Dutch Reformed "Studentegemeente".
For a nonagenarian Mrs Frean is quite
a remarkable woman. Her memory is as
good as ever. She lives in her own house
in the lovely eastern suburbs of the
Jacaranda City, and she regularly takes
the bus into the city centre to do her
shopping!
She was born Jessie May Weston in
Australia in 1892. In 1900, at the age of
eight, she emigrated with her family to
South Africa. The rest of her youth was
spent in Cape Town, where she matriculated at Rondebosch Girls' High.
Both she and her husband, Cecil Frean,
were teachers, she first at Potchefstroom for many years, and later both
in Pretoria. She has been a widow since
his death in 1973.
When in her eighties, she joined the
Alliance Francais classes for two years
and wrote essays to improve her French.
She still studies daily at home.

Gill Price and Mrs Jessie Frean, looking at some of the book prizes Mrs Frean was
awarded at Stellenbosch in 1912 and 1913.

Mrs Frean has three children and six
grandchildren who have all followed
academic careers. She is especially
proud of one of her granddaughters,
Gillian Price, who also studied at Stellenbosch. Miss Price obtained her B.Sc.
in 1981 and now works as a research
scientist at the CSIR in Pretoria.
0
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ud-Maties. en veral die wat
vroeer jare kursusse in die Fakulteit Opvoedkunde gevolg het,
sal moontlik onthou dat die hoeksteen van die destydse gebou op die
Jan Marais-plein deur mnr. F. S. Malan
gele is. Die inskripsie lui:
Dese steen werd gelegd
door
De Edele Heer F S Malan
Minister van Onderwys
op 26 April 1913
Die datum en die taal van die inskripsie
(dit verskyn ook in Engels) is betekenisvol, en natuurlik ook die roem van die
persoon wat die steen gele het.

Enkele jare na die totstandkoming van
die Unie van Suid-Afrika in 1910 het die
Raad van die Viktoria-kollege daartoe
oorgegaan om 'n Fakulteit vir Opvoedkunde soos die bestaande twee fakulteite vir Lettere en Wysbegeerte en vir
Wis- en Natuurkunde te stig.
Die motief was natuurlik om vir die
opleiding van sekondere onderwysers
vir die hoer skole voorsiening te maak.
Vir die doel is die nuwe gebou opgerig
en mnr. F. S. Malan, wat in 1910 in die
kabinet van genl. Louis Botha as Minister van Onderwys opgeneem is, is gevra
om die hoeksteen te Ie. Daar was egter
ook ander redes waarom die eer juis
aan hom betoon is, maar daaroor 'n
bietjie later.

Nederlands
Eers wil ek die aandag daarop vestig
dat die inskripsie in Nederlands verskyn. Die voertaal aan die Victoria-kollege was indertyd Engels in al die vakke
met die uitsondering van Nederlands
self. So was dit in die begin van 1916
toe ek as groentjie daar gekom het. Van
Afrikaans was daar nog geen sprake
nie.
Dit was maar slegs twee jaar vroeer in
1914 dat Langenhoven as lid van die

Die Oud-Matie
wat sy alma
mater gered het
Deur dr. J.G. (Gans) Meiring, oudste oud-voorsitter
van die Studenteraad. Hy was 'n eerstejaar in 1916, toe
die Victoria-kollege se voortbestaan bedreig is.
Provinsiale Raad dit reggekry het dat
Afrikaans as voertaal in laer skole
toegelaat is en dan ook slegs tot st. IV.
Ondanks die verwaarlosing van die
tweetaligheidsbeginsel in die onderwysinrigting het ons mense geweet dat
daar 'n Afrikaanse gees en gesindheid
aan die Viktoria-kollege geheers het en
daarom het studente daar ingeskryf.

diamant- en goudbedryf en hulle was
spoedig besonder welvarend.
Beit en Wernher was ook weldoeners

Die plan om die Suid-Afrikaanse volk te
angliseer waarmee lord Charles Somerset vroeg in die negentiende eeu begin
het en waarmee lord Milner na die
Tweede Vryheidsoorlog van 1899 tot
1902 volhard het, het in sommige invloedryke kringe bly voortleef. So het
Rhodes, wat naas die bydrae wat hy op
kulturele en landbou-vlakke gelewer
het, steeds die ideaal van die uitbreiding en bestendiging van die Britse
empire gekoester.
Juis in hierdie tyd het twee jong manne
uit Duitsland na Kimberley gekom waar
hulle met Rhodes kennis gemaak het.
Hulle was Alfred Beit en Julius Charles
Wernher. Hul belangstelling was in die

Senator Malan

Adresse, asseblief
Die Universiteit wil 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. Matieland, UnIversltelt, Stellenbosch, 7600
Titel en van:

.

My ou adres vir Matieland:

.

Voorname:

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

Grade en/of diplomas van ander universiteite (meld universileit en jaartal):
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Matieland moet aan my nuwe werkadres/woonadres gestuur
word. (Haal deur wat nie van toepassing is nie).
My nuwe werkadres:

My nuwe woonadres: .

.

en het daarby vir Rhodes graag in sy
imperialistiese drome ondersteun. So
het hulle 'n geleentheid gesien om die
land se geriewe vir tersH'lre onderwys
te verbeter en tegelyk Rhodes se droom
te bevorder.
Hulle maak toe 'n aanbod van 'n halfmiljoen pond vir die oprigting van 'n doserende universiteit aan die Suid-Afrikaanse regering met die voorwaarde
dat dit v66r 1916 en naby Groote Schuur
(die woning van Rhodes) tot stand sal
kom. So 'n guide aanbod was vir die
Minister van Onderwys baie aantreklik
omdat sy finansiele middele maar bra
beperk was; die voorstel geniet gevolglik sy ernstige aandag. Hy besef egter
dat die twee bestaande kolleges te
Kaapstad en Stellenbosch in die voorgestelde universiteit opgeneem sal
word.
Dit was totaal onaanvaarbaar vir die
Raad van die Viktoria-kollege en vir die
Oud-Maties wat kennis gedra het van
die moontlikheid dat hul alma mater
moontlik gesluit sou word. Hulle het in
heftige verset gekom en by gewone en
invloedryke Oud-Maties oor die hele
land steun gesoek.

Kompromis
Minister Malan (self 'n Oud-Matie) kon
die teenstand nie ignoreer nie en kom
toe met die kompromis dat twee doserende universiteite in die Suide sal ontstaan. Gelukkig het die De Beers-maatskappy van Somerset-Wes finansiele
steun verleen, daar was die groot bemaking van mnr. Jannie Marais en die onafhanklike voortbestaan van die Stellenbosse inrigting is verseker.
So was dit dan moontlik vir mnr. F. S.
Malan om twee jaar later (in 1918) 'n
wetsontwerp by die Parlement in te
dien wat aan die SA Kollege en aan die
Viktoria-kollege elk 'n eie oktrooi verskaf het en wat die ou eksaminerende
Universiteit van Kaap die Goeie Hoop
laat opgaan het in die Universiteit van
Suid-Afrika met ses konstituerende universiteitskolleges te Wellington, Grahamstad, Bloemfontein, Johannesburg,
Pretoria en Pietermaritzburg.

soos Landbou en Naturellesake. Hy yvas
twee keer waarnemende Eerste Minister (1919 en 1921).

en het die kerk as ouderling en verteenwoordiger 'n sinodale vergaderings met onderskeiding gedien.

In 1927 word hy Senator. Vanaf 1924
tot met sy dood het hy hom beywer in
belang van kultuur- en kerksake. In
1909 was hy een van die stigterslede
van die Akademie vir Wetenskap en
Kuns en voorsitter daarvan, gedurende
1927-1929 en weer 1934-1936.

Die Universiteit van Stellenbosch (sy
alma mater) het in 1931 as erkenning
van sy heel besonderse dienste aan hom
die eregraad van doktor in die opvoedkunde toegeken.

