


AI ooit gevvonder of liustBanl< 'n finansiele
pa1<f<etvir u spesifiel<e behoeftes het?

Wat presies is 'n finansiele pakket
van TrustBank?

Net wat u wil he dit moet wees.
Want dit kan allesomvattend wees

en al u finansiele sake insluit. OE dit kan
bloat u alledaagse bankbehoehes dek, met
voardele wat allesbehalwe alledaagsis -
soas ~ekswat tot R200 gewaarborg is.

Daar is 'n magdom dienste tot u
beskikking. Van 'n ~ekrekening tot ge~e-
sialiseerde beleggingsadvies, boedelbeplan-

DMB&B SI471/a/H

ning, belastingadvies en enige vorm van
finansiering.

Elke pal<ket is so uniek soos die
persoon vir wie dit gemaak word.

Daar is net een ding in gemeen-elke
pakket het 'n kundige TrustBank-adviseur.

En onthou, hy is nie net 'n gesiglose
stem oar die Eoon nie. Hy besoeK u met
graagte net waar en
wanneer dit vir u
gelee is.

Vir persoonlike aandag.
Ceregistreerde Bank
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Wie vul die leemte?

Sanlam onderstetul
tersiere onderwys in Suid-
Afrika al jare larue

Deur stilwegdie leemte
te vul.

Verbeterings aan ge-
boue, nuwe toerusting -
en nou oak hulp aan
biblioteke wat spartel
om kop bo water te hou.

Waar u toekoms tel,
is ons belofte. En Sanlam
verseker almal van 'n
beter toekoms deur vir
hoer onderwys in die
bres. te tree.

Dit spreek boekdele!

SanlaDl~t
Waar u loekoms leI kef!

Vir se



• REDAKSIONEEL

Skenkings kan
navorsing aanhelp
Die bereiking van die Stellenbosch

2000-fonds se aanvanklike mik-
punt van R20 miljoen wat prof.

Mike de Vries gestel het toe hy die US-
fonds vir navorsing en nagraadse onder-
rig in Augustus 1980 aangekondig het,
val saam mel nog 'n belangrike gebeurte-
nis aan die Universileil - die inwer-
kingstelling van 'n vyfjaar-aksieplan vir
navorsing.

Hierdie plan stel doelwitte, Ie riglyne
neer en doen aanbevelings om by te dra
101, soos prof. Hennie Rossouw dil in
die voorwoord 101 die dokumenl sle!,
"die verdere uitbouing van 'n dinamiese
navorsingskulluur wal die akademiese
beeld van ons Universileil ten goede
kan kom."

So word daarna gestreef om aan die
een kanl gunslige loeslande vir navor-
sing Ie skep deur byvoorbeeld die nodige
laboraloriumtoerusting en -geriewe
daar Ie ste!, biblioleekmaleriaal en
-dienste gedurig uil te brei, asook aller-

lei gespesialiseerde legniese onder-
steuningsdiensle van 'n hoe gehalte aan
dosente en navorsers te bied.

Aan die ander kanl word navorsers,
dosente en selfs senior nagraadse
studenle aangemoedig om meer en
beter navorsing Ie lewer, meer in vak-
tydskrifte van 'n internasionale gehalte
of in boekvorm te publiseer, te poog om
patente aanvaar te kry of om by nasio-
nale en internasionale konferensies op
te tree.

Selfs vyf jaar is 'n relatief kort tydperk
om so 'n aksie ten volle te laat vrugte
afwerp. Die plan is dus hoofsaaklik
daarop gemik om geleidelik idealer toe-
stande vir navorsing aan die US te skep.
Vir 'n groot deel van sy sukses hang die
implementering van die aksieplan ook
van bykomende fondse af.

Geld vir navorsing aan die Universileil
kom hoofsaaklik van die Staal (deur
middel van sy publikasiesubsidie, wat
direk met die US se navorsingsopbrengs

in die voorafgaande twee jaar verband
hou), van die stalutere rade (die RGN,
WNNR en MNR), van die privaatsektor
wat ook kontraknavorsing finansier,
asook van die Universileil se eie
reserwefondse.
Die Universileit streef daarna om die
Stellenbosch 2000-fonds voor die einde
van die huidige dekade by die R30
miljoen-kerf te bring - waarvan RlO
miljoen 'n kontantreserwe moe I wees.
Aan die einde van 1986 was die reserwe
reeds sowat R4,54 miljoen.

Hoewel die reserwefonds se jaarlikse
renle-opbrengs ook vir ander dringende
behoeftes (soos nagraadse studie-
beurse) nodig is, kan 'n slerk reserwe-
fonds baie bydrae om die Universileil
se navorsingsuilset 'n stool vorentoe te
gee. So kan Oud-Maties en ander
vriende van die US ook deur hulle
skenkings aan die Stellenbosch 2000-
fonds help om die vyfjaar-aksieplan vir
navorsing belekenisvol in werking Ie
sle!. 0

Prof. De Bruyn

Net meer as dertig jaar gelede, aan die
begin van 1957, is hy as senior lektor in
botanie op Stellenbosch aangeste!.
Voorheen was hy ook aan die destydse

Prof. J. A. (Jan) de Bruyn, is vanaf
1 Julie as Vise-Reklor (Bedryf) aan-
gesle!. Hy is die opvolger van prof.

J. W. R. (Roux) de Villiers, wat aftree.

Jan Arend de Bruyn is in 1929 op Kinross
in Oos-Transvaal gebore en hel op Wol-
maransstad in Wes-Transvaal gematri-
kuleer. Aanvanklik wou hy predikanl
word en skryf hom hiervoor aan die
Universileil van Preloria in, maar in sy
eerstejaar besluil hy anders en begin
op Potchefstroom in die naluurweten-
skappe te studeer,

Omdal hy so jonk was toe hy gematriku-
leer het, behaal hy sy B.Sc.-graad loe
hy maar 18 jaar oud was - iets wat
destyds as ietwal van 'n rekord beskou
is. 'n Jaar laler behaal hy ook honneurs
en lwee jaar daarna - op 21-jarige
leeftyd - verwerf hy 'n M-graad in die
botanie met lof.

Vier jaar later, in 1954, verwerf hy sy
doklorsgraad aan die Universileil van
Chicago. Sy skripsie het gehandel oor
'n weidingsgewas, Selaria spacelata,
wat in die volksmond as mannagras
bekend slaan.

In 1965 het prof. De Bruyn met behulp
van 'n WNNR-beurs en 'n loekenning
uit die VSA weer 'n jaar aan die Univer-
sileil van Chicago deurgebring. Tol
vandag loe behou hy sleeds noue bande
met sy Amerikaanse alma maier.

Fokus Op •
Departement Landbou-tegniese Diensle
asook die Silrusbeurs verbonde .
In 1968 word hy professor in planl-
fisiologie en dien sedert 1974 ook as
departementshoof. Na die huidige
Rektor en Vise-Kanselier, prof. Mike de
Vries, se aanstelling as Vise-Reklor volg
prof. De Bruyn hom in September 1976
as Dekaan van Natuurwetenskappe op.
Ondanks sy druk program as dekaan
van die Universiteil se vierde groolsle
fakulteil het prof. De Bruyn lot dusver
gereeld tyd vir voor- en nagraadse
doseerwerk in sy ou deparlemenl inge-
ruim. "Ek is lief vir my vak," se hy, "en
ek heg baie waarde aan my kontak mel
die studenle." Die nagraadse doseer-
werk veral het hom gehelp om deurenlyd
op hoogte van sy vakgebied Ie bly.
Sy vrou, Ria, is aan die US se Departe-
ment SieIkunde verbonde en werk aan
haar meestersgraad. Hulle het drie
kinders. Pau!, die oudste, is aan die
Universileit as,regsgeleerde opgelei en
is nou aan die Polisie verbonde. Pieter
het voorverlede jaar sy M-graad in die
bedryfsingenieurswese met lof aan die
US verwerf en doen nou sy diensplig in
die Vlool. Riana, die jongste, is 'n
B.Comm.-finalejaarsludent op die
Akker.

• Die Universiteil het twee vise-rektore.
Die ander een is prof. Hennie Rossouw,
Vise-Rektor (Akademies). 0
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Ontwrigters sal vasgevat word

Aksieplan vir
navorsing tree
in werking

tot ale navorsingspoging bydra en dina-
miese navorsingsgroeipunte vorm.
Die algemene voorwaardes waaraan
voldoen moet word om navorsing aan
die US te bevorder en te laat slaag, is:
• Die toepassing van 'n bevredigende
nBvorsingsbeleid. wat o.m. insluit dat
daar van die akademiese personeel ver-
wag word om 'n hoe prioriteit aan navor-
sing te gee en dit as deel van hul
akademiese opdrag te aanvaar ('n
beginsel wat byvoorbeeld tans in die
dienskontrakte van akademiese per-
soneel vervat is).
• die uitbou van die korps van bekwame
dosente/navorsers. Ge'inspireerde jong
navorsers moet byvoorbeeld gekweek
word en gehelp word om hul navorsings-
talente te ontwikkel;
• dat personeellede genoeg tyd vir
navorsing kry, o.m. deur goeie beplan-
ning en onderlinge same werking tussen
kollegas in 'n departement, of deur die
goeie benutting van studieverlof;
• die voorsiening van bevredigende
fasiliteite, wat 'n goed toegeruste biblio-
teekdiens, geskikte laboratoriumge-
riewe asook die aankoop en optimale
be nutting van baie duur toerusting
(soos elektronmikroskope, massaspek-
trometers en KMR-spektrometers) in-
sluit. Ook van belang is tegniese onder-
steuningsdienste, soos die fotografie-,

~

die akademiese raamwerk en styl wat
eie aan 'n universiteit is. Die Stellen-
bosch-kampus se akademiese gespreks-
atmosfeer moet nie ondermyn word nie,
het die Rektor gese.

Hy het die nuwe Maties daarop gewys
dat hulle as jong studente ook 'n bydrae
kan lewer - op die vlak van mense-
verhoudinge, deur hul voorbereiding vir
'n toekomstige taak, en deur te bou aan
hul eie lewensbeskouing. Die kan op
die kampus gevorm word deur gedagte-
wisseling "wat tipies in die Stellenbosch-
gees gematigd is." 0

Naas die verskillende akademiese de-
partemente, wat 'n onderrig- en navor-
singstaak vervuI. kan die US-navorsings-
institute, -eenhede, -sentra en -buro's
(waarvan daar tans 29 is) baie tot die

Groeipunte

dente op hoogte moet wees met die
jongste denkrigtings, neigings en ont-
wikkeling, veral in die huidige tydvak
waarin meer en indringender as tevore
met Suid-Afrika se samelewingspro-
bleme geworstel word. "Ons bou trou-
ens aan u Suid-Afrika van die toekoms.
En die Universiteit moet ook meer bied
as net kennis. Ons is in die bree sin 'n
opvoedingsagent. "

Die USwil sy studente help om hul weg
selfstandig in die wereld te kan vind.
Daarom mag hulle ook hul stemme laat
hoor, maar verantwoordelik en binne

'n Vyflaar-akSlePlan vir navorslng aan die Unlversltelt word van vanlaar af ge-
Implemenleer. Hlerdle dokumenl van 25 bladsye beval algemene rlglyne vir
die bevorderlng van doelmatlge en doeItreffende navorslngsbesluur aan die

Unlversltelt.
Volgens die Vise-Rektor (Akademies),
prof. Hennie Rossouw. is daar rekening
gehou met die opvattings en benade-
rings oor navorsing en ontwikkeling wat
reeds aan die Universiteit bestaan. Die
bedoeling is nie om die bedrywighede
"in 'n keurslyf te dwing nie", maar om
by Ie dra tot die verdere uitbouing van
'n dinamiese navorsingskulluur wat die
US se akademiese beeld kan bevoor-
deeI.
Die uitgangspunt met die opstel van die
vyfjaarplan was dat 'n universiteit se
primere funksie naas onderrig ook
navorsing en ontwikkeling, d.w.s. die
ontsluiting van nuwe kennis en die
ordening en innoverende toepassing
van bestaande kennis, insluit. Daar is
'n belangrike onderlinge wissel werking
tussen die twee funksies.
Verder is in ag geneem dat dosente ook
van hul tyd moet bestee aan take soos
administrasie, gemeenskapsdiens, ska-
kelwerk, komiteewerk en infrastruk-
tuur-ontwikkeling.

"'n Universiteit is egter nie daar om net
maar kennis te bring, mense vertroud
te maak met die bronne van kennis of
om hulle bepaalde vaardighede te leer
nie. 'n Universiteit is 'n sosiale instelling
met 'n baie bree opvoedkundige taak."
Die geleenthede vir breere vorming
word binne die lesingsaaI. maar ook
sterk daarbuite, gebied. Die US bied
talle verenigings, kultuurbedrywighede
en geleenthede aan die studente om
deur debat en gesprek hul uitkyk te ver-
breed. Ook die tradisionele koshuislewe
speel in die verband 'n groot roI. Dit dra
by tot Stellenbosch se karakter as
opvoedingsentrum.
Dit is goed dat die hedendaagse stu-

Koshuislewe

As akademiese bedrywighede soos
lesings of die toesprake van ge-
nooide sprekers op die kampus

ontwrig word, sal die Universiteit on-
verbiddelik optree, ongeag of daar vyf
of 500 mense daarby betrokke is. So het
prof. Mike de Vries, Rektor en Vise-
Kanselier, gese toe hy met die ampte-
like opening van die akademiese jaar
die 1987-eerstejaars en hul ouers in die
D. F. Malan-gedenksentrum toege-
spreek het.

"Die Stellenbosch-gees is een van ge-
matigde verdraagsaamheid. Wat hy
egter nie kan verdra nie, is dat daar
optredes is wat sodanig is dat dit die
akademiese voortgang ontwrig."

Stellenbosch simboliseer 'n besondere
samestelling van waardes wat die nuwe
Maties vir hulleself moet toe-eien. Maar
in 'n steeds veranderende wereld moet
die waardes lewend en ter sake kan
bly. Daar moet skeppend en vernuwend
aan die oordrag van die Stellenbosse
tradisies meegedoen word.
"Daar is baie wyses waarop u u bydrae
kan lewer om die Stellenbosch-fontein
lewend te hou. Een daarvan is op akade-
miese gebied, want sodoende kan die
Universiteit sy hoe standaarde hand-
haaf en sy plek en regmatige erkenning
in die internasionale gemeenskap bly
volstaan."
am die rede is die toelatingsvereistes
vir studie aan die US vanjaar aansienlik
opgestoot. Baie voornemende studente
met simbole wat volgens die ervaring
daarop dui dat hulle 'n klein kans het
om 'n sukses van hul universiteitstudie
te maak, is nie toegelaat nie.
Terselfdertyd is die hertoelatingsver-
eistes na elke jaar van studie aan die
US aansienlik verhoog. Studente wat
hul akademie afskeep, word gevra om
die Universiteit te verlaal, het prof. De
Vries gese.
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~
graflese. taal-. statistiek-. elektroniese.
informasietegnologle- en meganiese
dienste asook woordverwerkingsfasill-
teite;
• voldoende ondersteunende manne-
krag, byvoorbeeld deur tydelike ad hoc-
navorsingsassistensle, deur termyn-
poste. die benutting van navorsing-
studente. beter spanwerk en die ver-
kryging van buitelandse deskundiges
om vir semester- of jaartydperke aan
die US te kom werk;
• genoegsame aansporing en erkenning
aan US-navorsers;
• die behoorllke bestuur en kontrole
oor die Insette en uitsette van navorslng;
• goeie admlnlstrasle. (Hlervoor Is 'n
aparte Afdeling Navorslngsadmlnlstra-
sle met prof. Serf Krltzlnger as dlrek-
teur reeds In 1984 ingestel);
• genoeg fondse. Die Stellenbosch 2000-
fonds behoort so uitgebou te word dat
slegs sy renteverdlenste In die Univer-
sltelt se redelike navorslngsbehoeftes
kan voorslen.

Volgens die vyfjaarplan moet die Univer-
sitelt daarna strewe om soveel moontlik
navorslng van die hoogste moontlike
kwalitelt in die kortste moontlike tyd
teen die laagste moontlike koste af te
handel.

Die publiseer van vaknavorsing in vak-
tydskrifte van 'n internasionale gehalte

SA historici
by US byeen
Die tweejaarlikse kongres van die Suid-
Afrikaanse Historiese Vereniging is
vroeer vanjaar bydie Universiteit gehou,
met prof. Diko van Zyl (regs) van die US
as voorsitter. By hom is, van links. prof.
John Benyon van die Universiteit van
Natal in Pietermaritzburg, wat toe
ondervoorsitter van die vereniging was.
en twee buitelanders wat by die kong res
opgetree het, proff. Jorn Rusen van die
Universiteit van Bochum in Wes-Duits-
land en Gordon Mingay van die Univer-
siteit van Kent, Enge/and.

word beskou as 'n gerieflike manier
(hoewel nie ewe betroubaar vir alle vak-
gebiede nie) om die navorsingsuitset te
meet. Dlt kan ook gemeet word deur
aanvaarde patente. die gepubliseerde
verrigtinge van internasionale kon-
gresse asook navorsingsresultate wat
in boek- of verslagvorm verskyn.
Fakulteite en hul onderskele departe-
mente word aangemoedig om vir hulle
eie navorsing mikpunte te stel. wat na
vyf jaar beoordeel kan word.

Fondse
Omdat vyf jaar sover dit navorsing aan-
gaan 'n relatief kort tydperk is. word
met die aksieplan veronderstel dat die
finale resultate daarvan eers heel later
waarneembaar en meetbaar sal wees .
Die plan se aanbevelings is hoofsaaklik
gemik op die tot stand bring van beter
omstandighede vir navorsing in 'n
vyfjaar-tydperk.

Sommige van die aanbevellngs het geen
of baie min finansiiHe implikasies en dit
kan onmiddellik in werking gestel word.
'n Tweede groep aanbevelings het
relaHef min finansiele implikasies en
behoort so gou moontlik geYmplemen-
teer te kan word, terwyl 'n derde graep
baie groot finansHile implikasies het en
eers 'n werklikheid kan word as die no-
dige fondse daarvoor gevind kan word.

Daar is altesaam 52 sulke aanbevelings
in die aksieplan vervat.
Die plan het na heelwat besinning en
raadpleging ontstaan. Prof. Kritzinger
het die aanvanklike konsepplan opge-
stel. Daarna is 'n verskeidenheid navor-
sers en dosente se kritiese kommentaar
en konstruktiewe voorstelle verkry,
waarna clie Senaat se navorsingskomi-
tee dlt verder afgerand het. Die Senaat
en Universlteltsraad het dit ulteindelik
meJ verdere wysigings aanvaar. 0

Dud-Wallaby
by seminaar
Dr. Floris van der Merwe (links) van die
Departement Menslike Bewegings-
kunde en twee Australiese geleerdes.
prof. Max Howell en sy vrou, Reet, wat
albei in die eerste kwartaal referate
gelewer het op 'n seminaar oor sport-
geskiedenis wat by die Universiteit
gehou is. Die Howells is verbonde aan
die Universiteit van Queensland. Hy is
'n oud-Wallaby-rugbyspeler.
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--------------------.

Die Kanselier, dr. P. W. Botha, saam met die drie eredoktorandi, drr. Tomlinson, Van
Reenen en Steyn, en die Rektor en Vise-Kanselier, prof. Mike de Vries.

DRIE BEKENDE OUD-MATIES

Steyn, Tomlinson en
Van Reenen word vereer

Sy was die volkome veelsydige joernalis
- van rubriekskrywer tot oorlogs-
korrespondent in een van die oorlot!
tussen Israel en sy bure, tot beriggewer
by die Cape Canaveral-satellietstasie.
Haar skerp sieninge en frisse, helder
skryfstyl het 'n vernuwing in die Afri-
kaanse joernalisliek gehelp bring.
In 1973 word sy assistent-redakteur van
Rapport, die eerste vrou in Suid-Afrika
wat die hoogte bereik het. In 1980 het
sy by Rapport afgetree, maar aangebly
as kerklike beriggewer vir haar pers-
groep. In 1981 tree sy Hnaal uit die
aktiewe joernalistiek.
Vir haar bydrae tot die Afrikaanse joer-
nalisliek het die Akademie in 1982 die
Marcus Viljoen-medalje aan haar toe-
geken, nadat sy in 1971 met die
Akademie se Scheepers-prys bekroon
is vir Heldin uit die Vreemde, 'n biograHe
van Emily Hobhouse. Die Recht-Malan-
prys is aan haar toegeken vir Emily Hob~
house: Boer War Letters, wat voor-
verlede jaar verskyn het. 0

MeJ. Van Reenen het B.A. en M.A. in
Engels op Stellenbosch behaal. waarna
sy in 1945 by Die Burger in Kaapstad
begin werk het. In 'n tyd toe geleent-
hede vir vrouejoernaliste nog beperk
was, het sy met haar wye belangstel-
lings, bekwaamheid en sprankelende
skryfstyl haar plek in die "manswereld"
behoorlik volgestaan.
Sy behartig onder meer verskeie jare
Die Burger se daaglikse rubriek Van
aile kante. In 1965 sluit sy aan by die
redaksie van Die Beeld, 'n landwye
Sondagblad wat toe gestig is. Daar
behartig sy die rubriek Op die rand-
akker, waarmee sy volgehou het toe die
koerant en Dagbreek in 1970 saam-
gevoeg is om Rapport te vorm. Op die
Randakker, 'n bloemlesing van die
rubrieke deur haar, is in 1980 uitgegee.
'n Resensent het dit beskryf as "joer-
nalistiek op sy allerbeste beoefen deur
'n uitmuntende vakman".