Hy was ook voorsitter van die Taalbond

Toe Afrikaans US
se taal geword het

,,E

k was maar altyd lief vir
sing. Tuis het ons gereeld
huisgodsdiens gehou. Die
gewoonte is ook in my koshuis aan die Victoria-kollege op Stellenbosch voortgesit. My stem het egter in
die tyd gebreek, en omdat almal byname
gehad het, het ek Gans geword," se dr.
J. G. Meiring, die Maties se oudste
lewende oud-SR-voorsitter.
Dr. Meiring, wat deesdae in Huis Vergenoegd in die Paarl woon en in 1916 'n
eerstejaar aan die toentertydse Victoriakollege was, se studente het in sy dae
ook baie pret gehad.
Hy vertel met 'n glinster in die oog dat
almal mekaar geken het. "Ons was maar
sowat 450 studente. As jy nou 'n nooi
wou gaan besoek, dis net toegelaat op
Vrydae en Saterdae, moes jy 'n kaartjie
invul met die nooi se naam op die een
kant en joune op die ander kant. Die
kaartjie is dan by die koshuis waar die
aster tuisgegaan het, ingegee. Dit het
dan baie keer gebeur dat 'n nooi meer
as een kaartjie gekry het en sy nie
geweet het met wie om te gesels nie."
Dr. Meiring vertel dat sportgeriewe

Met die uitsondering van die Hugenote-kollege op Wellington het al die
kolleges met verloop van tyd selfstandige universiteite geword.

maar bra primitief was. Die atletiekbaan
was rondom die rugbyveld ingerig. Albei
was waar die Jan Marais-plein nou is.
Die pawiljoen, wat veel te wense oorgelaat het, was waar die huidige Carnegie-gebou is.
Bekende rugbyspelers in daardie dae
was die Van Heerdens en Kriges. Dr.
Meiring se hy kan nog goed onthou dat
die toeskouers met groot wedstryde hul
motors rondom die veld geparkeer het
en dan voor die voertuie op de kens na
die wedstryde gesit en kyk het.
"Ek was in Quarta, een van die drie
manskoshuise. Die ander was Wilgenhof en Tersia. Nog twee koshuise, Prima
en Secunda, is deur skoolseuns bewoon.
Die meisieskoshuise was Erfurthuis,
Harmonie en Greylock."
Hy het 'n B.Sc.-kursus gevolg met wiskunde, fisika en chemie as hoofvakke.
Sy klasse in chemie was by proff. Karel
van der Merwe, Van der Riet en Du
Toit. Al die klasse is in Engels aangebied.
In die laaste jaar van die Victoria-kollege voor universiteitswording in 1918
het een van die studente prof. Van der
Merwe eendag voor die begin van 'n
chemieklas versoek dat die lesings
voortaan in Afrikaans aangebied word.
Volgens dr. Meiring het prof. Van der
Merwe 'n tyd lank stilgebly en toe op
Afrikaans gevra waar die klas die vorige
dag afgelas is. "Van toe af is ons chemielesings in Afrikaans aangebied."
In 1921, die jaar waarin hy SR-voorsitter
was, het dr. Meiring afgestudeer. Van
1922 tot 1924 het hy in Duitsland gestudeer. Met sy terugkoms het hy 'n pos
as lektor in opvoedkundige sielkunde
aan die Potchefstroomse Universiteit
gekry.

Portefeuljes
Die uitnemende diens wat minister F. S.
Malan in sy leeftyd aan ons land in die
vroee jare van sy bestaan as onafhanklike staat gelewer het, verdien dankbare hulde, al is dit net saaklike vermelding.
Hy was elf jaar Minister van Onderwys
(1910-1921) en het grootliks bygedra tot
die sekondere en tersiere onderwys, en
tot die tegniese, nywerheids- en landbou-onderwys. Van 1921 tot 1924 het
hy verskeie ander portefeuljes behartig

(Die gegewens oor F. S. Malan het ek
uit Die Suid-Afrikaanse Biografiese
Woordeboek Deel1 ontleen).
0

Dr. Meiring

Van toe af het verskeie hoogtepunte sy
loopbaan gekenmerk. Hy was daarna
hoof van die Onderwyserskollege op
Wellington, hoogleraar in opvoedkundige sielkunde aan die US, superintendent-generaal van onderwys en die
eerste rektor van die Universiteit van
Wes-Kaapland.
0

27

Meer as 200 Oud-Maties, ouers en ander vriende van die US was vroeer vanjaar by 'n saamtrek op Saldanha waar 'n
fondsinsameJingsveldtog ten bate van
Stel1enbosch 2000 van stapellaat loop
is. Prof. Hennie Rossouw, Vise-Rektor:
Akademies, was die geleentheidspreker.
Bo: Die Oud-Maties van die jonger garde
het die saamtrek bygewoon. Van Jinks
is mnre. J. Vermeulen en P. van der
Westhuizen, mev. S. van der Westhuizen, mnr. C. de Vil1iers, mej. L. du
Plessis, mnr. F. Prinsloo, mej. C. Venter, mnr. H. van Wyk, mej. E. L. Bronkhorst en mnre. G. Spies, M. Bredel1 en J.
van Dyk.
Regs bo: Mnr. Andries Esterhuyse
(links), adjunk-direkteur van ontwikkeling en skakeJing, en prof. Rossouw
(derde van regs) met van die senior
Oud-Maties by die reiinie: van Jinks
mnre. B. J. D. van der Vyver (1933-1936)
en C.U. Fourie (1945-1947), mev. A. M.
Bestbier (De Vil1iers, 1941-1944), ds.
J. A. 1. Kriek (1944-1946) en mnr. D. T.
Loubser (1942-1946).
Regs: Senior ontwikkelingsbeamptes
mnre. Nick de Klerk (links) en Hannes
de Jongh (agter) saam met mnr. Hannes
en mev. Ohna Pienaar en mev. Maretha
en mnr. Paul Kotze.
By die Jokkel-reiinie in Junie was, van
links: dr. J. 1. R. van der Merwe, mnre.
"Jokkel" Esterhuyse en C. J. Wieffering, mev. H. Stein wender (Robra), mnr.
P. Mul1er, mev. M. Pienaar, mnr. J. C.
Kelder, mev. N. Dreyer (Van Dyk), mnr.
J. Krige, prof. J. w. Postma, mnr. Van
Heerden, prof. H. I. Nel, mnre. J. Steyn,
K. Schrecker, W. Groenewald en mev.
T. TerblancM (Bekker).
Prof. Frikkie Thiart (Jinks), huidige voorsitter van die Departement Liggaamlike
Opvoedkunde, Sport- en Rekreasiekunde, saam met prof. Ernst Jokkel, stigter van die departement, en prof. Danie
Craven, nog 'n oud-hoof van die departement.
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Blaasorkes
hou reiinie
"OIT was 'n lekker partytjie," vertel dr.
Paul Loeb van Zuilenberg, dirigent van
die US-Blaasorkes, van die reiinie wat
in die tweede kwartaal gehou is om die
orkes se tiende bestaansjaar te vier.
Van heinde en ver het die oud-orkeslede
opgedaag vir die saamtrek, wat in die
Langenhoven-studentesentrum gehou
is. Dr. Ronnie Belcher, Afrikaans-dosent
aan die Natalse Universiteit in Durban,
het spesiaal gekom om as geleentheidspreker op te tree. Hy was die Blaasorkes se eerste bestuurder, gedurende
1977-1979.

Die Eikestadse burgermeesterspaar,
mnr. Piet Lombard en syvrou. Veronica,
was die eregaste.

Die vooraansig van Macdonaldhuis.

Skotse professor
se naam herleef
Meeras 20 jaar nadat 'n ou universiteitskoshuis. McDonaldhuis. op die hoek
van Victoria- en Van Ryneveldstraat.
gesloop is om plek te maak vir die
oprigting van die R. W. Wilcocks-gebou,
het die naam nou weer herleef. 'n Nuwe
koshuiskompleks vir senior en getroude
mansstudente wat aan die begin van
die jaar voItooi is, dra nou die naam
Huis Macdonald.

Die nuwe koshuis is in Hammanshandweg, noordoos van die Bosbou- en Ingenieurs-gebouekomplekse en langs die
Duthie-natuurreservaat. Die koshuis
bestaan uit 'n kompleks van kleiner
woonstelgeboue, met huisvesting vir 70
studente maar nie eetsaalgeriewe nie.
Die boukoste was R1,4 miljoen en dit
kan verder vergroot word om meer studente te huisves.

By die reiinie is dr. Loeb van Zuilenberg. 'n dosent aan die Konservatorium,
se uittrede as dirigent aangekondig. Hy
het die orkes gestig en dit van die begin
af gedirigeer. Faan Malan, die hulpdirigent. neem aan die einde van die
jaar die dirigeerstok oor. Mnr. Malan.
'n Oud-Matie. is verbonde aan die
Parow-musieksentrum.