Oorloe

Universiteit van Pretoria. In die tyd was
h~ ook direkteur van landbou-tegniese
dwnste se Transvaal-streek. As akade-
~ikus en navorser het hy 60 wetenskap-
hke en talle populere artikels gepub-
liseer en vir 23 D- en M-studente as
promotor opgetree.

In .die vyftigerjare het hy wye bekend-
held verwerf as voorsitter van die
Tomlinson-kommissie, wie se verslag
steeds as basiese verwysingsraamwerk
vir stu die oor die sosiale en ekonomiese
ontwikkeling van swart gebiede in Suid-
Afrika dien.

Onder die talle eerbewyse wat hom toe-
gekom het, is eredoktorsgrade van die
universiteite van Pretoria (1975) en die
Oranje- Vrystaat (1984). In 1978 en 1979
het hy 'n ereprofessoraat aan die US
beklee. Die Staatspresident se Deko-
rasie vir Voortreflike Diens is in 1985
aan hom toegeken.

landbou-ekonomie aan die US verwerf
voordat hy op 25-jarige ouderdom 'n
doktorsgraad aan die Universiteit van
Cornell, VSA, behaal en vier jaar later
'n tweede doktorsgraad aan die Univer-
siteit van Pretoria verwerf.
Vir byna 'n halfeeu het hy 'n onskatbare
bydrae gelewer tot die landbou-ekono-
mie in Suid-Afrika. Hy was betrokke by
die opleiding, navorsing, voorligling en
toepassing van die vakgebied, onder
meer as dosent, studieleier, voorsitter
of lid van verskeie komitees, kommis-
sies, verenigings en direksies.
Nadat hy vir 'n jaar lektor aan die US
was, was hygedurende1939-1973 mede-
professor en later professor aan die

poration, Barlow Rand, Barclays Bank,
UBS en Metropolitan Life.

Vir dr. Steyn is die ontvangs van 'n ere-
doktoraat van sy alma mater 'n buiten-
gewone eer omdat albei sy ouers ere-
doktorandi van die US was. Hulle was
dr. H. P. M. Steyn (wat D.Phil. h.c. in
Desember 1954 ontvang het) en dr.
Zerilda Steyn (D.Phil. h.c. in Desember
1961).
Prof. Tomlinson het B.Sc. in landbou-
ekonomie en veeteelt asook M.Sc. in

van stedelike gemeenskappe se lewens-
gehalte deur middel van behuisings-
voorsiening.
Hy is kanselier van Medunsa (die
Mediese Universiteit van Suid-Afrika),
'n lid van die raad van Unisa en 'n voor-
malige lid van die Universiteit van Kaap-
stad se raad. Dr. Steyn was grootliks
verantwoordelik vir die ontstaan van 'n
navorsingsinstituut oor die kriminologie
aan die UK.
Eredoktorsgrade is reeds aan hom toe-
geken deur die universiteite van die
Witwatersrand (1981) en Kaapstad
(1985). In 1982 was hydie Sunday Times
se Sakeman van die laar. Hy dien in die
direksies van die Anglo American Cor-

Sy naam het reeds sinoniem geword
met die welsyn en opheffing van minder-
bevoorregtes, en veral die verbetering

IN Desember het die Unlversltelt eregrade toegeken aan drle Oud-Matles wat op hul
onderskele, wyd ulteenlopende terrelne elkeen dlep spore getrap het: Dr. Jan Steyn,
ultvoerende voorsltter van die Stedellke Stlgtlng, het die graad doktor In die wys-
begeerte (D.Phll. h.c.) ontvang. Die graad doktor In die natuurwetenskappe, In land-
bouwetenskappe, honoris causa, Is verleen aan prof. F. R. Tomlinson, afgetrede
hoogleraar, voormallge dlrekteur van die destydse Departement Landbou-tegnlese
Dlenste se Transvaal-streek en eertydse voorsltter van die bekende Tomllnson-
kommlssle van die vyftlgerjare. Dr. Rylde van Reenen, een van Suld-Afrlka se hoogs
geagte loernallste, het die eregraad doktor In die lettere ontvang.

Dr. Steyn het B.A. en LL.B. aan die US
verwerf. In 1950 het hy tot die Kaapse
Balie toegetree, in 1964 is hy as regter
aangestel en in 1977 het hy die eerste
uitvoerende direkteur van die Stedelike
Stigting geword. Hy het die amp van
regter in 1981 neergele om hom heeltyds
toe te wy aan dil'l stigting, waarvan hy
nou die uitvoerende voorsitter is.
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Links: Op die tweede plegtigheid in
Desember is doktorsgrade in die lettere
en wysbegeerte toegeken aan (agter)
drr. ]. C. Aucamp, D. ]. Malan en M. S.
van der Walt asook (voor) drr. ]. I.
Cronje. A. M. Cloete en A. de Vries.

Onder: Doktorsgrade in die natuur-
wetenskappe. ingenieurswese en ge-
neeskunde is in Desember toegeken
aan. agter: drr. C. Malan, L. van Wyk,
]. H. Meyer en G. L. Booth. Middel: drr.
P. Swart, ]. H. S. Hofmeyr. T. C. Kotze,
F. G. Scholtz en P. G. Gresse. Voor: drr.
R. R. Levitt. M. Sandler. L. M. M. Mul-
ler. O. Wipplinger. A. M. van Zyl en
1. ]. F. Wiid. Afwesig: drr. W. A.
Schreiider en C. L. Olliver.

Bo: Altesaam 42 doktorsgrade is op die
drie gradeplegtighede in Desember toe-
geken. Op die eerste plegtigheid is
doktorsgrade in die opvoedkunde, teo-
logie. landbouwetenskappe asook han-
del en administrasie verleen aan. agter:
drr. H. L. Botha. W. C. A. Gelderblom,
H. O. de Waal. G. P. V. du Plooyen H.].
van Deventer. Middel: drr. 1. ]. van Zyl,
(prof.) Q. Vorster. N. Vink. P. C. ].
Maree. F. du Toil en A. S. Faure. Voor:
drr. A. S. Erasmus. P. ]. Ie Raux, E. M.
Visser. E. L. Mansveldt. 1.M. M. Roos,
S. W. de Villiers en W. A. P. von
Ludwig. In absentia: dr. R. D. Young.
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Op die gradeplegtigheid in Maart is 23 doktorsgrade toegeken
aan (agter) drr. L. B. Oosthuizen, G.A. Agenbach, A. Coetzee,
J. T. Harmse en D. S. Gxilishe; (middel) drr. W. Brown, J. F.
Schoeman, T. J. Basson, S. van der Berg, P. H. de Necker, K. L.

Pringle, B.N. Barnes, D. Swart en D. C. Page; en (voor) drr. W.
Vorster, D. Sleigh, A. S. van Wyk, N. P. Steyn, B. E. van Blerk,
H. C. Pieters, G. A. Jacobs, A. M. Michalowsky en J. Ferreira.

Direkteur van Studentesake:
Prof. Flip de Wet

•In nuwe pos

8

'n Nuwe stelsel van skakeling tussen
die studente en die Universiteits-

owerheid het aan die begin van die jaar
in werking getree met die aanstelling
van 'n Direkteur: Studentesake. Prof.
P. R. (Flip)de Wet, hoof van die Departe-
ment Onderwysadmlnistrasie, beklee
die deeltydse pos terwyl hy steeds as
departementshoof in die Fakulteit van
Opvoedkunde aanbly.
Studentesake was tot dusver deel van
die huidige Vise-Rektor (Bedryf), prof.
Roux de Villiers, se pligte. Hy tree
binnekort af. As Direkteur: Studente-
sake is prof. De Wet direk aan die
Rektor en Vise-Kanselier, prof. Mike de
Vries, verantwoordelik.
Prof. De Wet verwag dat die nuwe pos
mettertyd ultgebrei sal word. Die sake

waaroor hy mag besluit, is nog nie finaal
afgebaken nie en hy beskou vanjaar as
'n proeftydperk om die pos uit te bou.

Dit is vir prof. De Wet belangrik dat hy
as skakel tussen prof. De Vries en die
studente sal dien, "om 'n verkorte kom-
munikasiekanaal te skep". Hy wi! egter
nie net 'n klagtebus wees nie. "Die pos
is ook geskep om voorstelle, versoeke
en inisiatiewe van die studente te
hanteer".

Voordat prof. De Wet in 1976 as dosent
aan die Universiteit aangestel is, was
hy hoof van die Hoerskool Paarl Gimna-
sium. Sedert verlede jaar is hy ook die
inwonende hoof van Majuba.

Hy is 'n Oud-Matie wat B.Ed. in 1974,
M.Ed. in 1977 en sy doktorsgraad twee

Prof. De Wet.

jaar later aan die US verwerf het. Voor-
heen het hy ook aan die Graaff-Reinetse
en Oudtshoornse opleidingskolleges
asook die Universiteit van Suid-Afrika
gestudeer. 0



STELLENBOSCH BYR20MILJOEN-KERF

onontbeerlik

Behoeftes maak
al die bydraes

mica-fonds genader. Dit sal gebruik
word om 'n studentesentrum op die
Tygerberg-kampus te bou.

Yoordat daar met Stellenbosch 2000
begin is. het die Departement Ontwik-
keling en Skakeling die Eeufeestrust-
fonds. waarvan slegs die verdienste vir
noodsaaklike uitgawes gebruik word,
opgebou. Die fonds word aangevul met
testamentere bemakings waaraan daar
nie spesifieke voorwaardes gekoppel is
nie, of wat nie direk aan die Eeufees-
trustfonds bemaak is. In 1986 was die
fonds se verdienste R1 301 722. 0

Studiebeurse is een van die belangrik-
ste behoeftes waarin skenkings kan
help voorsien, se mnr. Lombard. Die
oogmerk met Stellenbosch 2000 is am
die US in staat te stel om op navorsings-
gebied en wat nagraadse studie bet ref,
al sterker te groei. Dit beteken ook dat
daar voortdurend meer en beter beurse .
vir nagraadse studie nodig is. (Die per-
sentasie nagraadse studente het ver-
lede jaar tot 27,8% gestyg. Meer as 43%
van die kwalifikasies wat verleen is.
was vir nagraadse studie.)
Ander dringende behoeftes wat aandag
verg, sluit onder meer in:
• die herontwikkeling van die Natuur-
wetenskappe-gebou. teen 'n koste van
sowat R5,55 miljoen;

die einde van verlede jaar het die veld-
tog reeds sowat Rl,l miljoen aan kon-
tant en beloftes opgelewer, waarvan
R178 384 in kontant ontvang is.
Oud-studente van die twee betrokke
fakulteite, ouers van huidige studente
in die fakulteite asook farmaseutiese
firmas word vir die Tygerberg Acade-

As daar na die Universiteit se behoeftes gekyk word. is dit duidelik dat die
bydraes van sake-ondernemings, Oud-Maties. studente se ouers en ander
vriende van die US vir die Stellenbosch 2000-fonds onontbeerlik is, se mnr.
Piet Lombard, direkteur van die Departement Ontwikkeling en Skakeling.

"Sonder die skenkings is beter, moder- Universiteit al sterker op navorsing kon-
ner geriewe vir die US se dosente, sentreer."
navorsers en (veral nagraadse) studente
nie altyd moontlik nie."
Mnr. Lombard wys byvoorbeeld op die
buitengewone styging in die pryse van
biblioteekmateriaal en navorsingstoe-
rusting, wat meesal uit die buiteland
ingevoer moet word. Daarby het 'n dras-
tiese besnoeiing in die staatsubsidie
vanjaar. soos verlede jaar, weer die
Universiteit swaar getref.
"Skenkings aan die Stellenbosch 2000-
fonds kan in die omstandighede die ver-
ski! tussen stagnasie en vernuwing
beteken. Dit kan meebring dat 'n belang-
rike doseer- of navorsingspos nie hoef
bevries te word nie. Of dit kan help om
te voorsien in die groot behoefte aan
moderne, gesofistikeerde navorsings-
apparaat wat ontstaan omdat die

Die totaal is byna sewentig persent van
die nuwe mikpunt van R30 miljoen wat
in Maart verlede jaar vir die fonds gestel
is. Dit behoort voor die einde van die
huidige dekade bereik te word.
Yerlede jaar is nuwe skenkings en
beloftes ten bedrae van R5.11 miljoen
ontvang. R4,51 miljoen is in kontant
ontvang, wat 'n nuwe hoogtepunt is.
Van die beloofde totale bedrag van
R20,7 miljoen is sowat R16,7 miljoen
(meer as 80%) reeds in kontant ontvang.
Saam met die nuwe mikpunt van R30
miljoen waarop besluit is, is bepaal dat
'n kontantreserwe van R10 miljoen in
die fonds opgebou moet word. Aile
skenkings wat nie deur 'n donateur vir
iets spesifieks (soos 'n bepaalde navor-
singsprojek of 'n gebou) geskenk word
nie, word gekapitaliseer omdie reserwe-
mikpunt van R10 miljoen te bereik.
Aan die einde van verlede jaar was die
kontantreserwe reeds sowat' R4,54 mil-
joen. Dit het meegebring dat die fonds
in 1986 sowat R565 000 uit rentever-
dienste aan die Universiteit kon beskik-
baar stel, onder meer vir nagraadse
studiebeurse.
Sake-ondernemings lewer die grootste
bydrae tot Stellenbosch 2000. Yerlede
jaar was sowat R3,5 miljoen van die
R4,51 miljoen wat in kontant ontvang is
van die sakewereld afkomstig. Individ ue
(waarby Oud-Maties. die huidige stu-
dente se ouers en die Universiteits-
personeel ingesluit is) het R408 897 by-
gedra.

R685 746 is ook uit boedels ontvang.
Yerlede jaar was die Departement Ont-
wikkeling en Skakeling (wat met al die
US se fondsinsameling belas is) ook ver-
antwoordelik vir die finalisering van
testamentere bemakings ten bed rae van
ongeveer R5,71 miljoen.
Die fondsinsameling vir 1987 het ook
reeds goed weggespring. Een van die
groot bedrae wat aangeteken is, is
R250 000 van die SA Brouerye. Dit word
oor 'n tydperk van vyf jaar geskenk, vir
navorsing in biotegnologie.
Die fakulteit van Geneeskunde en Tand-
heelkunde is die afgelope twee jaar
besig met 'n insamelingsveldtog vir hul
Tygerberg Academica-fonds. Tot aan

R20 miljoen in net meer as ses jaar! Dit is die suksesverhaal van die Stellenbosch
2000-fonds. Prof. Mike de Vries. Rektor en Yise-Kanselier, het hierdie aan-
vanklike mikpunt van R20 miljoen gestel toe hy die Stellenbosch 2000-
veldtog in Augustus 1980 aangekondig het. Aan die einde van Desember 1986

was die fonds se totaal (kontant en beloftes) reeds R20 727 545.
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Die departement sorg vir
fondse en u.s. se beeld
Fondsinsameling is v~rre~eg die belangrikste. maar nie die enigste taak van die

Departement Ontwlkkehng en Skakeling nie. Dit is die departement se hoof-
taak om toe te sien dat die Universiteit se geldelike hulpbronne deurlopend
aangevul en uitgebrei word, sodat die US se uitbreidings- en ontwikkelings-

planne op die lang termyn deurgevoer kan word. Daarby sorg die departement egter
ook dat die Universiteit se beeld bevorder word. Dit dien as skakel tussen die Univer-
siteit en die Oud-Maties, sakesektor en brei! publiek.

Die twee belangrikste fondse wat deur
die departement opgebou is. is die Eeu-
feestrustfonds en Stell enbosch 2000.
Die Eeufeestrustfonds. wat meer as
twintig jaar gelede ingestel is. is 'n
reserwefonds. Die opbrengs daarvan
word gebruik om in die Universiteit se
dringende kapitaalbehoeftes - veral
akademiese geboue. toerusting en kos-
huise - te voorsien. 'n Deel van die
fonds se opbrengs word ook vir studie-
beurse en -lenings gebruik.
In Augustus 1980 is die Stellenbosch

;Mnr. Lombard: "Skenkings aan die
IStellenbosch 2000-fonds kan die ver-
; skil tussen stagnasie en vernu wing
beteken ...
;~
.• die herinrig van die laaste gedeelte
- van die Carnegie-gebou (sowat R2 mil-
; joen). DeBeers-gebou vir Chemie (sowat
: R3 miljoen). ou Bloemhof-skoolgebou
. (Rl,l miljoen) en Kweekskoolgebou
(RO.74miljoen);
• die verbetering van die werkershuise
op die proefplase Welgevallen en
Mariendahl;
• die vernuwing van ouer koshuise,
SODS Huis Marais (R900 000) en Huis
van Niekerk (Sonop) (RI00 000);
• 'n studentesentrum op die Tygerberg-
kampus (sowat R2,6 miljoen sal nodig
wees). 0
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2000-fonds geloods. om navorsing en
nagraadse opleiding aan die USte bevor-
der. Landwyd nader die departement
sake-ondernemings. Oud-Maties. stu-
dente se ouers en andere om geld vir
die fonds.

In hierdie verband werk die Departe-
ment ten nouste saam met die Raad van
Trustees van die Eeufeestrustfonds van
die Universiteit wat bestaan uit mnr.
J. D. J. de Necker (voorsitter). mnr.
D. A. Buchanan, dr. R. S. Cooke. prof.
J. N. de Villiers. prof. M. J. de Vries.
mnr. M. T. de Waal, dr. P. E. Rousseau,
mnr. J. A. Rupert. mnr. P. J. F. Scholtz
(ondervoorsitter) en dr. J. G. van der
Horst. Mnr. P. J. Lombard tree op as
sekretaris en mnr. A. J. Esterhuyse as
assistent-sekretaris.

Die departement probeer veral ook om
uitgestelde skenkings - waarvan tes-
tamentere bemakings die belangrikste
is - vir die Universiteit te verkry.

Om die US se beeld te bevorder asook
sy oud-studente en die publiek ingelig
te hou oor ontwikkeling, prestasies en
ander belangrike gebeure aan die
Universiteit, word inligtingstukke en
eksemplare van universiteitspublika-
sies gereeld versprei. (Waarskynlik die
belangrikste hiervan is Matieland, wat
drie keer per jaar verskyn en gratis
gestuur word aan aile donateurs asook
Oud-Maties oor wie se adresse die
departement beskik.) Inligting oor die
US (byvoorbeeld oor navorsing) word
ook gedurig aan die nuusmedia beskik-
baar gestel.
Die departement reel gereeld saam-
trekke van Oud-Maties oral in die land.
Op Stellenbosch word ook sulke reiinies
gehou. byvoorbeeld van jaar- en klas-
groepe. sodat die oud-studente die kans
kry om self te sien hoe die kampus
uitbrei en hoe die Universiteit ontwikkel
en verbeter.
Verder is die departement jaarliks - in
samewerking met fakulteite. departe-
mente en ander universiteitsinstansies
- betrokke by die reelings van dosyne
kongresse. simposiums, besoekersdae

en openbare voorlesings. Hulp word
ook verleen met die reelings vir die
amptelike opening van die akademiese
jaar, met grade- en diplomaplegtighede,
inhuldigings- en inwydingsplegtighede,
onthale en sportsaamtrekke.
Die departement reel ook die Univer-
siteitskoor se uitvoerings en behartig
sy administrasie. asook die van die US
se Blaasorkes, Strykensemble en Sim-
fonie-orkes.
'n Groot. waardevolle versameling foto's
en ander historiese artikels uit die vroee
jare van hoer onderwys op Stellenbosch
is reeds opgebou. Die departement help
om dit uit te brei en beywer hom vir 'n
museum wat die Universiteit se groei
en ontwikkeling sal uitbeeld.
Saam met die fakulteite, departemente
asook navorsings- en ander instansies
aan die US probeer die Departement
Ontwikkeling en Skakeling omdie wens-
likheid van nuwe studierigtings en
navorsingsmoontlikhede te peil, veral
met die oog op behoeftes wat iewers in
Suid-Afrika ontstaan.
Die departement het 'n kantoor in Johan-
nesburg. met drie senior personeellede
en 'n sekretaresse. Hulle skakel in die
omgewing met Oud-Maties. donateurs.
sake-ondernemings en ander instansies.
Die kantoor verskaf ook algemene inlig-
ting oor die Universiteit. sy kursusse en
studierigtings. Voornemende studente
kan ook aansoekvorms daar kry. Die
adres is: Northcliff Plaza. D. F. Malan-
rylaan, Northcliff. Johannesburg. Pos-
adres: Universiteit van Stellenbosch
(Johannesburg-kantoor), Posbus 48898.
Rooseveldtpark. 2129. Telefoonnom-
mer: (011) 782-5560/9.
Aile donateurs, oud-studente en ander
mense of instansies kan die departe-
ment ook op Stellenbosch skakel.
Navrae oor enige aspek van die departe-
ment se werk (of oor enige saak rakende
die Universiteit waaroor daar onduide-
likheid bestaan) kan gerig word aan die
Direkteur. Departement Ontwikkeling
en Skakeling. Universiteit. Stellen-
bosch. 7600. Telefoonnommers (02231):
77644 (Direkteur); 77645 (Adjunk-Direk-
teur); 77635 (Fondsinsameling); 77633
(Openbare Betrekkinge. Publisiteit .
Matieland); 77579 (Koor- en Orkes-
bestuurder). Die departement is op die
derde en vierde verdieping van die
Hoofadministrasiegebou in Victoria-
straat. 0



Praff. Andries Brink (links), president van die MNR, en Hein Odendaal, met die
naarnbord van die nuwe navorsingseenheid waarvan praf. Odendaal die direkteur
is.

Hoe sterftesyfer
van babas

word nagevors
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In 1984 het dr. Labadarios M.B.Ch.B.
aan die US verwerf. As gebore Griek
praat hy deesdae ook vlot Afrikaans I

o

op totale binneaarse voeding asook die
voedingstatus van ouer hospitaal-
pasiente. Verder word die voeding-
status van spesiale bevolkingsgroepe,
soos ouer mense wat selfstandig en op
hul eie bly en vroue op chroniese ver-
slankingsdiete ook ondersoek.

Dr. Dimitri Labadarios is die direkteur
van die groep. Hy is in Brittanje as
navorser opgelei en het 'n doktorsgraad
aan die Universiteit van Surrey behaal.
Nadat hy in 1977 as besoekende dosent
aan die US se Departement Huishoud-
kunde verbonde was. is hy sedert 1978
'n dosent in die Fakulteit van Genees-
kunde en terselfdertyd 'n navorser by
die MNR.

Dundee, Skotland, is bevind dat dit
slegs ses uit elke 1 000 is.
Van die 9326 babas wat verlede jaar in
die Tygerberg-hospitaal (die opleidings-
hospitaal vir die US se Fakulteit van
Geneeskunde) gebore is, het 269 so
gesterf.
Sowat 80 persent van hulle gaan dood
voordat die rna's in die hospitaal opge-
neern word. 'n Groot probleem is ook
dat baie van die verwagtende vroue
wat hoerisikogevalle is, nie 'n voor-
geboortekliniek besoek nie. Hulle word
dus nie betyds as hoerisikogevalle uit-
geken nie.
Die nuwe navorsingseenheid gaan pro-
beer om elke pasient wat 'n hoe risiko
is, te identifiseer deurdat die ongebore
baba beter gernonitor word. Spesifieke
oorsakende faktore in die pasient sal
ook vasgestel word.
Verder sal 'n diepgaande ondersoek
gedoen word na faktore, byvoorbeeld
infeksie en voedingstatus, wat rnoontlik
die hoe sterftes veroorsaak.
Prof. Hein Odendaal, hoof van die
Departement Verloskunde en Gine-
kologie, is die direkteur van die eenheid.
Hy is 'n oud-Tukkie wat sy meesters- en
doktorsgraad aan die US verwerf het.
Voordat hy in 1983professor en departe-
mentshoof aan die Universiteit geword
het, was hy ook in dieselfde hoedanig-
heid aan die Vrystaatse universiteit ver-
bonde. 0

Die groep het 'n voedselondersteunende.
span tot stand gebring. Dit bestaan uit
'n dokter, dieetkundige, verpleegster
en apteker.
Navorsingsprojekte handel onder meer
oor die vitamienbehoeftes van pasiente

voeding
kryaandag

Pasiente se

DIE Navorsingseenheid vir Perina tale
Mortaliteit sal metodes probeer vind
om die te hoe sterftesyfer van bruin
babas gedurende en net na geboorte te
verlaag.
Die sterftesyfer van bruin babas voor,
gedurende en in die eerste week na
geboorte is 26 uit elke 1 000. Dit is meer
as twee keer soveel as vir blanke Suid-
Afrikaners (lien uit elke 1 000). In

Die Metaboliese Navorsingsgroep sal
pasiente se voedingstatus deur dieet-
kundige, kliniese, antropometriese en
biochemiese metodes evalueer. So sal
aanbevelings gedoen word vir optima Ie
dieetkundige terapie wat deur monde-
linge of intraveneuse toediening bereik
kan word.

Sosio-ekonomiese omstandighede, dok-
ters se voedingskennis en dieetkundiges
se opleiding kan tot die probleem bydra.
Daar is ook te min betroubare kennis
oor die behoeftes van pasiente met ver-
skillende siektes.

SELFS in ontwikkelde lande soos Ame-
rika en Brittanje is die voorkoms van
wanvoeding kommerwekkend hoog. In
Suid-Afrika kan die probleem dalk erger
wees, veral in sekere groepe siektes,
onder mediese en chirurgiese pasiente.

Die Mediese Navorsingsraad (MNR)
het 'n nuwe navorsingseenheld en

'n nuwe navorsingsgroep in samewer-
king met die Universiteit en die Kaap-
landse Departement van Hospitaal-
dienste Ingestel.

Dlt staan bekend as die Navorslngs-
eenheld vir Perina tale Mortallteit en
die Metabollese Navorslngsgroep.

• Aan die elnde van 1986 is die Unlver-
sltelt ook ultgesonder as die eerste in
Suld-Afrlka waar 'n MNR-navorslng-
sentrum, met 'n begrotlng van R3 mll-
loen, gestlg Is (die Sentrum vir Moleku-
lere en Sellulere Blologle). Dit het die
werk van 'n gevestlgde US-MNR-een-
held oorgeneem (Matieland 3:86).

Daarnaas besklk die Unlversitelt ook
oor nog vier MNR.navorslngseenhede,
soortgelyk aan die een wat pas gestlg
is. Hulle Is die vir Tandheelkundlge
Epldemiologie, die Neurochemle van
Geestessiektes, Sltogenetika en Diffuse
Obstruktlewe Pulmonere Sindroom. 0



SALDANHA:

Oud-Matie
neem die
bevel
oor by
Akademie

Die Rektor en Vise-Kanselier, prof. Mike de Vries (middel voor), en veertien
personeel/ede wat aan die einde van verlede ;aar afgetree het. By prof. De Vries sit
mnr. T. G. D. van Schalkwyk (Registrateur: Finansies), prof. M. P. Keet (Departe-
ment Pediatrie), me;. R. C. Smit (Engels: Opvoedkunde) en prof. H. ]. R. DUff
(Entomologie). Agler: Dr. W. E. Trengove (Engels: Opvoedkunde), proff. H. C. de
Klerk (Geneeskundige Mikrobiologie), ]. A. Beyers (Radiodiagnose) en D. ]. ]. Bezui-
den/lOul (In Ierne geneeskunde), mnr. D. Muller (Musiek), proff. H. van der Merwe
Scholtz (Afrikaans en Nederlands), ]. ]. de Vi/liers (Maalskaplike Werk), C. ]. Orffer
(Wingerdkunde) en G. Slander (Opvoedkundige Sielkunde) asook mnr. E. G. Mputa
(Afrika tale).

\'

Mnr. Abram A. Steiner (links), sokretaris-generaal van die Inlernasionale Vereniging
vir Walerkultuur, het die Departement Akkerbou en Weiding onlangs besoek. Hy is
hier by dr. Peler Maree en prof. Eddie Laubscher van die deparlemenl.

12

,n.1anu.a~i: is geskiedenis gemaak toe
d~e ~hhtere Akademie op Saldanha
vIr dIe eerste keer 'n vlootoffisier as

bevelvoerder gekry het. Hy is kom-
modoor R. C. (Robert) Simpson-Ander-
son (44) wat 'n oud-student van die
Akademie is.

Nadat kmdoor. Simpson-Anderson sy
skooJloopbaan in 1960 aan die Hoer-
skool Alexandria in Oos-Kaapland vol-
tooi het, was hy vir 'n jaar 'n kwekeling
aan die Lugmaggimnasium in Pretoria.
Daama sluit hy as adelbors by die Vloot
aan en begin studeer aan die Militere
Akademie. In 1964 verwerf hy die B.Mil.-
graad in die natuurwetenskappe aan
die Universiteit.

Hy dien daama in verskeie poste aan
boord skepe van die SAVloot. totdat hy
in 1968 vir 'n jaar oorsee gestuur word
om die Britse Koninklike Vloot se
spesialis-navigasiekursus te volg. Oit
lei tot verskeie see-aanstellings en
projekdlenste, laasgenoemde onder
meer by Verdedigingshoofkwartier in
Pretoria.

In 1977 het hy bevelvoerder van die
Vloot se eerste aanvalsvaartulg, die SAS
Jan Smuts, geword. Hy het dus 'n groot
aandeel in die ontwikkeling van die
Vloot se huidige missielvermoe gehad.

Nadat kmdoor. Simpson-Anderson In
1979 die Vlootbevel-en-stafkursus aan
die VlootstafkoJlege in Muizenberg
gevolg het, was hy vier jaar aan die
kollege verbonde, as lid van die kontrole-
staf en later as bevelvoerder.

Sy volgende aanstelling was weer van
'n meer operaslonele aard, as bevel-
voerder van die Aanvalsvaartulgflot-
tielje In Durban, waar hy nie net die
Vloot se aanvalsvaartule nie maar ook
die vaartuie se steundienste en oplei-
dingsgeriewe onder sy bevel gehad het.
In sy twee jaar In die pos was hy ver-
skeie keer bevelvoerder van Vloottaak-
groepe vir operasionele en oefening-
doeleindes.

Aan die begin van verlede jaar verhuls
hy Pretoria toe as Oirekteur: Beplan-
ning by die Vloothoofkwartler. Nli slegs
'n jaar volg sy bevordering tot kom-
modoor saam met die aanstelling op
Saldanha.

Ondanks die druk loopbaanprogram het
kmdoor. Simpson-Anderson tyd Inge-
rulm om In 1978 'n MBL-graad aan die
Universltelt van Suld-Afrlka te verwerf.
Sy verhandeling het gehandel oor die
beplanning en beheervan navorsing en
ontwlkkeling en van aanskaffingspro-
jekte In die SA Weermag.

Deur die jare het hy verskeie dekorasles
en medaljes ontvang, waaronder die
Republiek van Sjina se "Order of
Resplendent Banner with Cravat",
asook die Pro Patria- en die H SAW
Aanprysingsmedalje. 0



'n Gewone mikrorekenaar wat die stelsel beheer en waarmee
die boer oak ander bestuurstake, soos boek- en rekordhouding,
kan doen.

Mnr. Wessels by die beheerkas in die veld waar al die
gegewens versamel word voordat dit elke uur na die sentrale
rekenaar gestuur word. Folo's: Landbouweekblad

Rekenaars ingespan vir
beter besproeiing

-

vogdata sondeI' kabels oordra, is alles
deur die navorsers ontwikkel.
Daar word verwag dat die grootste
gedeelte van die stelsel in Suid-Afrika
vervaardig sal kan word en nie te duur
behoort te wees nie. Enige vervaardiger
wat hierin belangste1. kan die Departe-
ment Siviele Ingenieurswese (telefoon-
nommer 02231-779'11 bylyn 4366)
skakel.
Teen die einde van verlede jaar het die
departement 'n geslaagde opedag gehou
om die stelsel aan besproeiingsboere,
landbounavorsers en -voorligters, po-
tensiele vervaardigers en ander belang-
stellendes bekend te stel. 0

'n Prakties uitvoerbare besproeiings-
program word uiteindelik uitgewerk

deur die kapasiteit van die besproei-
ingstelsel ook in aanmerking te neem.
Afgesien van die uitwerk van 'n be-
sproeiingsprogram, hou die stelsel vol-
ledige rekords van die weergegewens
asook werklike besproeiing - vir lang-
termynbestuur en -beplanning. Grond-
voggegewens word ook outomaties deur
die stelsel ingesame1. om te bepaal hoe
akkuraat die besproeiing is.

Apparate soos 'n windspoedmeter, outo-
matiese reenmeter, grondvogsensor en
kortafstand-radioskakel wat die grond-

/

VSA-ambassadeur besoek US
Onder die belangrike mense wat reeds vanjaar die Universiteit besoek he!. is die
Amerikaanse ambassadeur, mnr. Edward Perkins (middel). Hy is hier by proff.
Hennie Rossouw, Vise-Rektor (Akademies), en Mike de Vries, Rektor en Vise-
Kanselier.

Outomaties
Die berekende waterverbruik en outo-
maties ingesamelde inligting 001' be-
sproeiing en reenval word gebruik am
die grondvogtekort op 'n deurlopende
basis vir elke blok besproeide grond
afsonderlik te bereken. Die berekenings
kan daagliks of elke uur gedoen word,
afhangende van hoe gereeld besproei
moet word.
Die stelsel kan enige tyd die ideale
tydstip van die volgende besproeiing
vir elke stuk grond bepaal. Die jongste
berekende grondvogtekorte en 'n voor-
spelde tempo van waterverbruik is die
basis vir die beraming.

Navorsers van die departemente
siviele en elektroniese ingenieurs-
wese het 'n stelsel vir die outo-

matiese monitor en bestuur van be-
sproeiing ontwikkel. Dit is onder kon-
trak vir die Waternavorsingskommissie
gedoen.

Die stelsel is bedoel as 'n bestuurshulp-
middel vir besproeiingsboere. Dit sal
nie net die bestuur van besproeiing ver-
gemaklik nie, maar kan dit baie meer
akkuraat laat geskied.
Die mikpunt is die akkurate bestuur
van besproeiing, volgens die vereistes
wat deur die kombinasie van grond-,
plant- en klimaatseienskappe bepaal
word - met die oog op 'n maksimum-
opbrengs, onderhewig aan praktiese
beperkings, S8 mnr. Wessel Wessels,
die leier van die navorsingsprojek.
'n Sentrale mikrorekenaar beheer die
stelsel volgens rekenaarprogramme wat
spesiaal vir die doel ontwikkel is. Weer-
data wat outomaties ingesamel word,
word gebruik om 'n betrokke gewas se
waterverbruik te bereken.
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---------------

Prof Theo Pauw, Chairman of the South African National Council for the Blind,
Mr Blackenberg and Mr Palmer, with the electronic braille notepad.

I
Die SA Instituut vir Verligtingsingenieurs het die J. S. Gericke-biblioteek se u1tra-
moderne verligtingstelsel as een van die bestes in die land aangewys. Dr. Hennie
Viljoen (links), direkteur van biblioteekdienste aan die US, en mnr. Henk Turkstra,
'n Oud-Matie-ingenieur wat vir die ontwerp van die stelsel verantwoordelik was,
hou die instituut se merietesertifikaat hier vas.

'n Futuristiese buisligstelsel is ontwerp, wat vir die Gericke-biblioteek se oopplan-
biblioteekafdeling, Africana-afdeling, gange en die lesingsale aangepas is. 'n Ken-
merk van die stelsel is sy kostedoeltreffendheid en lae onderhoudskoste.

Mnr. Turkstra is verb onde aan die raadgewende meganiese en elektriese ingenieurs-
firma C. A. du Toit en vennote.
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Engineers
help the
blind to
operate
computers
THE Department of Electrical and Elec-
tronic Engineering has developed an
electronic braille notepad. This port-
able unit is able to store and retrieve
braille text and allows the blind to
operate a personal computer. The
device comprises a braille keyboard,
an electronic memory with a capacity
of more than 40 000 characters and a
"mouse" to read the stored information.
The mouse consists of a small plastic
case (the body) and a cable (the tail)
which connects it to the rest of the
device. The mouse houses a movement
sensor and a number of pins which are
raised electrically to form one braille
character on the back of the mouse.
When the mouse is played to the right
the pattern formed by the pins changes
to display the next character. Byholding
his index finger on the pins and moving
the mouse the user can read the
characters.
The device is equipped with a recharge-
able battery and a charger and has a
mass of only 2,5 kg, making it suitable
for use in the lecture room or conference
hall.

Pioneer School
The device can be connected to a
personal computer to store data on
magnetic disc or to print data. The
braille keyboard can be used in place of
the computer's keyboard and characters
on the screen of the computer can be
read by using the mouse. This gives the
blind access to the large number of
programs available for personal com-
puters.
The device has been favourably eva-
luated at the Pioneer School in Worces-
ter. A provisional patent has been regis-
tered and commercialization with both
the local and overseas market in mind
is planned.
The manufacture of the prototype was
made possible by a donation by the
South African National Council for the
Blind. The project leader, Mr Mike
Blanckenberg, and his colleague, Mr
Keith Palmer, both senior lecturers in
the Department of Electrical and Elec-
tronic Engineering, were responsible
for the design. 0



M.-taalkursus baie gewild

Bouwerk in Tegnopark begin

ELKEEN wat gedink het dat nagraadse
studie nie vir hom of haar is nie, moet 'n
slag by die Departement Algemene
Taalwetenskap van die US 'n draai kom
maak. By die departement tel van jong
onderwyseresse van vlak in die 20 tot 'n
prokureur van diep in die 50 onder die
45 studente wat tans ingeskryf is vir 'n
tweejarige M.A.-kursus in taalweten-
skap vir die taalprofessies.
Die kursus, wat die enigste van sy soort
in die land is, 10k groot belangstelling
uit onder sowel Engels- as Afrikaans-
sprekende lede van die taalprofessies
aan universiteite, technikons en onder-
wyskolleges. Taalonderwysers, do-
sente, vertalers, spraakheelkundiges en
leksikograwe stel veral in die kursus
belang.
Daar is klaarblyklik 'n groot behoefte
by taalberoepslui om op nagraadse vlak
kennis te maak met die nuutste insigte
in, onder andere, die aard, struktuur en
funksies van taal, taalverwerwing, taal-
verskeidenheid en die gebruik (en mis-
bruik) van taal. Die oogmerk met die
kursus is dan ook om prof essi one Ie
mense beter vertroud te maak met die
insigte in taal wat in hul onderskeie

BOUWERK aan die nuwe gebou van die
Universiteit se Buro vir Stelselinge-
nieurswese begin in junie vanjaar. Die
gebou sal uiteindelik sowat 8 850 vier-
kant meter beslaan, Dit word in die
nuwe Stellenbosch-Tegnopark opgerig.

Volgens prof. Christo Viljoen, dekaan
van ingenieurswese en voorsitter van
die BSI-beheerkomitee, sal die gebou in

beroeps- of belangstellingsvelde 'n
belangrike rol speel.

Die minimum kwalifikasie wat vir toe-
laag tot die kursus vereis word, is 'n B.-
graad met 'n taal as hoofvak of 'n graad
in Spraakheelkunde.

Verlede jaar, toe die kursus ingestel is,
het 22 studente daarvoor ingeskryf. Die
kursus het so gewild geblyk te wees dat
37 studente aansoek gedoen het om
vanjaar tot die kursus toegelaat te word.
Van hulle volg 28 tans die kursus.

Die studente kom van oor die hele land
en uit Suidwes. Die meeste (17 van die
45) kom uit Transvaal. Feitlik almal
werk heel- of deeltyds.

Verskeie swart studente volg die kursus.
Onder hulle is 'n skoolhoof van Umlazi
en 'n onderwyseres van Inanda (albei
naby Durban) asook 'n aantal dosente
aan kolleges en universiteite.

Die kursus bestaan uit drie komponente.
Die eerste twee behels literatuurstudie.
Hierdie twee komponente word tydens
die eerste jaar afgehandel en beslaan
een semester elk. Die derde komponent,
wat die skryf van 'n tesis inhou, word in

fases voltooi word, Die eerste, die
administratiewe blok, sal hopelik teen
die einde van die eerste kwartaal vol-
gende jaar betrek kan word. Met die
bou van die tweede fase, die labora-
toriumhlok, word teen die einde van
vanjaar begin.

Die hele gebou word gefinansier met
steun wat van die nywerheid bekom is.

die tweede jaar voltooi. Die eerste kom-
ponent is inleidend van aard. Die inhoud
van die tweede komponent word in 'n
hoe mate bepaal deur die belangstel-
ling en behoefte van die individuele
student. Die keuse van studiemateriaal
vir die komponent is dan ook afgestem
op die tesisonderwerp waarop die
student in oorleg met die dosente
besluit.