Huis Macdonald is vernoem na prof.
Archibald Macdonald wat in 1874 as
hoogleraar in Engels en die klassieke
tale uit Skotland Stellenbosch toe gekom
het. Hy het in 1918 afgetree.

Een van die oud-lede, Koos Engelbrecht
(wiskunde-dosent aan die Universiteit),
het vir die reiiniegangers 'n rolprent
vertoon wat hy in 1981 met die orkes se
konserttoer na Europa geskiet het. 'n
Impromptu-samespel en solo-uitvoerings deur die koperblasers het die
saamtrek afgesluit.

• Sestig Matie-meisies word gehuisves
in Lobelia. 'n nuwe koshuis wat ook
vanjaar in gebruik geneem is. Dit is in
Jan Cilliersstraat. die verlenging van
Hammanshandweg. Die gebou het
R1,25 miljoen gekos.

Dr. Belcher was die seremoniemeester
by die negende jaarlikse orkesfees, wat
die Blaasorkes die volgende dag in die
D. F. Malan-gedenksentrum aangebied
het. Vyf ander orkeste het ook deel0
geneem.

Die ou Macdonaldhuis was 'n private
losieshuis vir skoliere en studente voordat die Universiteit dit gekoop en vanaf
1918 as manskoshuis gebruik het. Gedurende 1931-1963 was dit 'n vrouekoshuis, behalwe vir vier jaar vanaf
1953 toe dit aan die Rynse Meisieskool
verhuur is.
Verskeie van die mans wat in 1918 en
kort daarna daar ingewoon het. leef
nog en is baie tevrede omdat hul ou
koshuis se naam weer aan die van die
nuwe een verbind word.
Macdonaldhuis en dus ook die nuwe

Dr. Paul Loeb van Zuilenburg (regs) en sy gesin. wat almallede van die Blaasorkes is.
Hulle is Paul (trompet). mev. Petra Loeb van Zuilenburg (saksofoon) en Johan
(slagwerk).
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Prof. Smuts

Mnr. Van Tonder

Bevorder en
aangestel
Prof. J. P. Smuts, mede-professorinAfri-

kaans en Nederlands, is vanaf Januarie
aanstaande jaar tot professor bevorder
in die plek van prof. H. van der Merwe
Scholtz wat afgetree het. Dr. E. Ie F.
Terblanche van Port Elizabeth is ook
vanaf Januarie aangestel as professor
in Landbouvoorligting, 'n nuwe pos aan
die Universiteit.
Prof. Smuts het al sy grade op Stellenbosch verwerf. Hy het ses jaar onderwys gegee voordat hy in 1965 as leksikograaf by die Afrikaanse Woordeboek
begin werk het. Nadat hy in 1966 'n
waarnemende dosent aan die US was,
is hy aangestel as senior lektor in 1975,
dieselfde jaar wat hy 'n doktorsgraad
verwerf het. Hy het al verskeie boeke
die lig laat sien.

bevorder en mnr. H. J. Vermeulen as
lektor aangestel.
In die Departement Engels (Opvoedkunde) is dr. M. S. Odendaal as senior
lektor aangestel, mnr. J. J. Swartz ook
tot die pos bevorder en mev. E. Ridge
tot lektrise bevorder.
Mej. L. Winckler is vanaf Oktober as
lektrise in die geneeskundige maatskap-

Mnr. Maas

like werk aangestel en mnr. D. Brink as
junior lektor in genetika:
Twee senior administratiewe personeellede aan die Universiteit word ook vanaf
Januarie 1987 bevorder. Mnr. A. J.
(Andries) van Tonder, die adjunk-registrateur (finansies), word direkteur
(finansies en dienste) terwyl mnr.
G. J. P. (Deon) Maas, hoofrekenmeester,
tot adjunk-direkteur (finansies en dienste) bevorder word.
Die huidige registrateur (finansies),
mnr. T. G. D. (Theuns) van Schalkwyk,
tree einde vanjaar af.
Mnr. Van Tonder, 'n Oud-Matie, is
sedert 1964 aan die Universiteit verbonde. Hy beklee sy huidige pos vanaf
1974. Mnr. Maas werk sedert 1962 by
die Universiteit en het in 1979 hoofrekenmeester geword.
0

Dr. Terblanche, voorligtingsnavorseren
-beplanner by BKB, het in 1950 in die
landbouwetenskappe aan die US afgestudeer, het ook as rugbyspeler vir die
Maties uitgeblink en het in 1950 USerekleure gekry. Hy het radiopraatjies
gelewer, 'n artikelreeks oor kleinveerasse vir Landbouweekblad behartig en
is die skrywer van 'n handboek oor die
onderwerp.
Dr. P. R. Nel van die Instituut vir die
Studie van Marxisme (ISMUS) is tot
direkteur van die instituut bevorder.
Hy was gedurende 1978-1981 'n inligtingsoffisier in die Weermag en is sedert
1982 aan ISMUS verbonde. In 1984 verwerf hy 'n doktorsgraad aan die US.
Drr. J. B. du Toit en G. van der M.
Sieberhagen is1albei in Julie van lektor
tot senior lektor in die bedryfsielkunde
bevorder. In die Departement Elektriese
en Elektroniese Ingenieurswese is mnr.
1. P. du Toit in Julie tot senior lektor
30

Price Forbes Federale Volkskas het onderneem om R75 000 binne vyf jaar te skenk
vir die opgradering van 'n senior lektoraat tot 'n professoraat in risikobestuur aan die
Bestuurskool. Dit sal as die PFV-leerstoel in risikobestuur bekend staan. Die firma
gee reeds sedert 1982 geld vir 'n risikobestuur-kursus aan die Bestuurskool. Mnr.
P. J. J. van der Walt (regs), PFV se uitvoerende direkteur, het die eerste R15 OOO-tjek
aan prof. M. J. de Vries, Rektor en Vise-Kanselier, oorhandig.

LUGFOTO'S VAN STELLENBOSCH
Hier is 'n unieke kans vir Oud-Maties om Stellenbosch-kleurfoto's te besit.
Maak gebruik van die geleentheid. Die lugfoto is geblok en vertoon pragtig in 'n
studeerkamer, kantoor of 'n wagkamer. Daar is vier verskillende handontwikkelde lugfoto's wat elk 500 x 400 mm groot is, en Iyk soos volg:

, I oS

~

.........: . ._ _

FOlD A: Ingenieursgebou. Merrimanlaan. Bolmaskop. Manskoshuise

FOlD B: Franschhoekberge. Kampus. Koshulse. Merrlmanlaan

FOlD C: Coelzenburg. Die Braak. Dorpslraal. Die Pieke

FOlD 0: Slellenboschberg. Dorpslraal, Welgevallen. Dalsig

Die foto's kos R65,00 elk (posgeld en A.V.B. ingesluit).
Die aangehegte vorm en korrekte bedrag moet per geregistreerde pos teruggestuur word. Gekruisde tjeks (uitgemaak aan K. Andringa) en posorders word
aanvaar. Aflewering is so spoedig moontlik. Die aanbod verval op 1 Desember 1986.

--------------------------------------------~Vul vandag nog die vorm in (drukskrif asseblief) en stuur aan:
K. ANDRINGA, OMEGASTRAAT 7, STELLENBOSCH. 7600
TITEL. VOORLETTERS EN VAN:

Invul van
foto-besonderhede:

.

POSADRES: .................................•...•......•...•...•..•...•...........•

FOTO

AANTAL

A
B
.•...•...•.......................•....... POSKODE: ...........•...•...•..........•
OPMERKINGS:

.

C

o
TOTAAL:
TOTALE BEDRAG:

.
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bepolende foktore in die geholte von
die individu se dooglikse prestosielewering, Ons lewer 'n trotse bydroe
ter ontwikkeling von onslond se
orbeidsmog,en bly steeds verbind tot
die verbruiker se strewe no geholte.

eckers

LAE PRYS EN EGTE WAARDE ONTMOET NET OM DIE HOEK.

~3242
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OU HOOFGEBOU REG
VIR VERJAARDAG

S

es maande voor die tyd was meer
as honderd Oud-Maties reeds ingeskryf vir die reiinie op 6 November met die herdenking van die Ou
Hoofgebou se ingebruikneming 'n eeu
gelede.