Daar is geen formele voorlesings nie.
Studente moet slegs vir twee eksamen-
geleenthede in die eerste jaar na Stellen-
bosch gaan. By die geleenthede word
die werk van die volgende komponent
ook bespreek,

Hulp met die studiemateriaal en die
tesis geskied skriftelik en telefonies.
Die skakeling met die studente werk
uitstekend, se prof. Rudie Botha, hoof
van die Departement Aigemene Taal-
wetenskap.

Enigiemand wat meer besonderhede
oor die kursus verlang, kan aan die
Departement Aigemene Taalweten-
skap, Universiteit van Stellenbosch,
Stellenbosch, 7600 skryf, of 02231-71140
bylyn 2010 skakel. 0

Dr. Chris Redelinghuys, direkteur van
die BSI, en sy huidige personeel van
ses illgenieurs word intussen in die
gebouekompleks van die Fakulteit van
Ingenieurswese gehuisves. Noudat daar
met die oprigting van die gebou voort-
gegaan kan word, beoog die BSI om
binnekort nog ingenieurs- en tegniese
personeel te werf, se dr, Redelinghuys,

o
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Students studying inside one of the
well-equipped units. Each unit houses
six students.

Resident students cross the square, surrounded by the eight modular units of the
Gold Fields residential complex. Each unit is named after a different mine of the
Gold Fields Group.

GOLD FIELDS COMPLEX
OFFICIALLY OPENED

Each module houses twelve students.
six on each level, which forms a unit
with its own kitchen. lounge and bath-
room facilities. 0

of each of these mines unveiled name
plaques of the individual modules.

During the opening ceremony Mr Robin Plumbridge (right) officially handed over
the new residential complex to Prof De Vries.

The individual modules in the complex
are named after the gold mines in the
Gold Fields of SA Group, which are
Klooe. Leeudoorn, Libanon, Venters-
post, East Driefontein, West Driefon-
tein, Doornfontein and DeelkraaJ. At
the open ceremony the mine managers

27th residence
The new building was completed just
in time for the beginning of the 1987
academic year in February. It is the
University's 27th residence.
Residences play an important part in
student affairs at Stellenbosch, and the
opening of yet another one was, there-
fore. an important occasion. Gold Fields
now takes its place amongst names
such as Wilgenhof. Dagbreek, Monica
and Minerva, with decades of tradition
behind them.

Mr Robin Plumbridge. Chairman
and Chief Executive Officer of
Gold Fields of South Africa, offi-

cially opened the Gold Fields Residen-
tial Complex at the University. within
one year after he had presented Prof
Mike de Vries. Rector and Vice-Chancel-
lor, with a cheque for one million rand
towards the erection of this multi-racial
complex.
The ultra modern complex to the north-
ern end of the University's central cam-
pus houses 96 Coloured and Asian stu-
dents in eight self-contained two-storey-
ed units. Women students occupy three
of the units. Sixty-four of the 96 resi-
dents are first-year students.
This donation is.both the largest single
one ever received by the University and
the largest donation made by the Gold
Fields Foundation to a university.
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Commerce and industry have a
vested interest in the education
system of the country. said Mr

Robin Plumbridge. Chairman and Chief
Executive Officer of Gold Fields. when
he officially opened the Gold Fields
Complex at the University.
In his opinion it was of paramount
importance that tertiary education
should become even more privatised
than at present. It had been estimated
that this sector spent between R3 bil-
lion and R4 billion annually on educa-
tion in South Africa.
"In our changing environment South
African universities have had to recog-
nise the fact that the financial contri-
bution which the central government
can make in the future will continue to
decline rapidly in proportional terms.
Likewise. where the State previously
had exclusive control over education.
there now exists a subtle interplay
between State. private sector. staff.
students and their sponsors."
Mr Plumbridge said the new residential
complex was an example of how cor-
porate funding provided for an urgent
need which had been identified on the
Stellenbosch campus.
"Gold Fields believes that in order to
produce dynamic leaders. the student
should not only be exposed to the
academic environment. but should also
be placed amongst his or her peer group
and involved in university life as a
whole."
He saw a university residence as the
fundamental unit where the individual's
full interaction with his or her sociai
environment took place. causing a ripple
effect which could only be of advan-
tage to the university and the community
as a whole.

Leader
"Stellenbosch University recognised
this aspect of education many years
ago and today the University is the pro-
portionate leader amongst all South
African universities in providing essen-
tial residcntial accommodation for its
students."
Mr Plumbridgc said "Stellenbosch is
one of the great open universities in
South Africa. Understandably many of
the students and their parcnts have
conservative backgrounds. Neverthe-
less it is notable that the University. in
the best enlightened tradition. has
achieved considerable success in inte-
grating all population groups into the
student body."
The Gold Fields complex would not only
alleviate the general accommodation
crisis on campus. but also provide the
catalyst for a truly non-discriminatory
residential environment at the Univer-
sity.
He promised that. "oncf.the ideal of the
Gold Fields complex p.s an intellectual
melting pot is fully realised. we will be
willing to assist in financing an exten-
sion to the current complex." 0

Tertiary education
'must be even

more privatised'

Resident students and other invited guests at the official opening of the new
complex.

'n Hele uitgawe van die Tydskrif vir Volkskunde en Volkstaal is onlangs aan prof.
Bun Booyens (regs). afgetrede hoof van die Departement Afrikaanse Kultuurgeskie-
denis. opgedra. Hy ontvang hier 'n eksemplaar van die uitgawe van prof. Pieter
Grabbelaar. huidige departementshoof en ook die voorsitter van die Genootskap vir
Volkskunde.

Met die huldigingsuitgawe is praf. Booyens se 70ste veriaardag herdenk. Elke artikel
daarin is deur een van prof. Booyens se oud-studente geskryf.
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SEKLIENTE
GEEN DER

KNIE*

GE IKMEER
80% \A

Ons maak nie be/oftes nie.
Ons voeg die daad by die woord.

As ons a/ die bankbehoeftes
van sovee/ van ons kliente kan
bevredig, salons dit nie ook vir
jou kan doen nie?

Volkskas Beperk IGeregistreerde Bankl

.Onafhankllke navorslng het getoon dat meer as 8 uit 10
Volkskas-kliente al hulle banksake by Volkskas doen.

~

IIii!t
Jou bankgenoot deur dik en dun.

McCANN.[)eVllLIERS 203007/1
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Prof. De Vi/liers (middel) met die boek wat aan hom opgedra is. en die skrywers
daarvan, prof. Combrink (links) en dr. De Stadler.

SA instituut vereer
Dud-professor

DIE Suid-Afrikaanse Instituut van Landbou-ingenieurs het prof. Roland Perold,
voormalige professor in landbou-ingenieurswese aan die Universiteit, as eregenoot
verkies.

Prof. Perold (70), 'n Oud-Matie wat in 1953 'n meestersgraad in siviele ingenieurs-
wese aan die US verwerf het, was vanaf 1948 tot 1973 aan die Universiteit verbonde.
In 1960 het hy professor geword.
Toe die Departement Landbou-ingenieurswese in 1973 afgeskaf is, het hy hoof-
ingenieur by die Departement Landboutegniese Dienste op Stellenbosch geword.
Nli sy aftrede in 1981 het hy steeds deeltyds as landbou-ingenieur gewerk.
Prof. Perold is vereer vir sy bydrae in byna dertig jaar om die landbou-ingenieurswese
in die Winterreenstreek te bevorder.
'n Bewys van sy sukses as leermeester is sy talle oud-studente wat gepresteer het op
die gebied van navorsing, opleiding, die fabriekswese en in die privaatpraktyk.
Op 'n betreklik gevorderde leeftyd het hy rekenaartegnieke bemeester sodat hy
ingewikkelde programme kon ontwikkel en uitvoer. Sy vermoe om vernuftige navor-
singsapparaat uit die eenvoudigste (meestal afval-) materiale te ontwikkel. is spreek-
woordelik in dil~ streek.
Sy pa, wyle prof. Izak Perold, was die eerste professor in wynbou en enologie asook
eerste dekaan van die Fakulteit van Landbouwetenskappe aan die Universitei!. D

Prof. Perold (links) ontvang die SA [nstituut van Landbou-ingenieurs se erelidmaat-
skap-oorkonde van mnr. Johann Murray, president van die instituut en een van prof.
Perold se oud-studente.

Nuweboek
oor die
Afrikaanse
fonologie
TWEE taalkundiges van die Departe-
ment Afrikaans en Nederlands, prof.
Johan Combrink en dr. Leon de Stadler,
het 'n boek oor Afrikaans se klank-
sisteem die lig laa! sien. Die boek, Afri-
kaanse Fono/ogie. plaas die taal se
klanksisteem op 'n s!ewige grondslag.
Daar is gebruik gemaak van 'n teoretiese
raamwerk bekend as Na!uurlike Gene-
ratiewe Fonologie, wat die twee taal-
kundiges in staat stel om die Afrikaanse
klanksisteem in fyn besonderhede te
bestudeer.
Die werk se waarde is nie net geleti in
die diepte van die analises wat aange-
bied word nie, maar ook in die verskei-
denheid onderwerpe wat behandeI
word. Dit sluit in 'n dieptestudie van
die fonoJogiese kenmerke van Afrikaans
se klanke, die aard van verskillende
fonologiese prosesse, die kJemsisteem
van die taal en die bou van Afrikaanse
lettergrepe (sillabes):

Rekenaar
Die navorsing waf vir die boek gedoen
is, vind ook reeds neerslag op 'n meer
praktiese terrein. Daar word naamlik
aan die hand van die analises meege-
werk aan die ontwikkeling van 'n pro-
gram waardeur skrif met die hulp van
'n rekenaar tot spraak omgesit kan
word. Hierdie navorsing he! belangrike
implikasies vir die ontwikkeling van
kommunikasiesisteme.
Die verfyning van so 'n program moet
staatmaak op deeglike taalkundige
analises van die betrokke taal se kJank-
sisteem. Die skrif-tot-spraak-omsetting-
navorsingsprojek word in die Departe-
ment Elektriese en Elektroniese Inge-
nieurswese uitgevoer.
Prof. Combrink het reeds wyd gepub-
liseer oor die naamkunde, morfologie,
klankleer, betekenisJeer, taalgebruiks-
vaardigheid en taalpolitiek. Dr. De
Stadler he! met sy publikasies veral
gekonsentreer op die naamkunde, sins-
leer en kJankleer en Ie hom nou met sy
navorsing veral toe op betekenis-
kwessies.
Hulle boek is opgedra aan 'n afgetrede
US-professor in die Afrikaanse taal-
kunde, prof. Meyer de Villiers, wat ook
baanbrekerswerk op die gebied van die
fonologie gedoen he!. D
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Uskor br
Die Maties se vrywilligersdienste aan

minder bevoorregtes het verlede
jaar mel 'n groot sprong uilgebrei - lot
in Transkei, waar toekomstige dokters,
ingenieurs. landbouwetenskaplikes en
andere hul kennis be nul om daardie
land se mense Ie help lerwyl brue van
vriendskap terselfderlyd gebou word.

Hierdie dienslewering deur Uskor-Iede,

(

'n Malie-geneeskundestudent ondersoek 'n pasie
2 200 pasiente is verlede jaar so gehelp.

I
\

'n Tandheelkundestudent by die kliniek in Bishop Lavis, waar sowat 2 000 pasiente
in 40 weke behandel is.

• Uskor se mobiele kombuis - wat
deur Pepkor se bemiddeling aangeskaf
is - word in die stryd teen wanvoeding
gebruik. Die Departement Huishoud-
kunde en die Eenheid vir Voeding (lg. is
in die FakuIteit van Geneeskunde) word
ook by die stryd betrek.

• Studente in die Departement Mens-
like Bewegingskunde help met sport-
bevordering, byvoorbeeld onder vroue
op plase in die Stellenbosch-distrik.

• Onder die Uskor-vaandel word rugby-
bevorderingsklinieke vrywillig deur
studente aangebied. 'n Groep Maties
(meesal seniors wat minstens in hul
koshuis-eerstespanne speel) is vertroud
gemaak met die metodes om jong spelers
die basiese vaardighede en tegnieke
van die spel aan te leer. Hulle help ook
om rugby-administrateurs op te lewer.

o

• Skolastiese onderprestasie en kinder-
gedragprobleme is onder die sake wat
aandag kry by 'n kliniek wat die Sentrum
vir Sielkundige Dienste weekliks aan-
bied, veral vir skoolgaande Kleurling-
kinders.

Verder het 54 eerstejaarstudente hul
gewig ingegooi by gemeenskapswerk
op plase. Twee finalejaarstudente het
navorsing oor stokkiesdraaiery in Scotts-
dene, Kraaifontein, gedoen .
• 'n Naskoolsentrum in Cloetesville,
Stellenbosch, wat verlede jaar deur
mej. Ilse Barnard, 'n student in maat-
skaplike werk, begin is, het so uitgebrei
dat 50 kinders uit 40 gesinne dit elke
middag besoek.
• Die Departement Opvoedkundige
Sielkunde het 'n belangrike bydrae ge-
lewer tot 'n projek vir verstandelik erg
gestremdes.

USKOR se vakansieprojekte in Transkei en op ander plekke bring nie mee dat die
Maties se welsyns- en gemeenskapsdiensle vanaf Slellenbosch en Tygerberg
afgeskaal is nle. Inteendeel, al hoe meer studente raak laarliks by bestaande en
nuwe Uskor-projekle belrokke. Voorbeelde hlervan Is:

Eerstejaars

AI hoe meer Maties
jaarliks betrokke

• Sowat 750 geneeskundestudenle -
'n derde van hulle meisies - in hul
vierde, vyfde en sesde jaar. het in 1986
nagenoeg 2 200 pasienle in klinieke in
die bruin woonbuurte Scottsdene,
Sarepla en Bishop Lavis gehanleer.
(Weens die onluste kon hulle dil~diens
nel vir sowat agt maande lewer.) Dil is
ingestel op prim/he gesondheid vir 'n
lae inkomstegroep, met die klem op
voorkoming en voorligting.
• Onder die voorkomende dienste was
'n projek wat 'n siftingsprogram vir
geslagsiektes ingesluit het. Verpleeg-
kundestudente het hier 'n waardevolle
bydrae gelewer.
• Tandheelkundestudente het in 40
weke sowat 2 000 pasiente in 'n kliniek
in Bishop lavis behandel. In dieselfde
tydperk is na raming byna 10 000
kinders aan die een of ander tandheel-
kundige voorligtingsaksie blootgestel.
• Regstudente het verlede jaar sowat
280 sake vir Uskor se regshulpklinieke
behartig. Dit is te danke aan die Staat
se regshulpskema waarvolgens geld
jaarliks beskikbaar gestel word om
mense by te staan wat andersins min of
geen toegang tot advies sal he nie .
• Ses en dertig lweedejaarstudente in
die maatskaplike werk het 'n behoefte-
be paling en profielstudie in 'n bruin
woonbuurt in die Strand gedoen. wat
op 'n verslag aan die Raad van Verteen-
woordigers se Afdeling Gesondheids-
dienste en Welsyn uitgeloop het.
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tjie by 'n kliniek in 'n bruin woonbuurt. Nagenoeg

Projekte word eers
deeglik beplan

USKOR pak sy projekte nie sommer lukraak aan nie, se mnr. Pieter van Wyk, die
uitvoerende direkteur. Die meeste projekte word voorafgegaan deur indringende
samesprekings met kundiges wat in baie gevalle uitloop op 'n opdrag aan 'n bepaalde
instansie aan die Universiteit om deur navorslng die behoefte se omvang te bepaa\.

Goele voorbeelde hiervan is:
• die navorsing wat 'n paneel kundiges onder leiding van 'n maatskaplike werker
van Uskor gedoen het LV.m. jeugmisdaad en bendebedrywighede;
• die behoeftebepaling wat in oorleg met die Departement van Nasionale Gesond-
heid en Bevolkingsontwikkeling gedoen is oor die noodsaaklikheld van 'n kinderhuis
en plek van bewaring vir die Hottentots-Holland-gebied;
• samesprekinge met die Eenheid vir Kleinsake aan die US-Bestuurskool in Bellville
oor die ontwikkeling van 'n model waarvolgens kleinsake-ondernemings in Scotts-
dene, Kraaifontein, gevestig kan word. 0

ei uit na Transkei - en kry 'n gesogte
toekenning

Em die hoe peil van die studente-orga-
nisasie se gesondsheids- en maatskap-
like welsynsdienste wat al vir baie jare
vanaf die Tygerberg- en Stellenbosch-
kampusse gelewer word, het daarvoor
gesorg dat Uskor 'n gesogte eerbewys,
die Salus-toekenning, ontvang het.

Dr. Willie van Niekerk, Minister van
Gesondheid en Bevolkingsontwikkeling,
het die toekenning, wat deur die
departement gedoen word, elnde ver-
lede jaar in Pretoria aan Uskor se uit-
voerende direkteur, mnr.' Pieter van
Wyk, oorhandig. (Die Latynse woord
salus beteken gesondheid en welsyn in
'n breer verband.)

Mfesane
Mfesane, 'n Transkeise welsynsorga-
nisasie deur wie se toedoen Uskor sy
dienslewering na daardie land uitgebrei
het. het terselfdertyd ook so 'n toeken-
ning gekry.

Die verbreding van Uskor se vrywillige
gemeenskapsdiens is aanvullend tot die
mediese, tandheelkundlge, maatskap-
like, regshulp en ander dienste wat aan
die Kleurling-hulpbehoewendes naby
Stellenbosch en Tygerberg gel ewer
word (Lees ook die berig links bo).

Nadat die Fakulteit van Geneeskunde
lankal begin het om ook in Transkei met

mediese dienste Ie help, het Uskor
verlede jaar sy dienslewering soontoe
uitgebreL Oaarby is besef dat nie net
mediese dienste in die ontwikkelende
land nodig is nie, maar dat gesondheids-
voorligting en die bekamping van wan-
voeding ook aandag nodig het.

Verder het Uskor aanvaar dat landbou-
en ingenieurstudente ook ingespan kan
word om die Transkeiers Ie help om hul
beskikbare bronne, soos water, grond,
arbeid en die klimaat, tot die bevolking
se eie voordeel aan te wend.

Mnr. Van Wyk was voorheen by ont-
wikkelingshulp in Transkei en ander
nasionale state betrokke, sodat dit
moontlik was om op die hoogs moont-
like vlak die samewerking van die Trans-
keise regering te verkry. Dr. Kaizer
Matanzima, afgetrede president. en
twee pas uitgetrede kabinetslede, dr.
Charles Bikitscha (gesondheid) en mnr.
E. Z. Booi (landbou), het reeds hul waar-
dering vir die Maties se vakansiewerk
laat blyk.

In die winter- en somervakansie werk
senior geneeskundestudente by sowat
agt streekhospitale op die Transkeise
platteland. Hulle kry gratis akkommo-
dasie by die hospitale en 'n motorver-
huringsfirma sorg vir kostelose vervoer
daarheen. Ander firmas het verlede jaar
reeds meer as Rll 000 aan Uskor ge-
skenk spesifiek vir sulke projekte in 'n
ontwikkelende land.

Die mediese personeel onder wie se
toesig die studente by die hospitale
werk, verwelkom die Matles se hulp.

Omdat gesondheidsvoorligting saam-
hang met doeltreffende metodes om
wanvoedlng te bekamp, Is senior land-
bouwetenskapstudente betrek. Met
baie sukses het hulle gehelp om gemeen-
kapstuine te ontwikkel, veral vir

groenteverbouing.

Die gemeenskap is nie moontlik sonder
die ondersteunende rol van siviele inge-
nieurstudente nie. Hill kundigheid word
aangewend volgens die beginsel van
lae loepaslike tegnologie. Die plaaslike
bevolklng word so self by die bou van
strukture en die voorsiening en instand-
houding van dienste betrek.

Drinkwater
Vir watervoorsiening word gehelp met
fonteinontwlkkeling, die opgaar van
skoon drinkwaler en dIe bou van klein
damme. Twee klein besproelingskemas
is moontlik gemaak deur die opgaar van
rivlerwater by die Lima-ontwikkelings-
projek op Zithulele. Oil het byvoorbeeld
gesorg vir groenteverbouing dwarsdeur
die jaar, selfs in droogtetye.

Soos met die Uskor-bedrywlghede naby
die Stellenbosch- en Tygerberg-kam-
pusse lewerdie Maties nie slegs gewaar--...
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Student se geduld
lei tot deurbraak

~
Rekenaarwetenskap-student Hendrik
Theron besig om 'n swaksiende leerling
van die Efata-skool met 'n woordver-
werkingsprogram touwys te maak.