'n Besige program word vir die dag
gereel. Die reiinie begin om nege-uur
die oggend. Prof. Mike de Vries, Rektor
en Vise-kanselier, sal die oud-studente
verwelkom, waarna prof. Hennie Rossouw, Vise-Rektor (Akademies), 'n
praatjie oor die universiteit van vandag
en more sallewer.
Uitstappies word gereel na die nuwe
J. S. Gericke-biblioteek, moderne Konservatoriumgebou, Coetzenburg-sportkompleks, Kweekskool en Botaniese
Tuin. In die tyd word 'n spesiale program vir oud-studente en -dosente van
die Fakulteit van Regsgeleerdheid aangebied (Lees berig hier onder).
Na 'n noenmaal in die Langenhovenstudentesentrum is daar 'n herdenkingsplegtigheid die middag om halfvyf by
die Ou Hoofgebou. Die Administrateur
van Kaapland, Oud-Matie mnr. Gene
Louw, sal daar optree, 'n gedenkplaat
met die name van al die professore wat
deur die jare in die gebou klasgegee
het, gaan onthul word en 'n gedenkboek oor die gebou gaan vrygestel word.
Prof. Charles Fencham, afgetrede hoof
van die Departement Semitiese Tale,
lei die redaksiekomitee wat die boek
saamstel. Hy voer ook die reelings vir
die middag se program aan.
Prof. J. W. R. de Villiers, Vise-Rektor
(Bedryf en Studente-aangeleenthede),
is die spreker by die Konvokasie se
jaarvergadering wat halfagt die aand in
die H. B. Thom-teater gehou word. Dit
word met 'n onthaal afgesluit.
Aile Oud-Maties maar veral die wat in
die Ou Hoofgebou klasgeloop het kan
die reiinie bywoon. Die Departement
Ontwikkeling en Skakeling reel dit. Inskrywingsvorms is beskikbaar by mnr.
Andries Esterhuyse van die departement (telefoonnommer 02231-77645).
• Die Ou Hoofgebou is pas teen bykans
R1 miljoen gerestoureer. Die restou-

rasie, deur die Universiteit se eie bouafdeling, het sowat 'n jaar geduur. Toe
dit destyds opgerig is, was die boukoste £10 500.
Al die klaskamers, lesingsale en kantore in die gebou is gemoderniseer om
aan vandag se behoeftes te voldoen,
maar een klaskamer, waar Latyn al honderd jaar lank gedoseer word, is met
banke vol studente-graffiti en al gerestoureer.
Die gebou is in 1979 tot nasionale gedenkwaardigheid verklaar. Dit was vir
'n lang tyd die Victoria-kollege, voorloper van die huidige universiteit, se
enigste akademiese gebou. Tienduisende studente het deur die jare daar klasgeloop. Onder hulle was eerste ministers Jan Smuts, D. F. Malan, H. F. Verwoerd, J. B. M. Hertzog, J. G. Strijdom
en B. J. Vorster.
0

Regter Rabie

Borsbeeld van J.C. de Wet
'N BORSBEELD van die gevierde oudregsdosent prof. J. C. de Wet word op 6
November in die Ou Hoofgebou onthul
deur een van sy oud-studente, hoofregter Pierre Rabie, wat ook 'n oud-USdosent is.
'n Funksie vir die Fakulteit van Regsgeleerdheid se oud-studente en -dosente
word om halfelf die oggend gehou. Dit
is die enigste fakulteit wat na honderd
jaar steeds in die gebou gehuisves
word.
Volgens die dekaan prof. Hennie Erasmus, het oud-studente van oor die hele
land reeds laat weet dat hulle die funksie wil bywoon. Die res van die dag kan
hulle by die Oud-Matie-reiinie inskakel.
Prof. De Wet (73) woon self die onthullingsplegtigheid by. Hy was voor sy
aftrede meer as 40 jaar aan die US verbonde en word as die doyen van SuidAfrikaanse regsgeleerdes beskou. In
1982 het die US 'n ere-doktorsgraad aan
hom toegeken nadat die Universiteit
van Kaapstad en die Randse Afrikaan-

se Universiteit hom ook so vereer het.
Hy het ook die Staatspresident se Dekorasie vir Voortreflike Diens ontvang.
• Die Regsfakulteit het 'n byna-volledige versameling foto's van al die LL.B.finalejaarsklasse sedert 1933. Slegs
1936, 1946, 1948 en 1949 se foto's ontbreek. Prof. Erasmus se hy weet nie of
daar weI in die jare - en voor 1933 foto's geneem is nie. Indien weI sal die
fakulteit dit graag in die hande wi! kry.
Mense wat kan help, word gevra om
met prof. Erasmus (telefoonnommer
02231-70022/3) in verbinding te tree.
Die 1940-finalejaarsklas se foto wat tot
dusver by die fakulteit gehang het, was
sonder name. Die nege oorlewendes
van die klas (vier is reeds oorlede) gaan
nou met die reiinie 'n foto aan die fakulteit skenk, deur die toedoen van een
van hulle, mnr. C. E. Kannenberg van
Robertson. Hulle wi! ook die reiinie as
groep bywoon, want hulle was presies
vyftig jaar gelede (in 1936) eerstejaarsl

o
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SAGTEVRUGTERAAD BORG DOSEERPOS

Nuwe kursus in
tafeldruifkunde
'n s e n i o r lektoraat in tafeldruifkunde is in Julie in die Departement Wingerdkunde ingeste1. Die Sagtevrugteraad
help om dit te borg.

die begin van die derde kwartaal aan
nagraadse en finalejaarstudente gedoseer. Studente uit ander fakulteite, soos
Natuurwetenskappe, kan ook as spesiale studente vir die kursus inskryf.

Die tafeldruifbedryf is vir Suid-Afrika
en veral vir Wes-Kaapland van enorme
ekonomiese belang, het prof. Mike de
Vries, Rektor en Vise-Kanselier, gese
toe hy die instelling van die nuwe doseerpos aangekondig het.

Die departement kan nou ook meer aandag aan navorsing op die gebied van
tafeldruifkunde gee, het prof. Orffer
gese.
0

"Dit het verlede jaar meer as R122 miljoen aan buitelandse valuta verdien en
is van wesentlike belang, veral as 'n
mens in ag neem dat die gesamentlike
uitvoere van wyn en spiritualiee sowat
R18 miljoen ingebring het," het hy gese.

Heurs, lesing ter
ere van Opperman
D

Prof. De Vries het daarop gewys dat dit
van die grootste belang is dat die gehalte van die SUid-Afrikaanse tafeldruif
wat uitgevoer word altyd baie hoog
moet wees. "Hoe vereistes word aan
ons uitvoer-tafeldruiwe gestel en kwaai
mededinging word op oorsese markte
ondervind. Dit is veral Suid-Amerikaanse lande soos Chile, Argentinie en
Brasilie wat toenemend kompetisie bied.
"Ons weet ook dat die lande wat betref
navorsing heelwat hulp ontvang van
kapitaalkragtige universiteite in die
VSA soos die Universiteit van Kalifornie en hulle is vinnig besig om enige
agterstand ten opsigte van tafeldruifverbouing uit te wis. Om te sorg dat die
tafeldruif wat ons verbou van maksimum gehalte is, is topnavorsingswerk
en deeglike opleiding allernoodsaaklik.
Geen agterstand mag in ons bedryf ontwikkel nie," het prof. De Vries gese.
Die Sagtevrugteraad het aangebied om
vir die volgende vyf jaar die heUte van
die nuwe doseerpos se koste te dra.
'n Oud-Matie, dr. Dirk Uys, beklee die
senior lektoraat. Hy het al sy kwalifikasies, insluitende 'n doktorsgraad in
1981, aan die Fakulteit van Landbouwetenskappe op Stellenbosch verwerf.
Die US is die enigste universiteit in die
land wat opleiding in die wingerdkunde, asook wynbou, aanbied.
Volgens prof. Chris Orffer, hoof van die
Departement Wingerdkunde, word die
kursus in tafeldruifkunde reeds vanaf
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ie nagedagtenis van 'n oud-dosent,
wyle prof. Dirk Opperman, gaan
voortaan gereeld op twee maniere
by die Universiteit gehuldig word: deur
die jaarlikse toekenning van 'n ruim
nagraadse beurs en met 'n prestigegedenklesing wat elke twee jaar aangebied sal word.