Die Hoerskool Cillie in Port Elizabeth het 'n besonderse verbintenis met die Univer-
sileit want dil is na die USse eerste rektor, prof. G. G. (Gawie) Cillie (sr.) vernoem .

Toe 'n groep leerlinge en personeel van die skoal onlangs die Universileil as gaste
van die Departement Ontwikkeling en Skakeling besoek het, het prof. Cillie se seun
en naamgenoot namens die Cillie-familie 'n groot, geraamde afdruk van 'n skildery
van prof. Cillie (sr.) aan die skoal oorhandig.
Nag ander Cillie-familielede en 'n groat groep Wes-Kaaplandse oud-Ieerlinge van die
skool was ook by toe die afdruk oorhandig is. Dit was by 'n middagete in die Langen-
hoven-st uden tesen trum.
Die oorspronklike skildery hang in die Universiteil se G. G. Cillie-gebou vir Opvoed-
kunde. Oil is in 1930 geskilder. Prof. Cillie (sr.). 'n baanbreker-opvoedkundige, is in
1958 oorlede.
Met die oorhandiging hou prof. Cillie (ir.) (tweede van regs op die foto) en Henila
Schoombee, die skool se hoofmeisie, die afdruk vas. By hulle is mnr. P. B. du Toil, die
skoo/hoof, en Conrad Vosloo, die hoofseun.

die huidige bestel in Suid-Afrika, omdat
die Republiek se welsynsbeleid die kol-
lig toenemend laat val op gemeenskaps-
ontwikkeling op aile terreine van die
samelewing.

"Uskor is 'n laboratorium vir die kweek
van gemeenskapsgerigte mense met 'n
sterk aanvoeling vir naastediens," se
prof. De Villiers. 0

Mnr. Bogani Matwa, een van die swak-
siendes wat die woordverwerkings-
program gou baasgeraak het, sal voort-
aan die leiding neem in die opleiding
van mede-gestremdes. Oat die poging
geslaag het, is vir hom '''n groot droom
wat vir my en my broers en susters
waar geword het."
By Uskor het dit dadelik groter belang-
stelling gewek vir spesiale onderrig ook
op ander terreine.
• Hendrik Theron het verlede jaar ook
vir Uskor op die kampus naam gemaak
toe hy sy dienste aangebied het om
bruin kinders te help om wiskunde
onder die knie te kry. Uskor het voorheen
reeds versoeke hieroor van ouers gekry.
Uit sowat 90 aansoeke is 'n groep leer-
linge toe vir die spesiale onderrigklasse
gekeur.
Mnr. Theron het twee mede-studente,
mejj. Lana Mostert en Stephanie du
Preez, as helpers bekom. Later het mej.
Theron ook van die matriekleerlinge
met hul rekeningkunde gehelp. 0

Uskor
••••••
deerde, noodsaaklike dienste nie
hulle kry terselfdertyd die geleentheid
om hul teoretiese kennis prakties te
beoefen.

Die Uskor-take en -doelstellings is, soos
prof. Roux de Villiers, Vise-Rektor (be-
dryf), dit gestel het, uiters relevant in

'Groot droom'

'n USKOR-VRYWILLIGER, mnr. Hendrik Theron, het in januarie vanjaar by die
Efata-skool vir blindes en dowes naby Umtata. Transkei, 'n groot deurbraak gemaak
toe hy daarin geslaag het om swaksiendes in 'n woordverwerkingsprogram op te lei.

Die skool se gesigsgestremdes is tot
dusver slegs as telefoonoperateurs en
vir rottangvlegwerk en die spin van wol
opgelei. Nou kry hulle nuwe moontlik-
hede. Mense wat voorheen na skool
lewenslank van welsynsdienste afhank-
lik sou wees, kan in die toekoms vir
sekretariele werk opgelei word, beter
werkgeleenthede kry en meer onafhank-
lik lewe.
Efata is die grootste skool vir dowe en
blinde swartes in Suidelike Afrika. Vir
sy blinde en swaksiende leerlinge is
daar feitlik geen werkgeleenthede in
Transkei nie. Die deurbraak word dus
as een van die belangrikstes in die skool
se 29-jarige bestaan beskou.
Mnr. Theron is 'n honneursstudent in
die rekenaarwetenskap. Hy het baie
geduld en toewyding aan die dag gele
om die deurbraak by Efata moontlik te
maak.
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Dis dalk die begin van
'n tegnologie-museum .

'n Ongewone gesig - die lokomotief op 'n vragmotor in Merrimanlaan, met die mans-
koshuis Helshoogte agter.

Die lokomotief word by die lngenieursfakulteit afgelaai. Prof. Vi/ioen staan links
voor en langs hom mnr. Etienne Venter, die Vervoerdienste-ingenieur wat moes
toesien dat die yslike vrag vei/ig by sy nuwe bestemming op Stellenbosch aankom.

die Graaff-Reinet-trajek en later op
Touwsrivier gebruik.
Dit sal hopelik net die begin wees van
'n volwaardige tegnologie-museum by
die fakulteit. Prof. Viljoen se daar word
onder meer gedink aan 'n veteraan-
motor wat binnenshuis bewaar sal
word.
Die stoomlokomotief kan besigtig word
deur uit Banhoekweg in te draai by die
wegwysers wat na die gebou vir che-
miese en metallurgiese ingenieurswese
lei. D

staanplek is outentiek. Regte spoorweg-
gruis is gebruik en die spoor is op ou
dwarsleers van hout gele.
Mnr. Peacock Smit, 'n stoker en drywer,
het dit die afgelope jaar of drie sy taak
gemaak om die ou lokomotief weer tot
volle glorie te restoureer sodat dit in
perfekte toe stand oorhandig kon word.
Ingenieursvernuf sorg dat die pragstuk
voortaan veilig behoue bly.
Die lokomotief. 'n klas 61. is in 1902
gebou. Sy stoomketel is in 1931 herbou
en gemoderniseer. Dit is onder meer op

WAT maak 'n ou stoomlokomotief wat
oorspronklik uit die tyd van die Engelse
oorlog dateer deesdae tussen die Fakul-
teit van Ingenieurswese se moderne
geboue?

Nee kyk, selfs ingenieurstudente wat
aldag met die nuutste tegnologiese
kennis besig is, moet darem so nou en
dan herinner word aan hoe dinge
toentertyd gedoen is, se prof. Christo
Viljoen, dekaan van ingenieurswese.
Tydens een van sy talle buitelandse
reise het hy by die Smithsonian-instituut
in Washington op die gedagte gekom
om sulke museumstukke vir sy fakulteit
te bekom en daar te bewaar, sodat die
tegnologiese erfstukke vir die Maties
van more en oormore gewys kan word.

van 1902

• •Ingenleurs
aan gister
se vernuf

herinner

Kolewa

Stoomkolos

Dr. Bart Grove, hoofbestuurder van die
SA Vervoerdienste, het ingestem dat
die ou "gepensioneerde" stoomloko-
motief en sy kolewa aan die Stell en-
bossers afgestaan kon word. Vroeg in
Desember verlede jaar het die ou stoom-
kolos sy laaste reis tot op die Stell en-
bosse stasie afgele. Vandaar moes 'n
vragmotor dit met 'n reuse-sleepwa na
die Ingenieursfakulteit vervoer.
Die verkeerspolisie moes help om die
ongemaklike vrag veilig deur die dorp
se strate te kry. Dit is met Merrimanlaan
langs tot verby die manskoshuis Een-
drag geneem, omdat dit met enige korter
roete nie sonder skade tot by die Inge-
nieursfakulteit gebring kon word nie.
Dit was beslis die eerste keer dat 'n
lokomotief so deur Stellenbosch se
strate vervoer is!
Sy nuwe staanplek is langs die gebou
vir meganiese ingenieurswese. Selfs die

23



---------------------

Die dirigent. Acama Fick, met weerskante van hoar die twee oud-dirigente, Gowie
Cillie en /ohan de Villiers.

Koorlede wat die verste gekom het om
die retinle by te woon, was mel. Isabel
Kirsten van die Suid-Afrikaanse Ambas-
sade in Tel Aviv, en mnr. Erik Blumer
wat aan die SA Ambassade in Bonn ver-
bonde was en nou In Windhoek gesta-
sioneer Is. Ult Rundu In Suidwes het
kapt. Riaan Stander die retinle byge-
woon. Hy Is tans dlrlgent van die
Kavangokoor.

'n Huldigingsalbum ter ere van wyle
prof. Philip McLachlan Is by die geleent-
heid bekendgestel. Dit is saamgestel
uit opnames van uilvoerings wat in 1975

Kavangokoor

geneem. In Kaapstad is 'n uitvoering in
'n volgepakte stadsaal gelewer en het
'n optrede by die Laerskool Groote
Schuur deel van die skool se halfeeu-
fees uitgemaak. Op Wellington is die
Goodnow-l DO-fees gevier en het die
Universiteitskoor as gaskunstenaars
opgetree. Die optredes op Stellenbosch
en in Pretoria, Bloemfontein en Port
Elizabeth was ook van die halfeeufees-
jaar se hoogtepunte.

Een van die stigterslede van die koor 50
jaar gelede, mev. Hettie Cillie, eggenote
van oud-dirigent prof. Gawie Cillie, was
die mees senior koorlid by die retinie.
Tannie Hettie, soos sy algemeen bekend
is, het as stigterslid van die koor onder
William Morris se leiding gesing. Prof.
Cillie het die koorleiding by mnr. Morris
oorgeneem.

Die drie dirigente wat om die beurt die
leiding by die retinie waargeneem het,
proff. Cillie en De Villiers en mej. Fick,
was in een stadium al drie gelyk op die
verhoog. "Prof. Gawie" het as dirigent
opgetree met die sing van die Paaskoor
uil Cavalleria Rusticana. met Virginia
Davids as soliste. Acama Fick het die
klavierbegeleiding waargeneem en
Johan de Villiers het vir haar "geblaai".
Die nommer het 'n staande applous
ontlok en is op versoek van die gehoor
weer gesing.

Petrus de Vries, die jongste koorlid by
die reiinie, saam met die oudste oud-
dirigent. prof. Gawie Cillie, en die
oudste oud-koorlid, mev. Hettie Cillie.

r
/j

Oud.koorvoorsitters Freddie Greeff, Theunis Botha en Barend Vos, en die huidige
voorsitter, Werner Swart.

VERSKEIE hoogtepunte het die Univer-
sileitskoor se halfeeufees verlede jaar
gekenmerk. Dit is in Desember afgesluil
met 'n halfeeufees-retinie wat deur
sowat 200 oud-koorlede asook die
huidige dirigent. Acama Fick. en die
twee oud-dirigente wat nog leef, Gawie
Cillie en Johan de Villiers, bygewoon is.

Konsertuilvoerings waar spesiale op-
dragwerke gesing is en vorige dirigente
vereer is, is by 'n aantal geleenthede
gelewer. Die koor het aan die Johannes-
burgse en Germistonse eeufeeste deel-

Oit was 'n jaar
van hoogtepunte

Koorlede
kom van

•ver vir
feesreOnie
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Die twee koorlede wat die verste gekom he! om by die reunie !e wees, Isabel Kirsten
(links) van Tel Aviv, en Riaan Stander van Rundu, saam me! Riaan se vrou, Vlam.
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Six Adcock-Ingram Scholarships which
cover the cos! of the course, living in
and travelling expenses are offered to
young musicians of all races. The
scholarship winners are selected by an
independent music committee who
review applica tions on the basis of
students offering the most promise
rather than selection of the best
musicians.
Costs of the course are subsidised so
that no young musician is excluded -
made possible by sponsors such as
Adcock-Ingram, Sasol and the SA Perm.
Further information can be obtained
from P.O. Box 190, River Club, 2149 or
telephone number (011) 706-3357. 0

Highlights of the 1987 course include a
competition for the Sasol Music Prize,
open to instrumentalists. This is one of
the most valuable music prizes in South
Africa. The four finalists will perform
at the Endler Hall in the Conservatoire
on 8 July when the public will be
welcome to attend.

Conservatoire to
host SA Youth

Orchestra course

Aitt; •• ' .

and delighted to be associated with the
Conservatoire of Music at Stellenbosch
this year. The alms of the Foundation
and that of the Conservatoire follow
the same path - to develop young
musicians to a point where they are
able to follow a music career with a
professional orchestra and to build
music audiences for the future."

Three of the first violinists in las! year's National Youth Orchestra. They are Sonja
Rohde, Nicoline Koch (who studied under Lona Antoniades a! the Stellenbosch
Conserva!oire) and Suzanne Swanepoel.

Overseas tours
The orchestral course was launched in
1964. Today an average of 300 young
musicians attend the courses, which
are held in different centres each year.
The National Youth Orchestra has
undertaken several overseas tours.
Norman Nossel, renowned patron of
the arts, who was recently re-elected
for his third successive term as Chair.
man of the National Youth Orchestra
Foundation, says, "We are honoured

THE Conservatoire of Music at the
University will host the 1987 SANational
Youth Orchestra course during 8-18
July. This annual course attracts approx-
imately 300 young musicians, from high
school age to 24 years old. It creates a
platform for young instrumentalists to
enhance their training in orchestral per-
formance, thus encouraging South
Africa's young musicians to work
towards a higher standard of musical
excellence.
The course is held in collaboration with
the Department of National Education
and the SA Society of Music Teachers.
All participants are auditioned at the
beginning of the course, to be placed in
one of four orchestras, the premier one
being the SA National Youth Orchestra
under the baton of an international con-
ductor. This year the String Orchestra
will be conducted by Eric Rycroft of the
Stellenbosch Conservatoire, who is well
known for his excellent work with
student orchestras.
Tuition during the course is provided
by some of the foremost music teachers
in the country. In addition to daily
rehearsals and tuition, an entertainment
programme is also planned, which
includes discos, student chamber music
concerts and lectures.
The course closes with a public concert
in the Stellenbosch Town hall on 18
July, when all four orchestras will
perform selected items from their reper-
toires.

en 1976 deur "Oom Philip" se koor
gesing is. Opnames van die 1975-konsert
is in die Wellingtonse Stadsaal gemaak
en die 1976-seleksie is grotendeels
gesing tydens die laaste konsert wat
prof. McLachlan in die Stellenbosse
Stadsaal gedirigeer hel.
Die retinie is met 'n optrede in die
Studentekerk afgesluil. Die prediker by
die geleentheid was ds. Theunis Botha
van die NG gemeente Kathu, 'n oud-
voorsitter van die koor. Hy is die jongste
koorvoorsitter wat reeds in 'n gemeente
bevestig is.
Dit was die koor se derde retinie in sy
bestaan van 50 jaar. Die eerste was in
1976 met prof. McLachlan se uittrede
as dirigent en die tweede in 1982, net
enkele maande voordat twee van die
oud-dirigente, mnr. Morris en prof.
McLachlan, kort ns mekaar oorlede is.

o



-----------------------_ ..
'Vriendelike'
biblioteek 'n
besige plek

DIE J. s. Gericke-biblioteek is beslis
een van die besigste plekke op die
kampus: Op 9 September verlede jaar
het gemiddeld sowat een besoeker elke
tien sekondes by die biblioteek ingegaan
van dit agtuur die oggend geopen het
tot sluitingstyd halfelf die aand.

Dit was die biblioteek se besigste dag
in [986. Meer as 5400 besoeke is die
dag aan die J. S. Gericke gebring. Daar
was altesaam 674986 besoeke gedu-
rende die jaar. Die besigste maand was
April, met 95 856 besoeke.

By die hoofuitleentoonbank was die
besigste dag van die jaar Donderdag 27
Maart, toe [ 063 stukkie uitgeleen is.
Die bedrywigste maand was egter
Augustus, met 37 084 uitreikings. Byna

'n kwartmiljoen items is gedurende die
jaar by die hoofuitleentoonbank uil-
geleen.

By die tydskrifte-afdeling is byna [4 000
items in Augustus. sy besigste maand.
uitgereik. met 979 stukkie op die besig-
ste dag. 28 Augustus.

Al die statistiek geld slegs vir die J. S.
Gericke-biblioteek. wat die US se hoof-
biblioteek is. Daar is ook satellietbiblio-
teke of kleiner versamelings. onder
meer by die Konservatorium. Kweek-
skool. Tygerberg-kampus, Bestuur-
skool, Builemuurse Afdeling. fakulteile
van Bosbou en Krygskunde. en by ver-
skeie departemente.

Sedert die J. S. Gericke in januarie [984
die eerste keer sy deure vir die publiek

geopen het, gebruik al hoe meer stu-
dente dit nie net om boeke of ander
inligting te bekom nie. maar ook as
studeerplek. Die biblioteek se sentrale
ligging, die 'j 400 studeerplekke en die
gebou se lug reeling dra alles hiertoe
by.

Dienste soos die fotokopieergeriewe 10k
ook baie studente na die biblioteek. Die
verskaffing van inligting deur 'n stelsel
van vakbibliotekarisse wat by diem;-
punte oral in die biblioteek opgestel is,
het ook die Universiteilsbiblioteek se
dienslewering aansienlik verbeter. Die
bibliotekarisse het verlede jaar meer as
25 000 navrae gehanteer.

Nog 'n faktor wat biblioteekgebruik laat
toeneem, is die hoe koste van boeke en
tydskrifte. Dit bring mee dat studente
nou twee keer dink voordat hulle 'n
boek of tydskrif koop en dit liewer by
die biblioteek gaan leen.

Die biblioteek se moderne atmosfeer
dra waarskynlik ook by tot die gewild-
heid daarvan. Groot, oop ruimtes en die
gebruik van helder kleure dra alles by
tot die "vriendelike" atmosfeer van die
J. s. Gericke. '''n Mens het sommer Ius
om hier te studeer" is dikwels die eerste
reaksie van besoekers aan die biblio-
teek. 0

Dr. Ronald de Fossard van Australie, 'n
wereldkennervan die kweek van plante-
materiaal, het twee weeklange kursusse
oordie mikropropagering van plante by
die Universiteit aangebied. By hom is
dr. Yvonne Page (links) van die Departe-
ment Botanie, wat die kursus gereel
het, en mej. Ilse Trautmann, 'n doktors-
graadstudent van die departement.

Die kursusgangers het van so ver as
Zimbabwe en Suidwes gekom. Hulle
was meestal van die privaatsektor,
asook van staats- en provinsiale instan-
sies. Die Australiers het hulle touwys
gemaak in die tegnieke van die metode,
wat vir die massaproduksie van skaars
plante gebruik kan word.

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 dil waardeer as u hierdie vorm invul en stuur aan:
Die Redakteur, Matleland, Universltelt, Stellenbosch, 7600
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Titel en van: .

Voorname: .

Studentenommer: .

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

Grade en/of diplomas van ander universiteite (meld univer-
siteit en jaartal):

Geboortedatum: .

My ou adres vir Matieland: .

Ma'tj~l~~d' ~~~t~~~'~y.~~.;.,~'~~~k~dr'e~i~~~~~d~e's'g~st~~~
word. (Haal deur wat Hie van toepassing is nie.)

My nuwe werkadres: .

My nuwe woonadres: .
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Navrae oor die Winterskool kan gerig
word aan mnr. C. J. Britz, Buro vir
Universiteits- en Voortgesette Onder-
wys. Carnegie-gebou, Universiteit van
Stellenbosch. telefoonnommer 74702
bylyn 3078. 0

die Departement Filosofie. D. A. du Toit
van die Fakulteit Teologie, M. G. Eras-
mus van die Fakulteit Regsgeleerdheid,
L. C. de Jager van die Departement
Bedryfsielkunde en P. S. Knox-Davies
van die Departement Plantpatologie.

Onder die spelers (foto links bo) was oud-Tukkies mnre.
Christie Kahn (links). senior hoofbestuurder van Saambou,
en Hendrik Sloet (regs), besturende direkteur van die bou-
vereniging, asook Oud-Maties prof. Izak van Biljon en mnr.
Pikkie Blommaert. Die toernooi was op die Stellenbosse baan.
Saambou het ook 'n onthaal vir die gholfspelers geborg.
Die Oud-Matie-gholfklub van die Suide het 'n nuwe gholfhemp
laat maak. Op die foto regs bo wys John du Toit, Tom Potgieter,
Ernie Blommaert en Tex de Swardt hoe die hemp lyk. Dit kos
R27 en kan by Ernie (telefoonnommer 02231-3674) bestel
word.

lesings by
Interessante

Winterskool

Altesaam 21 onderwerpe sal behandel
word. Onder die US-dosente wat sal
optree. is proff. W. P. Esterhuyse van

'n Mens se selfbeeld bepaal grootliks sy
gedrag. Navorsingsresultate toon 'n
beduidende positiewe verband tussen
selfbeeld en skoolprestasie, selfver-
troue, verantwoordelikheidsin. selfaan-
vaarding, aanvaarding van andere en
toekomsperspektief. Die aspekte sal in
die kursus oor die kind se selfbeeld
toegelig word.

Die dag voor die Maties en Tukkies mekaar op Nuweland vir
hul jaarlikse rugby-kragmeting aangedruf het. het die twee
universiteite se oud-studente dit soos gebruiklik op die gholf-
baan uitgespook. 'n Wisseltrofee, geskenk deur Nasionale
Pers, was vanjaar vir die eerste keer in die toernooi ter sprake.
Die Oud-Maties is daarmee huis toe.

Oud-Maties wen
trofee

'n Ander interessante onderwerp wat
behandel sal word, is ouerbegeleiding.
Dit is 'n praktiese kursus, gerig om ouers
te ondersteun en voor te lig in die siel-
kundige hantering van kinders. Met die
kursus word beoog om bystand te ver-
leen rondom die hantering van die kind
en sy seksualiteit. die noodsaaklikheid
van 'n gewenste ouer/kindverhouding.
die hantering van kinders wat pre steer
en die wat nie presteer nie.

Die Universiteit se vyfde jaarlikse
Winterskool word vanjaar gedu-

rende 2-5 en 8-12 Junie aangebied. Van
die onderwerpe wat behandel sal word,
is 'n handves van menseregte in Suid-
Afrika, kultuur en politiek in Rusland,
patrone van geweld en rewolusie in
Afrika, die kind se selfbeeld, praktiese
aspekte van 'n veranderende sake-
wereld en die rol en funksie van die
bedryfsielkundige in die sakewereld.

Die doel van die winterskool is om 'n
wye reeks onderwerpe onder die pub-
liek se aandag te bring, bespreking uit
te 10k en geleenthede te skep waar 'n
mens jou kennis oor allerlei interes-
sante onderwerpe kan uitbrei.

Met die kursus oor kultuur en politiek
in Rusland sal gepoog word om aile
aspekte van die Russiese kultuur toe te
lig. Daar sal klem gele word op die Rus-
siese opvoedingstelsel. die rol van die
Russiese vrou en die Russiese letter-
kunde.



Rekenaars
ontsluit
nasionale
kennisbron
HL & H Forest Products het R17 000 as
'n eerste paaiement van 'n skenking
van R31 500 aan die Fakultelt van
Bosbou oorhandig vir die uitbou van
die HL & H-lnligtingsentrum.

Die fakulteit, die enigste vir bosbou in
die land, het 'n baie groat biblioteek-
voorraad. Dit slult in sowat 45 000
bulletins, 5 800 boeke, 3 200 gebonde
tegniese joernale oar navorsingsresul-
tate wat wereldwyd op die gebied van
bosbou- en bosproduktenavorsing ge-
publiseer is, as oak 151 tegnies-weten-
skaplike tydskrifte wat elke week of
maand ontvang word.
Dit is waarskynlik die grootste soort-
gelyke literatuurvoorraad in Afrika. Die
verouderde kaartindekseringstelsel wat
tot dusver hiervoor gebruik is, maak dit
'n onderbenutte bate. HL & H besef
watter voordele 'n mod erne rekenaar-
gebaseerde stelsel in die US se bosbou-
biblioteek vir dosente, studente, navor-
sers asook nyweraars inhou, en het dus
onderneem am die nasion ale bate te
help rekenariseer.
Tot dusver is die meeste inligting slegs
volgens skrywer en titel gekatalogiseer
en dit raak dus in werklikheid verlore.
Die skenking maak dit moontlik am aan-
vanklik twee persoonlike rekenaars met
ultgebreide hardeskyf-stoorfasi!iteite
en 'n drukker aan te koop, asook am te
betaal vir die personeel wat die massa
inligting in twee laar op die rekenaar
moet insleutel.
Binne twee laar sal buitegebruikers oak
die nuwe HL & H-lnligtingsentrum se
dienste kan gebruik, selfs deur telefoon-
modems of teleksskakeling van enige
plek in die land.
Die meeste dosente in die fakulteit het
oak hul eie groat versamelings litera-
tuurverwysings, wat later by die data-
basis ingevoeg sal word.
Nag 'n diens wat beoog word, is dat
verbruikers van oar die hele land deur
internasionale data basi sse literatuur-
soektogte oar spesifieke onderwerpe sal
kan uitvoer, en dan in die inligting-
sentrum op Stellenbosch die verwysig-
ings wat so bekom is, opspoor.
Met die oorhandiging van die eerste
paaiement van HL & H se skenking het
die firma se besturende direkteur, mnr.
Leon Reinstorf. gese as een van die
oudste en grootste bosboumaatskappye
in die land wi! hulle graag by die fakul-
telt betrokke wees. Hy het gese daar is
'n sterk moontlikheid van verdere finan-
siele steun aan die fakultelt namate
nuwe behoeftes ontstaan. 0
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VAN ONS DONATEURS
Die foto's op hierdie twee bladsye is geneem waar
donateurs self hulle skenkings aan die Universiteit

oorhandig het.

Mnr. Reinstorf en prof. Hennie Vermaas van die Fakulteit van Bosbou in die HL & H-
inligtingsentrum.

Mnr. Buks Hugo (tweede van links) het Volkskas se jaarlikse skenking teen die einde
van verlede jaar op Stellenbosch Ban die Rektor en Vise-Kanselier, prof. Mike de
Vries, oorhandig. By hulle is mnre. Piet Lombard, direkteur van Ontwikkeling en
Skakeling, en Jan Snyman van die bank se hoofkantoor in Johannesburg. Benewens
Volkskas se jaarlikse ongebonde skenking Ban die US het die bank ook onder meer
geld vir studenteleierskap-ontwikkeling asook vir die jaarlikse erekleuredinee
geskenk.



Regs: Mej. Elna Strauss het verlede jaar
die C. G. W. Schumann-medalje vir die
beste nagraadse student in die Fakulteit
van Handel en Administrasie verower,
toe dit vir die eerste keer toegeken is.

Stellenbosch-Boerewynmakery skenk
die medalje. Dit is oorhandig deur dr.
Winnie Schumann, weduwee van prof.
C. G. W. Schumann. 'n voormalige
dekaan van die fakulteit, na wie die
medalje vernoem is.

Mej. Strauss was verlede jaar 'n
honneursstudent in die bedryfsiel-
kunde en werk nou op Oranjemund.

Met die oorhandiging op 'n onthaal in
die Oude Libertas-sentrum op Stellen-
bosch was. van links. mnr. Piet Ros-
souw. SBW se direkteur van manne-
krag, dr. Schumann, mej. Strauss en
prof. Izak van Bi/jon. dekaan van die
fakulteit.

Pretoria Portland Cement skenk jaarliks 'n bedrag aan die
Stellenbosch 2000-fonds asook twee medaljes en R500 se
prysgeld aan studente in die siviele ingenieurswese. Vanjaar
se twee wenners, mnre. G. P. A. G. van Zyl (tweede van links)
en G. R. Weich (regs), is hier by prof. F. Hugo. hoof van die
Departement Siviele Ingenieurswese. en mnr. G. R. Luyt. PPC
se besturende direkteur.

Links: Mnr. Marius Strydom (regs).
San lam se Stellenbosse streekbestuur-
der, en prof. Jan du Plessis van die
Departement Elektriese en Elektroniese
Ingenieurswese asook direkteur van die
US se Instituut vir Elektronika by 'n
deel van die IBM 3032-rekenaar wat
Sanlam aan die Universiteit geskenk
het nadat dit in onbruik verval het. Dit
is Sanlam se derde soortgelyke skenking
aan die US. Die departement asook die
Departement Semitiese Tale is voor-
heen so deur Sanlam bevoordeel.

Onder: Mnr. Mike Neser (links) van
Johannesburg het namens die proku-
reursfirma waaraan hy verbonde is 'n
beurstjek aan mnr. Johan de Waal. 'n
finalejaar-LL.B.-student oorhandig.
Regs is prof. Hennie Erasmus, dekaan
van Regsgeleerdheid. Mnr. Neser en
nog ses van die firma se dertien vennote
is Oud-Maties. Die firma skenk ook elke
jaar geld vir die Fakulteit van Regs-
geleerdheid se biblioteekfonds.
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Reiinie in 'nuwe' Huis Visser
SOWAT 100 oud-Snoeke, huidige inwoners van Huis Visser en ander genooide gaste
het vroeg in Maart die heropening van die gemoderniseerde koshuis met 'n sjampanje-
ontbyt gevier. Vir die retiniegangers was daar ook 'n vleisbraai, rugbywedstryd teen
die huidige inwoners en 'n huisvergadering.

Die s;ampan;e-ontbyt in die tuin by die koshuis.
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'n Formasie-kunsvliegvertoning deur
die Winfield Magnum-span. Dit was hul
200ste vertoning sedert hul ontstaan.

Vliegklub
reel 'n
yslike
lugskou

DIE Maties se vliegklub het onlangs
gesorg vir een van die grootste private
lugskoue wat nog in Wes-Kaapland
gehou is. Dit is saam met die Boland-
streek se Rotariers op die Stellenbosch-
vliegveld, waar die Maties hul klubhuis
het, aangebied.
Met die lugvertoning is geld ingesamel
vir twee ambisieuse projekte: 'n nuwe
viersitplekvliegtuig wat die Maties vir
hul klub wil koop en die aankoop van 'n
reddingsvaartuig vir die Nasionale See-
reddingsinstituut (NSRl).
Die vliegklub het ook 'n wedstryd met
prysgeld van altesaam R37 000 van
stapel laat loop om genoeg geld vir 'n
nuwe vliegtuig te kry. Cn Inskrywing-
vorm hiervoor verskyn elders in Matie-
land.)

Silwer Valke
Dit sal die klub se derde vliegtuig wees.
Hy het reeds twee Cessna 152-oplei-
dingsvliegtuie. Daar is sowat 150 ak-
tiewe klublede.
Behalwe dat die klublede self hul eie
goed-toegeruste klubhuis laat bou het,
het die klub ook betaal vir die Stellen-
bosch-vliegveld se geteerde aanloop-
baan.
Daar was sowat 10 000 toeskouers by
die lugskou. Onder die hoogtepunte
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VLIEGKLUB

DONASIE: RB,OO

'n Deel van die skare van sowat 10 000
by die lugskou op die Stellenbosch-
vliegveld.

1. Die sluilingsdatum van die kompelisie is 3 Junie 1987.
2. Die wenners van die kompetisie word bepaal deur die eerste 20 korrekte inskrywings wat op 6 Junia

1987 getrek word.
3. Wenners sal persoonlik in kennis gestel word en hulle name sal oak in die pers verskyn.
4. Daar is geen beperking op die aantal inskrywings per persoon nie, maar elke inskrywing moet ver-

gesel wees van 'n minimum donasie van R6,OO.
5. Inskrywings moet gepos word aan U.S. Vliegklub, Posbus 2026. DENNESIG, 7601.
6. Posorders en tjeks moel uitgemaak word aan: U.S.v.
7. Aile pryse moet binne een maand na kennisgewing afgehaal word by U.S. Vliegklub, Slellenboseh

Vliegveld.

REELS

Naam: ....

.................................Tel: .

2. Die pryse vir die kompetisie word verskaf in samewerking met:
(a) GF Jonker. (b) GF Gerber (e) GF Swart Meubels .

Adres:

BEANTWOOAD ASSEBLIEF DIE VOlGENDE VAAE:
1. Die afkorting vir die Nasionale Seereddingsinstituut is:

(a) N.S.S.I.. (b) N.S.A.I., (e) N.S.D.1. .

7DE PAYS: DENNEHOUT TAFEL EN SES STOElE
8STE PAYS: SWAATHOUT POATAAlTAFEl
9DE PAYS: GEELHOUT WAKIS
lODE PAYS: GEEL-/SWAATHOUT KOFFIETAFEl
11 DE PAYS: SWAATHOUT TWEESITPLEK AIEMPIESBANK
12DE PAYS: SWAAT-/GEElHOUT GElEENTHEIDSTAFEl
13DE PAYS: SWAATHOUT GELEENTHEIDSTAFEL
14-2DSTE PAYS: SWAATHOUT TAFElLAMPE

,-----------

EN
ROTARIERBEWEGING

KOMPETISIE

voorsitter, het klaar belowe: "Volgende
jaar, op 19 Maart, maak ons weer sol"

o

R37 000 SE PRYSE

AOTAAIEA OPBAENGS TEN BATE VAN

DIE NASIONALE SEEAEDDINGSINSTITUUT (N.S.R.I.)

EERSTE PRYS
AGTSITPLEK STINKHOUT
EETKAMERSTEL (WAARDE R17 000)
TWEEDE PRYS
AGTSITPLEK GEELHOUT /SWARTHOUT
EETKAMERSTEL (WAARDE R5 500)
DERDE PRYS
AGTSITPLEK SWARTHOUT
EETKAMERSTEL (WAARDE R4 000)
VIER DE PRYS: SWARTHOUT
BEDKOPSTUK (WAARDE R3 000)
VYFDE PRYS: SWART-/GEELHOUT
DRANKKABINET (WAARDE R2200)
SESDE PRYS: SWART-/GEELHOUT
JONKMANSKAS (WAARDE R1 300)

088 00054 0001

Aile pryse voorsien in samewerking met

GF SWART MEUBELS, Knysnaweg, George -
vervaardiger van stinkhout,

geelhout en swarthout meubels.

Verskeie helikopters, die Rooikruis se
ambulansvliegtuig, Tiger Moth-vlieg-
tuie, die Departement Omgewingsake
se Kuswag B-vliegtuig, en 'n vertoning
deur twee Beechcraft Baron-vliegtuie
van die Nationale Airways Corporation
was ook op die program. Die Vriende
van die Lugmagmuseum het 'n interes-
sante uitstalling aangebied.

Geen wonder dat The Argus dit as "a
roaring success" beskryf het nie. En
Johan Swart, die Matie-vliegklub se

Ander interessanthede was n nage-
bootse lug-see-redding deur die NSRI
saam met 'n Alouette III-helikopter van
die Lugmag, asook die vliegvertoning
van 'n groot verskeidenheid radio-
beheerde vliegtuie en helikopters wat
'n vlieende "Liewe Heksie" ingesluit
het.

'Liewe Heksie'

was die Silwer Valke van die Lugmag-
basis by Langebaanweg. Dit was hul
eerste vertoning op Stellenbosch.

Die Winfield Magnum-kunsvliegspan
het gesorg vir die beste formasie-kuns-
vliegvertoning wat in die land te sien is.
Dit was die span se 200ste vertoning
sedert hul ontstaan.



Wilgenhof-dae saam met gevierde
Lootse en 'n onnutsige Craven

So het ons in 1926
Juniordag gevier

Dr. Z. B. Loots, Melkbosstrand:
Wat ds. Josua Loots (Sif soos hy bekend
was) uit beskeidenheid nie self sal wil
se nie, is dat hy die Loots is wat in die
twintigerjare as vleuel op die rugby-
veld vir Stellenbosch en die WP soveel
roem verwerf het dat wyle Herman
Steytler in die veertigerjare in Die Huis-
genoot geskryf het: "Josua Loots was
die netjiesste vleuel wat Stell enbosch
nog ooit gelewer het."

Toe ek in 1929 as eerstejaar-groentjie in
Wilgenhof aanland, was dit sy finale
jaar daar. Tydens die eerste middagete
is ek na die hooftafel ontbied om
sprakeloos verlee daar voor die ou here
te gaan staan. Die vraag is, met ver-
wysing na hom, aan my gestel: "Ken jy
hierdie man?" Toe ek bevestigend
antwoord dat hy my neef is, moes ek
hoor: "Maar hoe verwaand is hy. Wat

Mnr. Mike Pienaar
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verbeel jy jou om links en regs uit die
geledere van die ou menere vir jou
familie te kom 'claim'?" Ekmoes omdraai
soos een wat voel hy het iets gedoen
wat strafwaardig is.
Genoemde Sif Loots was die eerste van
die ses Lootse wat die eerste Loots-
predikante van die NG Kerk geword
het. Almal was afkomstig uit die
gemeente Britstown. Vier van hulle, dii.
J. J. G., P. J., Z. B. en J. S. was Wilgen-
hoffers. Lg. se bynaam was Spring-
Loots omdat hy so hoog kon spring en
later die WP se hoogspringkampioen
geword het. Dit was toe die sker-manier
van hoogspring nog beoefen is.
Spring-Loots en ek was saam eerste-
jaars en kamermaats. Saam met ons was
Danie Joubert (beroemde atleet) en
Danie Craven wat in sy eerste wedstryd
teenoor my skrumskakel gespeel het.
Dit was die laaste keer dat ek skrum-
skakel gespeel het. Ek het die dag
Craven se potensiaal raakgesien en toe
maar besluit om hom die kans te gee om
later Springbok te word, terwyl ek maar
as derdespan-Iosskakel vir Ben Marais
se beraemde span dien sou doen I
Saam met my en die ander eerstejaars
moes Spring-Loots, Danie Joubert en

Mnr. Mike Plenaar, Hofstraat, Kaap-
stad:
Ek het met belangstelling in Matieland
3:86 van Professorejag gelees. Dit Iyk
asof wat die prafessore betre£. Junlor-
dag nie veel van Professorejag verskil
het nle. Die enlgste verskil was dat
Juniordag In die mlddel-twintlgerjare
deur tweedejaarstudente gevier Is.
In 1926 is ek op 'n groot vergadering In
Dagbreek as leier van Juniordag gekles.
Dit is toe vir die eerste keer die hele dag
lank gevler. In die voormlddag Is besoek
by die prafessore afgele, in die middag
is 'n byeenkoms teen Papegaalberg met
snaar en tamboer gehou en die aand is
'n vlooifliek gereel.
Die professore het kwaai onder die
gehoon en geskerts van die studente
deurgeloop. Sommige profess ore was
natuurlik minder gewild. So het wyle
prof. H. C. Notcutt (Engels) o.a. kwaai
deurgeloop. Die oubaas het vir Seppie
(ek verswyg sy van) ses maal Engels
laat dop. By die geleentheid (Junior-
dag) word toe aan Nottle gevra of dlt
waar Is dat hy nie sy taal aan Seppie

Die artlkel oor die laaste Professore-
lag (Matieland 3:86) Is ole soos
vermeld deur dr. Z. B. Loots geskryf
nle, maar deur sy neef, ds. J. J. G.
Loots van Sunnyside, Pretoria. Lees
ook die brlewe laogsaan en hler
onder.

Danie Craven ook maar ewe gedwee in
opdrag van doopkaptein William Fullard
in 'n "single file" inval en wag op sy
dawerende bevel: "Een tree voor-
waarts, agterwaarts, mars'" - asof 'n
eerstejaar, of selfs 'n latere wereld-
kampioen-naelloper of 'n Springbok-
skrumskakel sou weet hoe om so-iets
reg te kry.
As gebore leier was Craven as platjie
en poetsbakker ook altyd op die voor-
grand. Onder meer was hy later die
aanvoerder van 'n klops van sowat vyf
man wat allerhande lastige dinge in die
koshuls aangevang het. Hul optrede
was geheim en ook nie geheim nie. Ons
moes teenmaatreels tref. Genoeg tou is
gekoop en een oggend om vieruur is die
belhamels elkeen deur 'n paar mans uit
hul beddens gedwing, styf in komberse
toegedraai, met toue vasgebind en toe-..

wou toevertrou nie, omdat die se voete
te groot was'

Dit sal nogal Interessant wees om te
verneem watter jaar Juniordag "ter
siele" gegaan het.

In dleselfde ultgawe van Matieland het
ds. P. S. Latsky van destyds se twee
debatsverenigings vertel. Ek was 'n lid
van die Unie-debatsverenlging. Aile
graensotte wat lede van die vereniging
wou word, moes by die eerste ver-
gadering van die jaar in groepe van vyf
op die verhoog verskyn, sodat die
gehoor enige vrae aan hulle kon stel.

Wanneer 'n mens aan die beurt kom,
moes jy dan al jou doopname hard uit-
roep. Nou moet u weet, ek staan ses
voet 3Y2 duim op my sokkies, en ek het
vier doopname.

Nadat ek my name uitgeroep het, vra
die voorsitter, Pappie du Toit "Wi~ is
langer, die heer of sy name?"

"Geagte voorsitter," antwoord ek, "ek
het die twee nog nooit langs mekaar
gemeet nle." 0



Mev. Meg Marsh (regs) het 'n sonwyser aan die Universiteit se Botaniese Tuin
geskenk ter nagedagtenis aan haar oor/ede man, mnr. Ted Marsh, wat 'n bekende in
bosboukringe was en na sy aftrede gehelp het om die borne in die Botaniese Tuin te
identifiseer. Sy is hier met die ingebruikneming van die sonwyser saam met dr. Piet
Marais, direkteur van die Navorsingsinstituut vir Vrugte en Vrugteverwerking, prof.
Roux de Vil/iers, Vise-Rektor (Bedryf), en mev. Hannatjie de Villiers.