Die Opperman-beurs gaan tussen
R2 500 en R3 000 bedra en sal vanaf
1987 toegeken word aan 'n student wat
in die Afrikaanse letterkunde uitblink
en gevorderde navorsing op die gebied
wil onderneem. Die eerste D. J. Opperman-gedenklesing word vir Mei aanstaande jaar beplan.

Dr. Uys

Stellenbosch. Hy het in 1979 afgetree
en is in September verlede jaar oorlede. In 1976 het die US 'n ere-doktorsgraad aan hom verleen.
Toe die Rektor en Vise-Kanselier, prof.
Mike de Vries, bekendgemaak het dat
die beurs en gedenklesing ingestel gaan
word, het hy gese hy is verheug dat
prof. Opperman se naam s6 aan die
Universiteit kan voortleef, omdat hy so
lank aan die US verbonde was en van sy
bekendste werke in die tyd die lig gesien het. "Hy het vir Stellenbosch as
literator en digter enorme aansien verwerf," het prof. De Vries gese.
0

Nasionale Boekhandel borg die beurs
en die Stellenbosse Fynproewersgilde
die gedenklesing. Prof. Opperman het
'n noue verbintenis met albei instansies gehad. Hy was in die veertigerjare
'n redaksielid van 'n Nasionale Persblad, Die Huisgenoot, en al sy boeke is
deur Nasionale Boekhandel of sy filiale
uitgegee.
Hy was goed bevriend met bestuursIede van die Fynpr?lewersgilde, en sy
vier gedigte "Grondstowwe by die siklus van seisoene" (later opgeneem in
die digbundel Komas uit 'n bamboesstok) is oorspronklik vir die gilde geskryf en in hul resepteboek So eet ons
in Stellenbosch gepubliseer.
Prof. Opperman was twintig jaar professor in die Afrikaanse letterkunde op

Prof. Opperman

CQ
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andbou-ekonomie as studieveld
in Suid-Afrika het in 1924 op Stellenbosch begin toe J. F. W. Grosskopf as eerste professor in die
vak aangestelis. Vandag studeer meer
as 'n derde van die Fakulteit Landbouwetenskappe se studente in die rigtlng.

L

Saam met die studentegetalle het die
personeel tot vyf studente en twee tegniese beamptes toegeneem. Die kursuskeuses het ook aansienlik ultgebrel.
Landbou-ekonomie kan nou as hoofvak
vir drie- en vierjaar-graadkursusse gevolg word: vir B.Agric.Admin. (drie
jaar) saam met bedryfsekonomie as
hoofvak; vir B.Com. (drie jaar) saam
met ekonomie, bedryfsekonomie of
flnansli:ile rekeningkunde; of vir B.Sc.Agric (vier jaar) saam met ekonomie; of
saam met akkerbou, hortologie of veekunde; of saam met ekonomie en bedryfsekonomie. Al hierdie keuses lei tot
nagraadse studie in enige van die hoofvakke of in die Bestuurskool se programme.
Die departement se oud-studente het
reeds diep spore getrap - aan universitelte asook in die Staatsdiens en die
private sektor.
Die man wat algemeen as die vader van
landbou-ekonomie in Suid-Afrika aanvaar word, is 'n Oud-Matle, prof. F. R.
Tomlinson. Hy was die eerste student
wat 'n M-graad in die vak aan 'n SuidAfrikaanse universlteit behaal het (in
1930 aan die US) en was ook in sy jonger
dae dosent op Stellenbosch. Prof. Tomlinson het veral naam gemaak as voorsitter van die bekende Tomlinson-kommissie, wat in die vyftlgerjare die swart
tUislandgebiede se potensiaal ondersoek het.

Departement het al
diep spore gelaat
Landbou-ekonomie aan die Universitelt
van Natal, Blackie Swart, professor in
arbeidsbetrekkinge aan die US-Bestuurskool, Philip Spies, direkteur van die
Universltelt se Instltuut vir Toekomsnavorsing, en Oekie Stuart, direkteur
van die US se Buro vir Ekonomiese
Ondersoek.
Dr. Johan Burger, direkteur van die
Winterreenstreek, en mnr. Deon Joubert, direkteurvan die Direktoraat Landbouproduksie-ekonomie, is ook oudstudente van die Departement Landbou-ekonomie.
Ook in die sakesektor pre steer 'n aanta!
oud-studente van die departement. Dr.
Pieter Morkel is besturende direkteur
van die Volkskasgroep en dr. Blackie
de Swardt is SASKO se hoofbestuurder.
Albei is ook oud-dosente van die departement. Twee oud-studente wat onlangs
afgetree het, is drr. Klasie Bestbier en
Bannie Bester, wat hoof-ultvoerende
amptenare van onderskeidelik die
Sagtevrugte- en die Piesangraad was.
Op die gebied van konsultasiewese het
dr. Ben Bester, besturende direkteur
van Stelplan, mm. Johan Kotze, senior
vennoot in Agriplan, en Johannes Jor-

daan betekenisvolle bydraes gelewer.
Ander belangrike produkte van die
departement is mme. Kobus van Niekerk, die KWV se adjunk-hoofbestuurder van bemarking, en Marius Krltzinger, uitvoerende direkteur van die
Suiwelstlgtlng.
Al hoe meer landbou- en verwante
instellings (soos kooperasies, bemarkingsrade en instellings wat by ontwikkeling betrokke is) stlg deesdae landbouekonomiese afdelings. Ook hier tref 'n
mens verskeie Oud-Matles wat in die
Landbou-ekonomie gestudeer het aan.
Die bankwese toon ook meer belangstelling in Landbou-ekonomie. By drie
van die grootste handelsbanke is oudstudente van die departement nou hoofde van Landboudienste-afdelings. Hulle
is mm. Theo Potgieter (Standard), dr.
Andre Louw (Volkskas) en mm. Jacques
Basson (Trust Bank).
Die Departement Landbou-ekonomie
beoog volgende jaar 'n rei.lnie van oudstudente. Meer besonderhede sal later
bekend gemaak word. Aile oud-studente
word gevra om hul name en adresse
aan die departementshoof, prof. Eckart
Kassier, te stuur.
0

Nadat hy by Tukkies professor en hoof
van die departement Landbou-ekonomie geword het, was hy direkteur van
die Departement Landbou-tegniese
Dlenste se Transvaal-streek. Na sy aftrede was hy die eerste ereprofessor in
Landbou-ekonomie aan die US. Hy woon
nou op Swellendam en is verlede jaar
vir sy bydrae as landbou-ekonoom met
die Staatspresident se Dekorasie vir
Voortreflike Diens bekroon.
Verskeie van prof. Tomlinson se studente-tydgenote het ook belangrike bydraes op landbougebied gelewer. 'n
Mens dink aan groot name soos proff.
A. R. (Hawie) Haveman, A. J. (Doep) du
Plessis, P. S. Toerlen en J. van Niekerk,
asook prof. C. R. Liebenberg, 'n vorige
dekaan van die Fakultelt Landbouwetenskappe aan die US, asook proff.
Eksteen de Waal, A. L. (Kalahari) Prins100 en A. B. C. Nel.
Ander oud-studente van die Departement Landbou-ekonomie wat as akademici of navorsers presteer, sluit in Max
Dockel, professor in ekonomie aan
Unisa, Lieb Niewoudt, professor in

Mej. Rosemary Smith het die Schlich-medalje vir uitsonderlike prestasie deur 'n
bosboustudent van die Departement Omgewingsake se adjunk-direkteur, mnr. At
van der Dussen (regs) ontvang. By hulle is prof. Rudi Bigalke, dekaan van bosbou. Sy
het B.Sc. in bosbou verlede jaar verwerf. Die medalje word nie sonder meerelke jaar
toegeken nie. maar slegs as 'n student in die fakulteit werklik goed presteer.
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IN MEMORIAM
M atieland het met leedwese verneem van
die heengaan van die volgende Oud-Maties,
Maties en andere wat 'n verbintenis met
die Universiteit gehad het:

Prof. Wlllem Kempen (77), afgetrede
hoogleraar in die taalkunde, is in Julie
na 'n lang siekbed oorlede. Hy het BA,
MA en D.Utt. op Stellenbosch verwerf
en was van 1935 tot met sy aftrede in
1974 aan die US verbonde. In 1948 het
hy professor geword.
Sy taalkundige debuutwerk, Die verkleinwoord in Afrikaans. het in 1940
verskyn. In 1962 publiseer hy sy baanbrekende standaardwerk oor Afrikaanse morfologie, Woordvorming en funksiewisseling in Afrikaans. 'n Gewysigde
en aangevulde herdruk daarvan het in
1969 verskyn. Na sy aftrede het hy
voortgegaan met sy navorsing oor die
Afrikaanse sintaksis. Dit het in 1984
gekulmineer in 'n werk van 468 bladsye,
Voorsetselverbindinge in Afrikaans.
Prof. Kempen was ook die mede-skrywer
van 'n omvattende reeks Afrikaanse
skoolgrammatikas. Hy dien die Taalkommissie van die Akademie as lid,
sekretaris en voorsitter. Verder dien hy
van 1960 tot 1984 in die Woordeboek
van die Afrikaanse Taal se beheerraad.
Hy was ook taaladviseur in die vertalingskommissie en eindredaksie van
die Nuwe VertaUng van die Afrikaanse
Bybel.
Op sy 65ste verjaardag het Afrikaanse,
Nederlandse en Belgiese kollegas en
van prof. Kempen se oud-studente 'n
huldigingsbundel aan hom opgedra. In
1967 ontvang hy die Akademie se besondere erepenning vir Afrikaanse taal- en
letterkunde, in 1973 die C. J. Langenhoven-prys vir taalwetenskap, in 1983
erelidmaatskap van die Akademie en
verlede jaar 'n eredoktorsgraad van die
Randse Afrikaanse Universiteit.
Mnr. Fritz Eistadt (30), gewese voorryman van die Maties, is in Pretoria dood
nadat hy met 'n rugbywedstryd ineengestort het. In 1979 het hy vir die Matieeerstespan uitgedraft. Hy het B.Sc. verwerf.
Mnr. Con de Kock (61), Kaapstadse
advokaat en 'n voormalige WP-heelagter, is na 'n lang siekbed oorlede. Hy
het aanvanklik 'n graad in die Uggaamlike opvoedkunde verwerf en later in
die regte gestudeer. Mnr. De Kock het
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voorheen op Robertson en Simondium
geboer.
Mnr. Michael Leggett Jurgens (70) van
die Strand. Hy het in die dertigerjare
BA verwerf en was onderwyser op
Sutherland en George voordat hy na
Stellenbosch terugkeer om MA te behaal. Hy was bykans 20 jaar hoofeksaminator by die Kaaplandse Onderwysdepartement. Mnr. Jurgens was
onder meer inspekteur vir Afrikaans en
vise-hoof van die Hoerskool HottentotsHolland.
Mnr. Johan Hontbuys (72), afgetrede
sakeman van Stellenbosch. Hy het aan
die US gestudeer, het as aankoper vir
die Universiteit gewerk en was later
die eienaar van die eertydse Drosdyhotel op die dorp.
Mnr. J. G. (Jan) Malan (86). Hy was die
laaste oorlewende van die drie Malanbroers wat die sleutelposisies in die
Matie-studenteraad van 1922 beklee
het. Die ander twee was D. J. Malan,
wat in 1965 oorlede is, en P. C. Malan,
wat verlede jaar op 90-jarige ouderdom
oorlede is (Matieland 3:85).
Mnr. Jan Malan het ook as Matie-atleet
bekendheid verwerf en was twee jaar
(1921 en 1922) die Universiteit se Victor
Ludorum-atleet.
Na verdere studie aan Oxford, volg hy
'n loopbaan in die onderwys wat meer
as 50 jaar sou duur. Hy was meer as 37
jaar lank skoolhoof, onder meer op
Douglas en Franschhoek en van die
Hoerskool Voortrekker in Wynberg. Na
sy aftrede gaan hy tot in sy 80ste jaar
voort met afloswerk, vanaf Welkom,
Harrismith en Uitenhage tot op plekke
soos Villiersdorp, Bredasdorp en Ceres.
Hy het hom 28 jaar lank toegewy aan
die ontwikkeling van 'n Afrikaansmediumskool vir die Suid-skiereiland.
As erkenning hiervoor is die Hoerskool
Voortrekker se saal na mnr. Malan vernoem.
Oud-senator J. J. Fick (72) van die
Strand. Nadat hy op Stellenbosch afgestudeer het, was hy predikant in die
Paarl, Pretoria, Germiston en Port Eliza-

Prof. Willem Kempen

beth asook Graaff-Reinet. As gei'nterneerde het hy in 1941 en 1943 op Ganspan en Koffiefontein 'n groot geestelike
bydrae gelewer.
In die vyftigerjare het hy tot die politiek
toegetree, was LPR vir die kiesafdelings
Hercules en Gezina en dien as senator
van 1971 tot met die uitfasering van die
Senaat in 1980.
Hy was die vader van die Universiteitskoor se dirigent, mej. Acama Fick.
Prof. T. E. W. (Theo) Schumann (89),
voormalige direkteur van die Weerburo, is in Pretoria oorlede. Nadat hy
BA in 1916 en honneurs in 1917 op
Stellenbosch verwerfhet, was hy dosent
in toegepaste wiskunde aan die Rhodesuniversiteit in Grahamstad en lektor in
fisika aan die US. In 1924 verwerf hy 'n
doktorsgraad in Gottingen, Duitsland.
Hy werk as fisikus aan die Yale-universiteit asook in New York en word as
professor aan die Universiteit van WesVirginie aangestel. Daama keer hy terug
na Suid-Afrika as eerste direkteur van
die Brandstofnavorsingsinstituut in
Pretoria. In 1933 word hy hoof-weerkundige van die Unie, 'n pos wat later
direkteur van die Weerburo genoem
word. Hy dien ook die Atoomkragraad
in 'n hoe amp.
Prof. Schumann is in 1942 met die
Buchan-prys van die Koninklike Meteorologiese Vereniging in Brittanje vereer.
In 1948 was hy die eerste ontvanger
van die SA Akademie se Havengaprys
vir natuurkunde.
Hy was 'n broer van prof. C. G. W.
Schumann, grondlegger van die Fakulteit Handel en Administrasie aan die
US, en 'n halfbroer van nog 'n voor-

MATIElAND
malige dekaan van die fakulteit, prof.
D. E. W. (Danie) Schumann.
Mnr. J, H. J. van Rensburg (88) van Viljoenskroon, 'n oud-Wilgenhoffer, wat
in 1920 in die landbouwetenskappe afgestudeer het en 'n lid van die Maties
se eerste rugbyspan was. Hy was onderwyser op Reddersburg voordat hy by
Hertzogville geboer het. Sy een dogter
is die bekende kunstenares Beatrix
Bosch, wie se werke onder meer in die
Langenhoven-studentesentrum op die
kampus hang.

gehelp reel. Sy groot versameling van
sowat 1 500 boeke is drie jaar gelede
aan die Universiteit geskenk.
Mev. Hester Stegmann (90), weduwee
van prof. E. T. Stegmann, is in Pretoria
oorlede. Sy het haar man met byna
dertig jaar oorleef. (Prof. Ebbie Stegmann was professor in wiskunde van
1921 tot met sy aftrede in 1957.)
Mev. Marie Wild (88), weduwee van
die oud-geskiedenisdosent prof. J. A.

sy tweede jaar is dood nadat hy in die
wintervakansie by sy ouerhuis op
Somerset-Wes gegly en van 'n balkon af
geval het.
Mnre. David Crank (22) en Rfaan Lucas
(19) is in Julie in 'n motorongeluk tussen
Stellenbosch en Kuilsrivier dood. Mm.
Crank, 'n B.Com.-tweedejaarstudent,
was van Bishopscourt, Kaapstad. Mm.
Lucas se ouers is van Tygerbergheuwels, Bellville, en hy was 'n eerstejaarstudent in die ingenieurswese.
0