Matieland vul 'n leemte
in my lewe

Ek onthou goed dat my pa my altyd die
presiese plek naby ons plaas gewys het
waar G. B. Shaw deur die heining in die
veld in gejaag het. Dit was by Jan
Windjies se kloof, digby waar Karatara
nou is. My pa moes nog help om die
motor in die pad in te sleep. Ek kan nou
nog wys waar dlt was.

Die artikelln Matieland het bale' herin-
nerlnge uit my kinderjare in daardie
pragtige wereld by my laat verbyflits.
Selfs Jan Windjleskloof is nou al teer-
pad, maar tot vandag toe dink ek nog
elke keer aan my pa en Bernard Shaw
as ek daar deur ry. 0

afgestudeer het. het hy steeds 'n vader-
like oog oor ons wei en wee gehou -
iets wat ons tot aan die einde van ons
dae sal weleer.

In 1936 het ek 'n betrekking by die OVV
in Bloemfontein gekry - £5 per maand.
Daarna (1937) is prof. Erika (Theron) in
die Universiteitspersoneel aangestel en
het ek haar pos in Kaapstad gekry - 'n
ultvloeisel ult die daarstelling van die
Voortsettingskomltee na die Armblanke-
Volkskongres in 1934. Daarna kry ek 'n
pos by die Potchefstroomse Unlver-
sltelt, wat toe 'n kursus in maatskaplike
werk begin het. 0

Mnr. G. Trevor Robertson, Kampsbaal,
Kaapstad:
Dit was bale Interessant om die artikel
van Gus Cluver oor George Bernard
Shaw se besoek (Matieland 3:86) te lees
- veral die deel oor Shaw se ongeluk
tussen George en Knysna in Februarie
1932. Daardie dae was dlt nog die
"Oupad", bo langs die berg, waarvan
die bruggies toe net haas voltooi was.
Daar was maar bale ongelukke - soos
ook my oom, prof. Bun Booyens, kan
getuig. As seun het hy 'n ruk lank by my
pa, sy swaer, op die plaas Marelim,
Eastbrooke, gewoon.

Shaw-artikel roep
jeugherinneringe Op

Mev. Aiello Joubert (gebore Retlef),
Uvongo, Natal:
Byna met trane in my oe kry ek toe 'n
Matieland (2:86) te lees en besef watter
leemte dlt in my lewe is om die blad nie
te lees nle.
Na heelwat rondtrek, is ek die skuldige
wat nle my adresveranderlng aan-
hanglg gemaak het nie. Nou Is dlt al by
my oudag en verskulwlng vorentoe Is
beperk.
Ek was 'n student in 1933-1935; Har-
monie; lid van die eerste neergelegde
klas maatskaplike werkers onder die
sorg van prof. (H. F.) Verwoerd. Na ons

Weleerw. Herbert Bahr van Kaapstad
oor wle 'n berig, "Sendeling skenk al sy
dokumente" (Matieland 3:86) verskyn
het, het nle soos wat in die berig gemeld
is, self al sy gedlgte getoonset nle. Hy
se: "Behalwe twee van my kollegas was
dlt hoofsaakllk dr. G. van der Tas, 'n
Hollander wat op Somerset-Wes woon,
wat dlt gekomponeer het. Dit sou teen-
oor hom nie regverdig wees as die eer
daarvoor aan my toegeken word nie."

--..
soos lewendige stompe weggedra om
aan die boomstamme agter die dames-
koshuis Monica vasgemaak te word.
Oor hoe en deur wie hulle daar los-
gemaak is, was daar verskeie staaltjies
in omloop.
Danie Joubert was weer 'n ander kalant.
Toe ek een aand vir hom en Spring-
Loots se: "Kom ons gaan drink koffie by
Costas se kafee," toe weier hulle weens
kastige gebrek aan geld. Ewe kordaat
bied ek aan om vir die koffie te betaal as
ek by Costas kan kom sonder om te
loop. Sonder aarseling gryp Danie my
reisdeken, ek word deur die twee sterk
aHete styf toegedraai en soos 'n boom-
stomp trappe af en kafee toe gedra.
Langs die pad het 'n konstabel van die
oorkant van die straat af die spulletjie
vir 'n lang ruk agterdogtig dopgehou,
maar niks gedoen nie - seker omdat hy
kon hoor hoe ek hardop lag. Toe die
twee swyende draers met die vrag op
hul skouers die kafee se trappe na die
boonste verdieping wou bestyg, het
verskrikte bioskoopgangers wat ook
wou opklim, vinnig deurgang verleen.
Ek sien nou nog hoe een dame skoon
verwese met albei haar arms omhoog
haarself teen die muur vasdruk as of sy
nie ver genoeg van die affere kon
wegvlug nie.
In die plek van die Professorejag wat
volgens ds. Loots in 1921 afgeskaf is,
het die latere Juniordag gekom. Met
ons Juniordag is die professore ook
besoek en na Coetzenburg geneem. Ek
sal nooH vergeet hoe prof. Fransie
Malherbe met 'n donkie daarheen
vervoer is nle. Dit was ongetwyfeld die
eerste en laaste maal dat daardie ge-
respekteerde professor van my op 'n
donkie deur Stellenbosch se strate gery
het.
Voordat die professore versamells, het
ons ook die skole besoek om vakansie
vir die skoliere te verkry. Redelik goed
vermom het ek voor mnr. Paul Roos
gestaan en pleit, maar hy wou niks weet
nie. Of dlt weens my stemtoon of die
oorredingskrag van my woorde was,
weet ek nie, maar ultelndelik het oom
Polla gese: "Nouja, onder kompulsie sal
ek dan maar toelaat dat die seuns gaan."
Ek moet erken dat toe ek in die veertiger-
jare as predikant van Stell enbosch die
geliefde Oom Polla Roos as een van my
gerespekteerde ouderlinge gehad het,
het ek noolt gewaag om na die "kompul-
siewe episode" te verwys nle.
Ag hoe gou het die jare verbygegaanl
Gelukkig is aangename herinnerlnge
aan Matieland onvervreembaar. 0
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Mediese
navorsers
wen prys
Die prys vir die beste artikel wat verlede
;aar in die mediese tydskrif Genees-
kunde verskyn het, is toegeken Ban dr.
Don du Toit van die Departement
Chirurgie en sy twee mede-skrywers,
dr. Johannes Heydenrych: hoof van
Kinderchirurgie in die departement, en
prof. Ben Smit, hoof van die Departe-
ment Radioterapie. Die prysgeld is
R1200.
Hul artikel was in die Mei-uitgawe van
die tydskrif. Dit het gegaan oor die oor-
spronklike navorsing wat op die gebied
van bestraling in die Departement
Radioterapie uitgevoer word. Baan-
brekerswerk word hier gedoen.
Op die foto is drr. Heydenrych en Du
Toit en prof. Smit in die Tygerberg-
hospitaal se nuwe bestralingseenheid,
wat vir die behandeling van kanker-
pasiente gebruik word. Agter is die
20Mv Lineere Versneller, 'n bestralings-
apparaat soortgelyk aan die een wat
gebruik is vir die navorsing waaroordie
artikel gehandel het.

Dr. Du Toit het verlede ;aar mediese
geskiedenis gemaak as leier, van die oor-
plantings pan wat die eerste pankreas-
oorplanting in Afrika en in die Suidelike
Halfrond gedoen het (Matieland 3:86).

SOL Atil
~

-\TSnVm,,-- .•.....•••

. ..

Joernalistiek
Bo: Mnr. Brian Burnett (links), direk-
teur van Ramsay Son &- Parker, uit-
gewers van die tydskrif Car, het die
Car-prys, 'n stel duur woordeboeke, aan
me;. Caroline Newton, die beste student
in verlede ;aar se ;oernalistiek-honneurs-
klas, oorhandig. Agter is prof. Johannes
Grosskopf, hoof van die Departement
Joernalistiek, en heel regs prof. Piet
Cillie, die afgetrede departementshoof.

Links: Car ken ook ;aarliks drie studie-
beurse aan honneursstudente van die
nagraadse departement toe. Van;aarse
beurswenners is, van links, mejj. Ma-
riette Hanekom, Andrea Weiss en Karin
Smith, wie se beursgeld onderskeidelik
R500, R2 500 en Rl 00 bedra.
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• Notule

JAARVERGADERING van die KONVOKASIE
Gehou in die H.B. Thorn-lealer op 6 November 1986

Aanweslg: Proff. G. G. Cillie (President en Voorsitter).
B. Booyens (Vise-President), mme. A. J. Basson. D. V.
Benade. mevv. J. M. Beukes. K. E. Beyleveld, mm. W. J. C.
Boonzaier. mevv. J. S. Booyens. A. J. Booysen, mm. P.J.A.
Borman. prof. A. G. Botha, mm. C. S. Botha, prof. A. J. Brink.
dr. D. Brink, mev. H. C. Cillie. prof. P. J. Cillie, mev. E. J. CiI-
liers. proff. S. P. Cilliers, W. T. Claassen. mm. D. Coetzee.
ds. F. J. Comadie. mev. M. D. Comadie. mm. R. P. Comadie,
proff. J. J. Cruywagen. G. F. C. de Bruyn, J. A. de Bruyn, mm.
A. A. de Clercq, mej. E. L. Dednam. mme. A. M. de Jager.
W. A. de Jongh. J. J. de Kock. I. S. de Villiers. proff. J. J. de
Villiers, J. L. de Villiers. J. W. R. de Villiers. O. T. de Villiers.
mev. H. de Vos, proff. P. J. G. de Vos, M. J. de Vries, mevv. R.
de Vries. C. H. de Waal, J. A. de Waal, mm. J. A. L. de Waal,
prof. P. J. de Wet, mme. J. P. de Wit, A. Draaijer. mev. D. F.
Dreyer. mm. H. S. Dreyer, prof. J. du Preez. mej. A. du Toit,
mm. F. L. du Toil, mev. J. du Toit, prof. D. L. Ehlers. mm.
A. J. Esterhuyse. mev. C. S. Eslerhuyse, dr. J. H. Eslerhuyse,
mm. J. Fechter. mev. H. E. Ferreira. mme. I. F. Ferreira. J. A.
Gerber. mev. E. M. Gericke, mm. D. P. Goldie. J. Goosen. H.
). R. Hamman. mevv. M. v. Z. Hamman. C. Hattingh. dr. D. J.
Hattingh, mm. D. C. Hauptfleisch. mevv. M. M. Haupt-
fleisch, E. J. Heyns, ds. H. A. Heyns. drr.). B. B. Heyns. N. J.
Heyns. H. M. lanse van Rensburg, D. J. Joubert, mev. ). L.
Koornhof. dr. P. G.). Koornhof. mev. L. Kriel, proff. S. Krit-
zinger. B. C. Lategan. mm. Z. ). Lazarus. mevv. E. M. Ie
Roux, E. N.le Roux. E. W.le Roux, mme. F. ).Ie Roux, M. S.
Ie Roux, P. ).Ie Roux. P. ). Lombard, mej. G. ). Louw. prof.
H. A. Louw, mej. M. H. Louw. mme. A. D. Luckhoff, G. D.
Malan. mev. H. H. Malan, proff. H. P. Malan, ). A. Malan.
mm. G. H. Malherbe. prof. D. J. Marais. mev. M. C. Marais.
mev. C. W. Meaker. prof. ). T. Meij, mm. I. F. Mocke. ds.
G. S. ). Moller. prof. B. A. Muller, mm. D. Muller, dr. L. M.
Munlingh, mev. M. E. Murray. prof. A. Nel, mev. B.M. Nel,
prof. ). A. ). Nel, mm. ). H. Nel, dr. C. ). G. Niehaus, mme. G.
Nieuwoudt. ). G. Nieuwoudt, mevv. L. Nieuwoudt, B. E.
Olivier, proff. C. Olivier. ). P. ). Olivier. mme. J. R. Olivier
(Sekretaris). J. C. Oosthuizen, S. ). P. Oosthuizen, mev. B.
Pauw, prof. T. Pauw. mev. C. Perold. prof. R. P. Perold. dr.
D. G. Poggenpoel, mm. ). R. G. Polson. prof. ). W. Postma,
mme.). E. Potgieter,). C. Pretorius, dr. L. Pretorius, mev. L.
Rabie, mm. B. Rode. mev. H. Roos. mm. W. ). Roos. prof.
H. W. Rossouw, mev. ). H. Smuts, mm. ). F. Spies, mev. C.
M. Squier, ds. L. M. Steenkamp. mm. C. M. Slimie, mev.
). M. Slimie, mm. J. H. Strauss, prof. C.). Swanevelder, adv.
J. H. Theron, prof. B. F. Thiart. mev. ). M. Toerien. mm. L.
M. Toerien. prof. I. J. van Biljon, mm. P. E. van der Gaast,
mev. M. van der Merwe. proff. W. ). van der Merwe, P. W.
van der Walt. mm. D. E. van Niekerk. prof. H. G. van Nie-
kerk, dr. F. A. van Rensburg, mev. B. A. van Rooyen. mm.
). ). van Rooyen. mev. H. van Schalkwyk. mme. W. T. van
Schalkwyk. A.). van Tonder. mev. D. M.). van Vuuren, dr.
J. C.). van Vuuren. prof. C. ). van Wyk. mm. H. B. van Zyl,
prof. P. A. Verhoef. dr. D.). Visser, mme. H. S. Visser, I. P.
Wait. prof. H. P. Wassermann, mev. S. G. Zeeman. mm.
H. ). Zietsman.
(Twintig besoekers het ook die presensielys onderleken.)

Opening: Op versoek van die Voorsilter open ds. G. S. J.
Moller die vergadering met 'n gebed.
Die Voorsitter heet die aanwesiges welkom en rig 'n spesiale
welkomswoord tot die Rektor en Vise-Kanselier. prof. M. ).
de Vries.
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Op die Voorsitter se versoek staan die aanwesiges enkele
oomblikke op ter nagedagtenis aan die lede van die
Konvokasie wat sedert die vorige vergadering te sterwe
gekom heL

Konslltuerlng: Die Voorsitter veslig die aandag van die lede
daarop dat die vergadering gekonslitueer word ooreenkom-
slig 'n kennisgewing wat aan lede gesirkuleer en in die
Staatskoerant aangekondig is.

Notule: Die notule van die vergadering van 27 November
1985, wat in MaUeland gepubliseer is. word as gelees
beskou. in orde bevind en deur die Voorsitter onderteken.

Geleentheldspreker: Prof. ). W. R. de Villiers. Vise-Rektor
(Bedryf en Sludentesake) van die Universileit, lewer'n kort,
insiggewende praatjie oor sekere bedryfsaspekte van die
Universileil. waarby hy ook enkele belangrike tendense
Lo.v. die toekoms aandui.
Hy word bedank deur die Vise-President van die Konvokasie.
prof. B. Booyens.

Gelukwenslngs: Onbestrede voorstelle van gelukwensing
aan 'n aantal persone met onderskeidings wat hulle te beurt
geval he!, word (as verteenwoordigend van die grool getal
onderskeidings wat daar was) deur die Vise-President voor-
gelees en deur die vergadering aanvaar:

(a) Benoemlngs en aanstelllngs: Mm. H. R. Chamberlain:
Voorsitter. Hoofbestuur van die S.A.O.U.; dr. F. M. Gaum:
Redakteur, Die Kerkbode; Lede van die Universileilsraad.
benoem/herbenoem: prof. A. J. Brink. mme. R. S. de la Bat,
). A. ). Pickard. P.). F. Scholtz. M. T. de Waal, P. G. Steyn.
C. W. Marais, dr. D. T. Morkel en proff. ). A. de Bruyn,
A. Nel en H. P. Wassermann; Professore aan die Universiteit:
proff.). H. GiIiomee (Entomologie). N.). Botha (Maatskaplike
Werk), P. G. Goussard (Wingerdkunde), E.le F. Terblanche
(Landbouvoorligling). A. ). M. de Vries (Besigheidsbestuur
en -administrasie), ). P. v. d. B. Smuts (Afrikaans en Neder-
lands), L. C. de )ager(Bedryfsielkunde), C. du Ry (Beeldende
Kunste), L. S. Maresky (Tandheelkunde) en H. P. Steyn
(Volkekunde); mm. B.Wunsh: Ere-professor in Regsgeleerd-
heid; mm. D. K. Smith: Senior Hoofbestuurder. SANLAM;
mm. F. J. Malan: Voorsitter, Wes-Kaaplandse Landbou-
unie; prof. ). S. Bergh: Professor in Geskiedenis. Univ.
Pretoria; mm. M. T. de Waal: Voorsitter. N.O.K.; mm. D.W.
Steward: Hoof. Staatsburo vir Inligling; mm. F. P. Kotze:
Voorsitter van Dorbyl; mm. G. ). Visser: Hoofdirekteur.
Departement Onderwys en Kultuur (Raad van Verteenwoor-
digers); Regter V. G. Hiemstra: Voorsitter. voorgestelde
Grondwetlike Raad van Suidwes-Afrika; dr. O. D. J. Stuart:
Direkteur. Buro vir Ekonomiese Ondersoek; prof. M. ). de
Vries: Vaste Voorsitter, Beheerraad van die Woordeboek
van die Afrikaanse Taal; Minister). C. Heunis: Leier van die
Nasionale Party in Kaapland; dr. E. P. S. Taljaard: Burge-
meester van Stellenbosch; mm. A. ). van Tonder: Direkteur:
Finansies en Dienste van die Universiteit; dr. ). G. van der
Horst: herkies tot Voorsitter van die Universiteitsraad; prof.
). T. Meij: Direkteur van Informasietegnologie van die
Universileit; prof. H. P. Wassermann: President, Mediese
Vereniging van Suid-Afrika; mm.). Louw: Voorsitter. Marine



Products; dr. P. R. Nel: Direkteur, Instituut vir Sowjet-
Studie; dr. C. Redelinghuys: Direkteur, Buro vir Stelsel-
ingenieurswese; Ministers in die Kabinet vir Aigemene
Sake: dr. A. Schlebusch (Kantoor van die Staatspresident
belas met die Kommissie vir Administrasie en die SAUK) en
mnr. Eli Louw (Vervoerwese); Adjunk-ministers: mnre.
Myburgh Streicher (Vervoerwese), Japie van Wyk (Water-
wese), Kobus Meiring (Buitelandse Sake), drr. Org Marais
(Finansies) en Kraai van Niekerk (Landbou); Sinodale Kom-
missie van die Aigemene Sinode: ds. Jan Hanekom, dr. Dirk
Hattingh en ds. Tappies Moller; mev. Christerene Hattingh:
Voorsitter van die Vrouediens van die N. G. Kerk; mnre.
Dawie Snyman, Carl du Plessis, James Stark, Jan Pickard en
ander Oud-Maties wat betrokke was by die vyfde agtereen-
volgende verowering van die Curriebeker deur die W.P.-
span.

(b) Toekennlngs en eerbewyse: Prof. P. J. Cillie: Phil Weber-

medalje; ds. 1.L. de Villiers: Andrew Murray-prys vir Gods-
dienstige literatuur; dr. D. P. de Villiers: Frans du Toit-
medalje vir Bedryfsleiding; mnr. A. de V. Cluver: besondere
Erepenning vir Joernalistiek; mnr. F. H. Swart: Eugene
Marais-prys vir Debuutwerk; prof. W. J. van der Merwe:
Totius-prys vir Teologie en Grondtale van die Bybel; prof.
D. G. Kroger: Havenga-prys vir Ingenieurswese en Bou-
kunde; mnr. D. D. Hamman: Phil Weber-prys; mej. Nellie du
Toit: Erepenning vir Musiek; mnr. L. C. Bruwer: Erepenning
vir Wetenskaplike Vakbevordering; dr. Anton Rupert: H. F.
Verwoerdprys; R.G.N.-toekennings vir Gevorderde Navor-
sing: proff. S. P. Cilliers, H. J. Deacon, P. G. Human en B. C.
Lategan; Excelsior-toekenning vir Diens aan Gestremde Per-
sone: dr. V. H. Vaughan en prof. Gert Engelbrecht.

Afslultlng: Namens die Konvokasie spreek die Voorsitter 'n
spesiale woord van dank uit teenoor almal wat bydra tot die
bestuur en werking van die Universiteit. 0

IN MEMORIAM
Matieland hel melleedwese verneem van
die heengaan van die volgende Oud-Malies,
Malies en andere wal 'n verbinlenis mel

die Universileil gehad hel:

In sy studentedae was prof. Smuts kap-
tein van die eerste manshokkiespan.
Hy was tot aan die einde van 1983 vir
baie jare voorsitter van die US-mans-
hokkieklub en het die sport ook as ere-
president van die S.A. Universiteite-
manshokkievereniging gedien.
Prof. Smuts was nou betrokke by die
bewaring van die Eikestad se historiese
erfenis. Hy is vir sy bewaringsbewust-
heid onder meer met 'n medalje deur
die Suid-Afrikaanse Akademie vir
Wetenskap en Kuns vereer.