Adv. J. E. (Koos) NothUng (67), voormalige prokureur-generaal van Transvaal. Hy het BA en in 1941 LL.B. verwerf. Voor hy Transvaal se prokureurgeneraal geword het, het hy die amp tot
1976 in Suidwes beklee.
Regter L. C. Steyn (63) van die Hooggeregshof in Bloemfontein. Hy het in
die veertigerjare op Stellenbosch afgestudeer, het in Port Elizabeth en Bloemfontein gepraktiseer en is in 1972 as
regter aangestel. Regter Steyn (wie se
oom, L. C. Steyn, 'n vorige hoofregter
was) was voorsitter van die Vrystaatse
Balie, asook van die Vereniging van
Advokate.
Mev. Hettie Weber (80), eggenote van
dr. Phil Weber, 'n voormalige US-Raadslid, oud-redakteur van Die Burger en
afgetrede voorsitter van die Nasionale
Pers. Mev. Weber, moeder van die
rektorsvrou, mev. Renee de Vries, is
aan die Universiteit as onderwyseres
opgelei. Sy het op Lydenburg en Bethal
skoolgehou voordat sy in 1931 met dr.
Weber getroud is.
Mnr. P. L. Zietsman (74) van Gansbaai.
Hy het M.Ed. in 1949 verwerf.
Kapt. T. C. B. Vlok (75) van Simonstad.
Hy het B.Sc. asook M.Sc. in die vroee
dertigerjare verwerf.
Mm. A. L. Fourle (81) van Stellenbosch,
wat BA, 'n onderwysdiploma en in 1929
B.Ed. verwerf het.
Mnr. W. S. Grobbelaar van SomersetWes. Hy het B.Sc. (Agric) in 1945 en 'n
M-graad in die landbouwetenskappe in
1961 verwerf.
Mm. J. P. (Johannes) Kotze (69) wat
gedurende 1937-1940 aan die US gestudeer het en BA asook SOD verwerf het.
Hy was 'n onderwyser aan die hoer
skole Nassau en Zwaanswyk van 1945
tot met sy aftrede in 1976. Mm. Kotze
was meer as 20 jaar sekretaris van die
Wes-Kaaplandse komitee vir Volksang
en -spele, 'n organiseerder van die Van
Riebeeck-fees in 1952 en het in 1953 die
eerste volkspeletoer na die stamlande
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Die 1922-Studenteraad, waarin drie Malan-broers sleutelposisies gehad het. In die
middel voor sit D. J. Malan (voors.) met heel voor /. G. Malan (tes.) wat onlangs dood
is en P. C. (sekr.) wat verlede jaar oorlede is. Ook op die foto is onder andere Hendrik
Verwoerd (tweede van links agter), die latere eerste minister, en sy vrou, Betsie
(Schoombee), wat in die middel sit.

Wild, wat verlede jaar oorlede is. Hul
dogter, dr. Beatrice Wild, is dosent in
liggaamlike opvoedkunde aan die US.
Mnr. Sam de Kock (74) van Stellenbosch. Hy het HPOD in 1934 verwerf en
was 24 jaar lank hoof van die Laerskool
Paul Roos in die Eikestad.
Mnr. J. ('100m Jimmy") Conroy (75), wat
tot 1983 byna 20 jaar lank eienaar van
die studentekoshuis L'Avenir in Victoriastraat was, is in Bellville oorlede.
Mnr. M. J. (Matthys) Louwrens (67) van
Kaapstad, wat gedurende 1938-1940 'n
Matie was. Hy was 'n bekende in vertalerskringe en het verlede jaar na dertig
jaar by die Sagtevrugteraad afgetree.
Mnr. J. D.le Roux (19), 'n BA-student in

Vakansieverblyf
Oud-Maties wat in die komende sornervakansie verblyfplek by die Universiteit wil huur om op Stellenbosch vakansie te hou, moet opskud as hulle nog nie
plek bespreek het nie. Meer plek is
vanjaar beskikbaar, maar die aanvraag
is hoog en baie van die akkomrnodasie
was ses rnaande voor die tyd al bespreek.
Die akkommodasie is slegs gedurende
10 Desember tot 15 Januarie beskikbaar. Die tariewe wissel van R8 per
persoon per dag vir 'n dubbelkamer tot
R55 per dag vir 'n ses-slaapkamer-huis.
Aansoekvorms is beskikbaar by mm.
Johann Aspeling, Afdeling Toelating en
Losies, telefoon 77546/7.
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Wes-Kaapse
gholfklub
het groot
planne

D
Die bestuur van die nuwe gholfklub vir Wes-Kaaplandse Oud-Maties. Voor is Louis
Kamfer, Richard Laing, Chris Stimie en Tom Potgieter. Agter: Ernie Blommaert en
Tex de Swardt.

ie Wes-Kaaplandse Oud-Matiegholfklub wat onlangs gestig is,
het groat planne. Na die geslaagde toernooi teen die Oud-Ikeys op die
Royal Cape-baan op 8 Augustus word 'n
gesinsdag vir 10 Oktober in die Strand,
'n maatskappydag in Februarie en 'n
toernooi teen die Transvaalse OudMaties in April volgende jaar beplan.
Sowat agt byeenkomste per jaar word
beoog. Onder die belangrikstes wat
gereeld gehou gaan word, is die teen
die Oud-Ikeys en die Transvalers.
Die Transvaalse Oud-Matie-gholfklub
funksioneer reeds verskeie jare met
groot sukses in Pretoria en aan die Witwatersrand.
"Gholf bied 'n ideale geleentheid vir
Oud-Maties om gereeld gesellig bymekaar te kom en terselfdertyd die
Universiteit se belange te help bevorder.
Die Transvaalse Oud-Matie-gholfklub
skenk byvoorbeeld jaarliks geld vir 'n
studiebeurs aan 'n belowende Matie en
die Wes-Kaaplandse klub sal mettertyd
iets soortgelyk aanpak." S8 Tex de
Swardt. een van die nuwe klub S81
bestuurslede.
Hy voorsien selfs die ontstaan van nog
sulke klubs in ander dele van die land
waar groot getalle Oud-Maties saamgetrek is. Gereelde toernooie tussen die
Oud-Matie-klubs kan moontlik ontstaan.
Die klub-bestuurslede is Chris Stimie
(voors.), Ernie Blommaert (sekr.), Tom
Potgieter (tes.). Richard Laing. Louis
Kamfer. Piet Krynauw, Lucien Ie Roux
en Tex de Swardt.

Transvalers skenk beursgeld
Hans Scriba (regs), veelsydige Matie- en WP-agterspeler, ontvang van die Rugbyklub
se voorsitter, dr. Danie Craven, 'n beurstjek van Rl 500. Die Transvaalse Oud-Matiegholfklub skenk die geld elke jaar sodat 'n beurs toegeken kan word aan 'n belowende
rugbyspeler wat oak op akademiese gebied goed vaar. Scriba is -'n B.Sc. finalejaarstudent. Links op die fat a is mnr. Butch Lochner, direkteur van sport.
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Boland Bank het 'n trofee vir die jaarlikse toernooi teen die Ikeys geskenk en
Nasionale Pers een vir die jaarlikse
kragmeting teen die Transvaalse OudMaties.
Die klub beoog sy eie kleure, das. hemp,
ens. Die ledetal is reeds sowat 100.
Wes-Kaaplandse Oud-Maties wat wil
aansluit, kan in verbinding tree met
Ernie Blommaert, Sekretaris, OudMatie-gholfklub, Posbus 94. Stellenbosch, 7600, telefoonnommer (02231)
3674.
0

'DIE TROTS VAN NERINA'

Koshuis spog met 2
Bokke en SA skoonheid

D

ie trots van Nerina. So kan met
reg verwys word na Annie Ie
Roux, Elana van Zyl en MarieLouise Ie Roux. Annie en Elana is
albei Springbok-atlete terwyl MarieLouise as tweede prinses in die Mej.
Suid-Afrika-kompetisie aangewys is.
Annie het vanjaar Springbok geword.
Sy het haar Springbokkleure as sewekamp-atleet verwerf met slegs haar
tweede deelname aan die item. Elana
het haar Springbokkleure reeds in 1985
verwerf.
Volgens Annie neem sy al vandat sy
kan onthou aan atletiek deel. Sy hou
steeds die Suid-Afrikaanse 0.19-rekord
in die vyfkamp, maar vanjaar het sy die
eerste keer aan die sewekamp begin
deelneem. Met haar eerste deelname
aan die item het sy die Afrika-rekord
verpletter, en tydens die Springbokproewe het sy haar eie Afrika-rekord
verbeter!
Sy volg 'n stywe oefenprogram. Soggens
oefen sy 'n uur en saans 'n anderhalfuur. Sy is nie net 'n uithaler-atleet nie,
maar ook 'n kranige netbalspeelster.
Annie speel vir die Maties se A-span en
is ook lid van Boland se A-span.
Atletiek is vir haar 'n groter uitdaging
as netbal. In die sewekamp-item moes
sy 5 400 punte behaal om Springbokkleure te kry. Sy het uiteindelik 5 890
punte behaal. Haar volgende groot
ideaal is om meer as 6 000 punte in die
sewekamp aan te teken.
• Saam met Annie het nog 'n Matiemeisie, HUsa van Heerden, vanjaar
Springbokkleure in atletiek verwerf.
(Foto op bl. 40.)
Nerina se ander Springbok, Elana van
Zyl, is vanjaar 'n B.Comm.-student in
haar tweede jaar. Elana het op Robertson gematrikuleer waar sy Suid-Afrikaanse-Skolekleure in atletiek en landloop verwerf het.
Elana geniet dit om te hardloop en S8 sy
sal ophou sodra sy nie meer genot uit
atletiek kry nie. Haar gunsteling-item is
die 3000 m. Haar beste tyd oor die
afstand is 8:58,73 wat sy op Coetzenburg, haar gunsteling-baan, aangeteken
het. 'n Groot ideaal is om die Suid-Afrikaanse rekord in die 3 000 m te slaan.
'n Meisie op wie die inwoners en oudinwoners van Nerina nie min trots is
nie, is die mooi Marie-Louise Ie Roux.

Sy is vanjaar as tweede prinses in die
mej. Suid-Afrika-kompetisie aangewys.
Marie-Louise kom van De Rust waar sy
gematrikuleer het. Sedert haar koms na
Stellenbosch het sy al verskeie skoonheidstitelsingepalm. 'In my eerste jaar
het die huiskomiteelede my vir kompetisies ingeskryf, S8 Marie-Louise. Sy is
dan ook in 1984 as Mej. Hombre, Mej.
Met en Mej. Ingenieurswese aangewys.
Sy was ook vanjaar die Maties se Mej.
Toyota by die Toyota-klubkampioenskapsbyeenkoms vir rugbyspanne.
Sy is 'n Huishoudkunde-student in haar
derde jaar.
0
Marie-Louise Ie Roux, nadat sy as die
tweede prinses in die Mej. SA-kompetisie aangewys is.

Cum laude-student word
kanoklub se 14de 10k
ie Matie-kanoklub het met die
verkiesing van Mynhardt Marais
en Julius Andrag as Springbokroeiers nou reeds veertien Springbokke
opgelewer sedert sy stigting in 1970.

D

Marais is die klub se eerste Springbokkanovaarder in snelroei. Hy het vroeer
vanjaar daarin geslaag om Suid-Afrika
se voorste kanovaarders oor 500 meter
te klop. Hy het in April tydens die SA
snelroeikampioenskapbyeenkoms sy
Springbokkleure gekry deur in die 500
meter-item meer as 'n kanolengte voor
sy naaste teenstander, Greyling Viljoen
van Transvaal, te eindig.
Vir Mynhardt Ie sukses in kanovaart in
goeie beplanning en roetine. "Jy moet
'n doelwit stel en daarby hou." Hy het
as 15-jarige reeds die Bergriviermarathon voltooi - toentertyd op een na die
jongste skoolseun wat dit kon regkry.
In 1985 het hy die Springbokproewe
weens 'n skouerbesering misgeloop. Hy
het egter derde in die Visriviermarathon
geeindig.

Mynhardt Marais by sy kano afgeneem voordat hy en sy WP-spanmaats na Spanje
vertrek het om aan 'n aanta! wedvaarte dee! te neem.

Tydens die SA Spele het Mynhardt 'n
Belgiese kanovaarder wat reeds die
halfeindrondte tydens die wereldkampioenskapsbyeenkoms behaal het, ge-

klop. Sy tyd in die 500 meter was een
van die vinnigstes nog in Suid-Afrika
oor die afstand. Hy is nog onoorwonne
oor die afstand.

Mynhardt se dat hy eers in 1982 as
eerstejaarstudent ernstig begin roei
het. Die daaropvolgende jaar het hy
WP-kleure in snelroei gekry en in 1984
WP-kleure vir langafstande.
Die vriendelike Matie is nie net 'n
ywerige sportman nie, maar ook 'n cum
laude-student wat tans met sy Meestersgraad besig is. Die tema van sy verhandeling is "swart politieke mobilisasie binne die konteks van nie-geweldadige verandering met spesifieke verwysing na Inkatha".

Spanje
Noudat Mynhardt Springbokkleure verwerf het, is sy volgende groot doelwit
om die Bergriviermarathon te wen. "Ek
het begin as snelroeier, maar wil in die
toekoms meer klem Ie om ultra-marathons".
Hy is ook een van die drie lede van die
Matie-kanoklub wat gekies is om die
WP-span in 'n reeks wedvaarte in
Augustus in Spanje te verteenwoordig.

'n Trotse mnr. Joepie Loots, afrigter van die Matie-atletiekk!ub, saam met Hi/sa van
. Heerden, nog 'n Matie wat vroeer vanjaar as lid van die Springbokspan aangewys is.
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Oud-Matie Julius Andrag het tydens die
SA-Spele die 10000 meter saam met
Bennie Reynders van Noord-Transvaal
in 'n dubbelkano gewen. Hy het maar in
1982 aktief begin roei toe hy lid van die
Matie-kanoklub geword het. Met net
vyf maande ondervinding het hy in 1983
die sestiende plek in die Bergriviermarathon ingeneem. Sy beste snelroeijaar was seker in 1985 toe hy by die SA
kampioenskapsbyeenkoms die derde
snelroeier geword het om die 1 000
meter onder vier minute te voltooi. 0

Mini-aktetas Hoe kwaliteit swart
kunsleer-afwerking met US-wapen in goue
druk. Ruimte vir A4-skrylblok,
kompanemente vir los notas,
visitekaartjies, klein sakrekenaar en
potlood. R20,OO elk sander skrylblok.

Papierhouer vir lessenaar of telefoon
Megani.sme wat papierjies outomaties
uitstoot. R9,25 elk.
Sleutelrak Handige permanente bereplek
vir sleutels. RII ,95 elk.
Egte leer items: Tafelmatjies Houertjie
met ses matjies. R8,50.

r------ ---BESTELVORM VIR T-HEMPIES

BriefQopmaker Vlekvryestaal met US-'
wapen. R7,70 elk.
Marmer papiergewig met US-wapen
Viltafwerking onderaan voorkom
krapmerke, R15,00 elk.
Teelepel Vlekvrye staal met US-wapen.
R8,OO elk.

Mansjetknope met US-wapen 22 Kar.
Goudpleet-afwerking en verpak in swan
satyn-sakkie. R21,25 per paar. (Per
geregislreerde pos.)

Skil4 met US-wapen Volkleur wapen van
hoe kwaliteit emaljewerk op kiaathout
gemonteer. Voorsien van hakkie om teen
'n muur of kas op te hang. Werklik
besondere aandenking. R41,OO elk.

Kofliebekers Handgemaakte erde-bekers
met koshuisname of Maties, R6,75 elk.
Sien bestelvorm.

I
I

Bewoording:

I. My Oupa was 'n Marie

3. My Pappa was

2. My Ouma was 'n Matie

4. My Mamma was 'n Marie

'0

Marie

Kleure: Wit, geel, ligblou en rooi
Groottes: Borsmaat:

51 em

1-2 jaar

56 em

2-3 jaar

R9,00 elk

61 em

3-5 jaar

R9,OOelk

66 em

5-7 jaar

R9,70 elk

71 em

8-9 jaar

R9,70 elk

Grootte

Hoeveelheid

R9,OOelk

R

e

R

e

BESTELVORM
Smur asseblief die artikels soos afgemerk aan: (Drukskrif asseblief)

TELEFOON:(
Itemkode

Hoeveelheid

*Sub-totaal vir T-hempies

Informele glase vir rooi- ofwitwyn:
R33,OO vir ses.
Bierglas Drukwerk in mamen. R5,OO elk.

T-Hempies Kortmou-somerhempies.
100% Katoen met kleurvaste drukwerk.
Pryse, groottes en kleure soos in die
bestelvorm.

Sub-totaal
Plus 12% AVB
Totaal

Het Laantje, Andringastraat 13, SteUenbosch 7600
Het Laantje, 13 Andringa Street, SteUenbosch 7600
Tel: (02231) 76803 PO BoxlPosbus 6122 Uniedal 7612

Vir die glimlag by die onthou
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