Dr. Len Verwoerd (87), voormalige pro-
fessor in mikrobiologie aan die Univer-
siteit, is ns 'n kort siekbed in die Paarl
oorlede. Hy was die enigste broer van
'n eertydse premier, dr. H. F. Verwoerd.
Nadat dr. Len Verwoerd in 1928 sy
doktorsgraad in mikrobiologie op Stel-
lenbosch verwerf het, het hy twee jaar
aan die Universiteit van St. Paul in
Minnesota navorsing oor koring en
koringverwante siektes gedoen. Daarna
was hy tot in die Tweede Wereldoorlog
professor aan die US.
Gedurende en net ns die oorlog was hy
die Regiment Westelike Provincie se
bevelvoerder. Later het hy op sy plaas
by Banhoek naby Stellenbosch geboer,
waar hy tot kort sy dood by sy seun
gewoon het.

Prof. Smuts

oorsee werk en studeer, o.m. in Cam-
bridge en Leiden. Hy het toe herbariums
en botaniese tuine in 'n tiental lande
besoek.
Sy navorsing en gepubliseerde artikels
het veral oor proteas gehandel. Hy het
ook biografiee geskryf, o.m. oor die
plantkundiges Rudolph Marloth en
A. V. Duthie. Sy boek Praktiese plant-
kunde verskyn in 1943.
Hywas 'n stigterslid van die S.A. Genoot-
skap van Plantkundiges, 'n volle lid van
die SA Akademie en ondervoorsitter
van die Nasionale Botaniese Tuine se
raad van trustees. As bevorderaar van
Afrikaans het hy die eerste Afrikaanse
artikel vir die Journal of South African
Botany geskryf, meegewerk aan die
Woordeboek van die Afrikaanse Taal
en die Afrikaanse plantkunde-vaktaal
gehelp uitbou.

Prof. Frans Smuts (70), afgetrede hoof
van die Departement Latyn, is in Maart
oorlede. Hy was 'n gebore Stellenbos-
ser, wat B.A., M.A. en SOD alles met lof
gedurende 1936-1938 aan die US ver-
werf het. In 1948 behaal hy sy doktors-
graad in Utrecht, Nederland.
Prof. Smuts was van 1938 tot sy aftrede
in 1981 aan die Departement Latyn ver-
bonde. In 1951 het hy professor geword.
Hy was ook voorheen inwonende hoof
van die manskoshuise Huis Visser en
Huis Marais.
As geesdriftige do sent het hy gestreef
na vernuwing in die onderrig van Latyn
en het selfs 'n tydskrif, Akroterion,
begin om latyn-onderwysers aan te
moedig .Hywas 'n stigterslid en eertydse
voorsitter van die Klassieke Vereniging
van Suid-Afrika.

I
Prof. Jordaan

dat hy op Stellenbosch aangestel is,
was hy as assistent van die direkteur
verbonde aan die Nasionale Dieretuin
in Pretoria. Hy het baie tot die uitbou
van sy vakgebied aan die US bygedra.
In 1939 was hy onderweg na Europa om
met 'n stipendium in Berlyn verder te
studeer toe die Tweede Wereldoorlog
uitgebreek het en hy moes terugkeer.
Twaalf jaar later kon hy vir 14 maande

Prof. P. G. Jordaan (73), afgetrede hoog-
leraar in plantkunde en hoof van die
Botaniese Tuin aan die US, is in
Februarie in die Tygerberg-hospitaal
oorlede. Hy was dosent op Stellenbosch
van 1939 tot met sy aftrede in 1978.
Nadat hy op Stellenbosch gematriku-
leer het, verwerf hy aan die Universiteit
B.Sc. (1933) en M.Sc. (1936), albei met
lof, asook 'n doktorsgraad (1944). Voor-
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Hy het verlede jaar sy waardevolle ver-
sameling boeke, pamflette en brosjures
wat op die landbouwetenskappe betrek-
king het, aan die Universiteit geskenk.

Mev. Sheila Foulkes (gebore Pienaar)
(54) van die Universiteit se Afdeling
Sport en Ontspanning. Sy was een van
die bekendste netbaladministrateurs in
die land en was sedert 1971 'n Spring-
bok-keurder. Vir meer as dertig jaar het
sy die spel as speelster, afrigter, stigter-
lid van 'n provinsiale unie, nasionale
keurder, bestuurder van nasionale
spanne, asook ondervoorsitster van die
Boland-unie gedien.

In haar fleur het sy vir die WP, Noord-
Transvaal, die Suid-Boland en Karoo
gespee!. In 1955 toe sy onderwyseres
op Beaufort-Wes was, het sy die des-
tydse Karoo-unie gestig. Sy het sedert
1971 in die Boland-bestuur gedien, is in
1980 tot ondervoorsitter verkies en het
in 1985 die unie se ereprys ontvang.
Die SA Netbal-unie se verdienste-
medalje vir diens langer as twintig jaar
aan die sport is in 1982 aan haar toe-
geken. Sy het reeds in 1958 'n A-skeids-
regter geword en het onder meer
Boland- en Matie-spanne afgerig. In
1975 en 1985was sydie afrigter-bestuur-
der van die nie-amptelike Springbok-
span wat jaarliks gekies word en binne-
lands toer. Sy was sedert 19?? as per-
soneellid aan die US verbonde.

Dr. Verwoerd

Ongeveer 'n jaar later is hy tot senior
lektor bevorder. In 1980 is hy as hoof
van die afdeling meganiese ontwerp in
die Departement Meganiese Ingenieurs-
wese aangewys.

Mel. Ursula Tomlinson (90) is in lanuarie
op Swellendam, haar geboortedorp
waar sy sedert haar aftrede in 1956
gewoon het, oorlede. Sy het op Welling-
ton en (in 1917) aan die Victoria-kollege
gestudeer. Nadat sy onderwyseres was,
word sy in Brittanje as verpleegster
opgelei. maar werk later tot met haar
aftrede as maatskaplike werkster. Sy
was 'n suster van Oud-Matie prof. F. R.

aan die US verwerf. Mev. Du Toit was
'n dogter van dr. D. G. Malan van die
Stellenbosse Kweekskoo!.

Mal. J. W. (Jannle) van Nlekerk (44) wat
as kapteln van 'n straler van die
Rembrandt-groep laat verlede jaar in 'n
vliegongeluk dood is. Hy het B.Mi!.
(Natuurwetenskappe) in 1965 verwerf.
In die jaar was hy ook studentekaptein
van die Militere Akademie. As knap
student het hy die Ad Astra-trofee vir
die beste lugmagstudent verwerf. As
veelsydige sportman was hy o.m. 'n lid
van die Akademie se eerste rugbyspan
wat in 1965 die Boland-kampioen was.
Dertien jaar gelede het hy as senior lug-
vaartinspekteur by Burgerlugvaart in
Pretoria gaan werk. Sowat vier jaar
gelede het hy by die Rembrandt-groep
aangesluit en was verantwoordelik vir
die opleiding van hul vlieeniers.

Mnr. T. F. (Tlelman) de Wool (70) van
Bellville. gewese hoofinspekteur van
die indertydse Departement van Kleur-
lingonderwys. Hy het B.Sc. (1938) en
S.O.D. (1939) en was later skoolhoof op
Nieuwoudtville en in Maitland. Hy was
'n stigterdirekteur van Die Burger-
strandhuis in Muizenberg.

Mnr. W. Bam (83) van Ceres Is vroeer
verlede jaar oorlede. Hy het B.Sc. (1925)
en 'n onderwysersdlploma (1928) aan
die US verwerf.

Mnr. H. Ie R. Bergh (67) is reeds vroeg
verlede jaar oorlede. Hy het as oud-
soldaat na die Tweede Wereldoorlog sy
Intrek in Helderberg geneem en was
die eerste prlmarius van die koshuls. In
1948 het hy B.A. verwerf.

Dr. S. J. Morals (32) van Piketberg Is
ook reeds vroeer verlede jaar oorlede.
Hy het M.B.Ch.B. in 1983 verwerf.

Mnr. S. F. van der Merwe (69) van
Pretoria Is in September 1986 oorlede.
Hy het gedurende 1936-1941 aan die US
gestudeer en het B.Sc. in die landbou-
wetenskappe asook SODverwerf. Nadat
hy onderwyser op Beaufort-Wes en
Worcester asook In Durbanville was,
was hy tot met sy ulttrede met pensioen
in 1979 hoof van die Landsdlens.

Dr. R. P. van Rooyen (58) van Nelspruit.
wat in Desember oorlede is. Hy het
gedurende 1947-1952 eers landbou-
wetenskappe en later in die lett ere aan
die US gestudeer. In 1968 het hy
M.B.Ch.B. aan die UP verwerf.

Mnr. J. F. (Jaap) van der Merwe (80)
van Monte Vista. Kaapstad. Hy was
wyd bekend in onderwyskringe in Kaap-
land en Transkel. Mnr. Van der Merwe
het B.A. (1931) en M.Med. (1943) ver-
werf. Sy onderwysloopbaan het op
Vanrhynsdorp begin. Uiteindelik was
hy skoolhoof op Uniondale en Moorrees-
burg. Daarna was hy inspekteur van
verskeie omgange in Kaapland.

Mev. Elise du Toft (73), eggenote van
die voormalige voorsitter van die KWV,
dr. Andre du Toit, is in die Strand oor-
lede. Sy het B.A. (1933) en S.O.D. (1934)

Mnr. Plet van Nlekerk (56), redakteur
van Landbouweekblad. is na 'n lang
siekbed oorlede. Hy het op Springbok
skoolgegaan. waarna hy Stellenbosch
B.A. (1955) en 'n honneursgraad (1956)
verwerf. Hy was voorheen verbonde
aan Die Burger. onder meer as nuus-
redakteur. In die sestigerjare het hy die
blad se redakslekantore in die Paarl en
later op Stellenbosch geopen.
In 1970 het hy assistent-redakteur van
Landbouweekblad geword. In 1974 is
hy tot redakteur bevorder.

Tomlinson, wat In Desember 'n ere-
doktorsgraad van die US ontvang het.

Mev. Jeanine Wolhuter (38), dosent in
drama aan die Universiteit, is in lanuarie
na 'n lang slekte oorlede. Sy was 'n nooi
Le Roux, wat B.A. In 1968 en 'n hon-
neursgraad in drama In 1972 aan die US
verwerf het.
Nadat mev. Wolhuterln 1969 as skakel-
beampte vir die KWV In die Paarl
gewerk het, was sy van die begin van
1970 aan die Unlversiteit verbonde. eers
as junior lektrise en sedert 1981 as
lektrlse.

Mnr. Hugh Harris (40) van die Departe-
ment Meganiese Ingenieurswese Is In
Maart na 'n kort siekbed oorlede. Hy
het B.Sc. aan die Universiteit van die
Witwatersrand en M.Sc. aan die Cran-
field Institute of Technology In Brit-
tanje verwerf voordat hy In 1976 as
lektor by die Universiteit aangestel is.

.lila
Drie US-personeellede wat vroeer vanjaar oor/ede is. mevv. Foulkes en Wolhuter en
mnr. Harris.
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Prof. Overduin (links) het die lywige navorsingsverslag van die projek oar skool-
biblioteke in Suid-Afrika aan die Rektor en Vise-Kanselier, prof. Mike de Vries,
oorhandig.

Die Fakulteit van Krygskunde se eerstejaarsklas het aan die begin van die jaar die
kampus as gaste van die Departement Ontwikkeling en Skakeling besoek. Hulle is
hier voor die ingang na die /. S. Gericke-biblioteek saam met van links voor, mnr.
Sunley Uys van die departement, kmdt. Johan Kirsten van die Fakulteit van Krygs-
kunde. en prof. Hennie Rossouw. Vise-Rektor (Akademies), prof. Hennie Viljoen
(heel voor). direkteur van biblioteekdienste, en mnr. Andries Esterhuyse (vyfde van
regs voor). adjunk-direkteur van Ontwikkeling en Skakeling.

'N RGN-ONDERSTEUNDE navorsings-
projek, Skoolbiblioteke in Suid-Afrika.
'n kritiese evaluering, wat sedert 1982
onder leiding van prof. Pierre Overduin,
hoof van die Departement Biblioteek-
en Inligtingkunde, onderneem is. is
onlangs voltooi.
Die doel van die ondersoek was om die
huidige situasie van skoolbiblioteek-
voorsiening en -gebruik in skole wat
onder die verskillende onderwysdepar-
temente in die Republiek val, te evalu-
eer, leemtes en probleme te identifiseer
en moontlikhede vir doeltreffende ont-
wikkeling aan te dui.
Uit die ondersoek blyk onder meer dat
die land se onderwysowerhede die
noodsaaklikheid van skoolbiblioteke
erken en reeds aansienlike bed rae hier-
voor beskikbaar gestel het. maar dat
die onderwysbeleid oor skoolbiblioteke
oor die algemeen nog vaag is en byvoor-
beeld nie in vaksillabusse duidelik na
yore kom nie.

~like ondersoek
pas voltooi

Ander algemene tendense wat met die
ondersoek vasgestel is, is:

• Daar word in 'n wisselende mate in
die verskillende onderwysdepartemen-
te vir 'n infrastruktuur voorsiening
gemaak .
• Die gemiddelde kwantitatiewe voor-
siening wissel onderling aansienlik
tussen die onderwysdepartemente.
maar is seide "voldoende" vir inten-
siewe gebruik.

• Hoewel die ondersoek veral kwan-
titatiewe gegewens verkry het, dit ook
dat die gehalte van die geriewe oor die
algemeen tussen die departemente aan-
sienlik verskil. Die indruk is verkry dat
ook dit nog "onvoldoende" is.
• Dit was nie altyd moontlik om die
gebruik van die biblioteekgeriewe in
meetbare terme aan te dui nie. Dit Iyk
egter asof skoolbiblioteke in Suid-Afrika
in 'n wisselende mate nog onderbenut
word. 0

Infrastruktuur

RGNsleun
projekoor
skole se
biblioleke

dae nadat hy op die Maart-gradepleg-
tigheid vanjaar M.A. verwerf het, is hy
op pad terug van Stell en bosch na Kim-
berley waar hy sy militere diensplig
sou voortsit, in 'n motorongeluk naby
Prins Albertweg oorlede. In 1985 was
hy primarius van die. manskoshuis
Hombre. 0

• In Memoriam
~
Mnr, M. J. (Marius) Hanekom (25) wat
in 1980 eerstejaar was en verlede jaar
sy internskap in die voorligtingsiel-
kunde aan die Universiteit se Sentrum
vir Sielkundige Dienste voltooi het. Drie
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Macdonaldhuis, een van die moderne woonstelgeboue waar
vakansieverblyf beskikbaar sal wees.

Die Vergenoeg-terrein, waar woonwastaanplekke verhuur sal
word. Regs is die badkamerkompleks.

Goeie nuus vir

Lede van die US-Bestuurskool-klub by die klub se stigtingsvergadering verlede jaar
in 'n Johannesburgse hotel. Die klub reel elke kwartaal 'n interessante byeenkoms. 'n
Wye reeks voordele word ook vir die Iede beding. Alle oud-studente van die Bestuur-
skool in Johannesburg en omgewing kan aansluit. Die klub se sekretaris is Kosie de
Vi/liers (telefoonnommer 011-3310961).

vakansiegangers
besklkbaar gestel word. 'n Besonder
pragtige dubbelverdieplnggebou met
ruim, moderne badkamergerlewe Is tot
die woonwa-kampeerders se besklk-
king.
Die terrein is aan die kant van die dorp,
DOS van die Coetzenburg-sportterrein
en In 'n stil omgewing.
Al die akkommodasie is slegs tussen B
Desember en 15 Januarie besklkbaar.
Plekbesprekings kan nou al gedoen
word. Aansoekvorms is beskikbaar by
mm. Johann Aspeling, Afdeling Toe-
lating en Losies. Unlversiteit, Stell en-
bosch, 7600, telefoon 02231-77546/7.

o

dub bel- en enkelkamers kan gehuur
word. Van enkelinge tot groepe van 12
kan die eenhede bewoon. Die tariewe
wissel van RBper persoon per dag vir 'n
dubbelkamer tot R60 per dag vir 'n ses-
slaapkamer-huis. .

Linne. breekware en eetgerei word
voorsien en was- en tuimeldroogmas-
jiene Is beskikbaar. By Helderberg is
daar ook tennlsbane. 'n muurbalbaan,
tafeltennls- en snoekergeriewe. braai-
geriewe langs die Eersterivier asook
televisle In die gemeenskapsaal.

'n Woonwastaanplek sal slegs R15 per
dag kosoSlegs 25 staanplekke salop die
rulm terreln langs die Eersterivier

Oaar is goeie nuus vir Oud-Maties
en andere wat aan die elnde van
die jaar op Stellenbosch wi! vakan-

sle hou. Die Universiteit gaan weer SODS

in die afgelope twee somervakansies
verblyf in hulse, woonstelle en kamers
op die kampus besklkbaar stel. Boonop
gaan 25 woonwastaanplekke langs die
Eersterlvler op die Universiteit se Ver-
genoeg-ontspanningsterreln ook vir die
eerste keer verhuur word.
Billike tarlewe is vir die woonwastaan-
plekke vasgestel. terwyl die tarlewe vir
die kamers, huise en woonstelle feitlik
dieselfde as die afgelope somervakansie
sal bly.
Die beskikbare plekke was toe feitlik
die hele tyd vol bespreek. Baie vakansie-
gangers het maande voor die tyd al
gesorg dat hulle van hul plekke verseker
was.
Dit was die tweede Bomervakansie dat
die Universiteit. met die Stellenbosse
munisipalitelt se toestemming. blyplek
op die kampus aan die publiek verhuur
het. Voorverlede jaar was dit net so
gewi!d en meer plek is toe In die afge-
lope somervakansie beskikbaar gestel
- in Huis Macdonald en Lobelia. twee
nuwe woonstelkomplekse.
Hoewel voorkeur aan Oud-Maties gegee
word. Is heelwat van die vakansie-
gangers nle oud-US-studente nie. Bale
van hulle is Transvalers en die meeste
kom uit die noordelike provinsies.
Die wins uit die ondernemlng is tot die
voordeel van die Matle-koshuisgangers.
Dit help o.m. om die losiestarlewe in al
die Universiteitskoshuise 'n bletjie te
verlaag, of om beter geriewe te verskaf
vir die koshuise of die groot getal woon-
huise waarln die US ook studente huis-
yes.

Van die huise word vir die vakansle-
gangers gebruik. Hulle bly ook In die
manskoshuis Helderberg, wat langs die
Eersterivier en dlgby die middedorp
gelee is.
Ses- en vlerslaapkamer-huise. van drie-
slaapkamer- tot enkelwoonstelle, asook
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AANDAG ALLE OUERS!!
DEELTITEL-WOONSTELLE TE KOOP
BIRDSTRAAT STELLENBOSCH
Bele in u eie stukkie Stellenbosch. Eenmans-, een- en tweeslaapkamer-
deel-titelwoonstelle te koop in die hartjie van Matieland.

• Eieresfauranf
• Loopafsfand van klasse
• Goeie vakansieverblyf gedurende vakan-
sie lydperk

• Eiewasgeriewe
• 90%.Verbande beskikbaar

BELEGGINGSGELEENTHEID
Stellenbosch
duurder en

op
hoe

Teen 10%inflasie per jaar sal
u R42500 woonstel teen 1996
meeras R100000werd wees.

Verblyf
word al
skaarser.

Bele in u kind se toekoms
terwyl u woonstel groei in
waarde.

Besoek ons inligtingskantoor en
Toonwoonstel op die perseel

daagliks: 9 vm. - 5 nm.
naweke: 2 nm. - 5 nm.

~.: Kantoor (02231)-5409

• Prysevanaf R42500
• Aanvangsdeposifo RaOO
• Koop nou vir volgende jaar - oordrag kan
uitgesfel word

• Eieswembad
• Gasamenflike braalgeriewe



Daardie eerstes
bly 'n _mens maar altyd by:

J
J • _. ~ h Sed vick's hetjou deurgehelp.

. heelnag vir 'n toets tougestaan ct. ~
Die eerste keer toe JY

So baie van 'n mens se lekkerste herinneringe kan jy terugvoer na daardie
eerstes in jou lewe. En so dikwels was ons eerste Old Brown-sjerrie deel van die ervaring.

Dis meer as blare toe val. Sedgwick's Old Brown-sjerrie is al geslagte lank dee I van ons leefwyse.
Ryk en warn1. Sag en genoeglik. 'n Smaak wat byna 100 jaar onveranderd gebly her.

Die Oorspronklike een. Onvergelyklik. Onvergeetlik. SEDGWICK'S.
DIE.OORSPRONKLlKE OLD BROWN-SJERRIE.

Sedert 1886.
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