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Wie vul die leemte?

Sanlam ondersteun
tersiere onderwys in Suid-
Afrika a! jare lanle

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 San1am
verseker alma! van 'n
beter toekoms deur vir
hoer onderwys in die
bres te tree.

Dit spreek boekdelel

SanlaD1'.~
Waar u loekoms lei ker!
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• REDAKSIONEEL

Bydrae tot 'n beter toekoms

o

IN die afgelope jaar het die Universiteit
se inkomste uit bemakings en trusts
meer as R1 miljoen in kontant inge-
bring. Dit is afgesien van vaste bates
soos eiendom, boeke, kunswerke, enso-
meer wat die Universiteit ook in die
afgelope jaar so bekom het.
Baie van die bemakings het nou eers
gerealiseer nadat die mense wat dit
bewillig het selfs 'n dekade of langer

gelede al besluit het om na hulle dood
die Universiteit te bevoordeel.
Vir die Universiteit beteken hierdie
belangrike inkomstebron in baie opsigte
die verskil tussen stagnasie en verbe-
tering - veral teen die agtergrond van
die huidige ekonomiese klimaat waarin
universiteite al hoe meer op die publiek
aangewese is om baie van hulle nood-
saaklike verpligtinge na te kom.

Deurdat hierdie mense alles of 'n deel
van dit wat hulle in hul leeftyd byme-
kaargemaak het, aan die Universiteit
nalaat, bevestig hulle ook hulle vertroue
in die jeug, en in die bydrae wat jong
mense in die toekoms deur die ontgin-
ning van kennis, en deur die ontwik-
keling van die wetenskap en tegnologie,
tot die vooruitgang van die mensdom
kan lewer.

Eerstejaars se aanpassing
VROEG in Februarie kom daar weer
soos elke jaar sowat 2 500 eerstejaar-
studente op Stellenbosch aan om met
hul universiteitstudie te begin. Die men-
se se verblyf aan die Universiteit in die
komende paar jaar is so belangrik dat
dit blywend rigting kan gee aan hulle
loop bane en lewens.
Hulle sukses as studente gaan egter
ook tot 'n mate afhang van hulle aan-
passing - akademies, sosiaal, kultu-

'n PRETORIASE ingenieur, Oud-Matie
dr. James Barnard, het 'n gesogte inter-
nasionale toekenning, die Thomas R.
Camp-medalje van die Water Pollution
Control Federation in Amerika, vir 1987
ontvang. Hy is die eerste Suid-Afrikaner
en slegs die tweede nie-Amerikaner wat
die medalje gekry het sedert dit 23 jaar
gelede ingestel is.
Dit is in Oktober op die organisasie se
jaarkongres in Philadelphia aan hom
oorhandig. Sowat 12 000 afgevaardig-
des van oor die hele wereld was by die
kongres, wat die VSA-grondwet se
200ste verjaardag herdenk het.
Sedert die medalje in 1964 ingestel is,
word dit baie selektief toegeken. Net 16
mense het dit ontvang.
Een van hulle is die Amerikaner prof.
Wesley Eekenfelder, onder wie dr.
Barnard in 1971 sy doktorsgraad met
lof aan die Vanderbilt-universiteit ver-
werf het. Prof. Eekenfelder beskou dr.
Barnard as een van sy begaafdste oud-
studente.
Die enigste ander nie-Amerikaner wat
tot dusver die medalje gekry het, is die
1986-ontvanger, prof. Von der Emde, 'n
Oostenryker.
Die medalje verleen die hoogste erken-
ning aan 'n navorser wat die mees
besondere toepassing van basiese na-
vorsing of grondbeginsels vir die sui we-
ring van uitvloeisels opgelewer het.

reel en andersins - aan die Universi-
teit. Hiermee sal hulle gehelp word deur
senior mede-Maties (almal akademies
suksesvolle studente) wat vir die doel
deur die Universiteit as raadgewers
aangestel en vergoed word.

Hoewel die stelsel baie jare al funk-
sioneer, word die waarde daarvan in
die afgelope tyd opnuut besef, en die
Universiteitsowerheid doen al hoe meer
om dit te verbeter, onder andere deur

Fokus Op

Dr. Barnard.

Dr. Barnard se bydrae behels die inge-
nieursaanwending van 'n biologiese
proses wat hy by die Nasionale Instituut
vir Waternavorsing in Pretoria gei'den-
tifiseer het. Die proses het die vermoe
om plantvoedingstowwe wat algegroei
in damme stimuleer, uit rioolwater te
verwyder.

'n intensiewe opleidingskursus aan te
bied om die raadgewers beter vir hulle
taak toe te rus.
Die raadgewers vorm wat beskryfis as
'''n deeglike netwerk van hulp en leiding
wat dwarsoor die kampus versprei is."
Hulle versterk in der waarheid die be-
langrike werk wat die koshuise se be-
soekende en inwondende hoofde en die
Eenheid vir Studentevoorligting se per-
soneel doen. 0

Vir die Suid-Afrikaanse waternywer-
heid, en veral die raadgewende inge-
nieurspraktyk in die land, is die toeken-
ning 'n pluimpie: Dit bewys dat dr.
Barnard op eie bodem die geleentheid
vir vernuwing en toepassing kon vind
om vir erkenning tussen wereldleiers
op sy vakgebied gereken te word.

Die medalje is vernoem na 'n Ameri-
kaner wat as ingenieur wereldwyd
naam gemaak het en 'n groot bydrae tot
die beheer van waterbesoedeling ge-
lewer het.

Dr. Barnard het op Parow skoolgegaan
en in 1956 die graad B.Se.B.Ing. op
Stellenboseh verwerf. Sy vrou, Maryna
Minnaar, het in Suidwes grootgeword
en B.Se. aan die US behaal.

Hy was voorheen verbonde aan die
WNNR en is sedert 1974 'n senior
vennoot van Meiring en Vennote, 'n
raadgewende ingenieursfirma in Pre-
toria. Dr. Barnard se konsultasiedienste
is wereldwyd in aanvraag en hy word
gereeld genooi om reekse lesings in
lande soos Australie en Amerika aan te
bied.

In 1985 het hy 'n goue medalje van die
SA Akademie vir Wetenskap en Kuns
ontvang vir sy buitengewone bydrae
tot die biologiese verwydering van
fosfate uit uitvloeisels. 0
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Op die dinee waar pres. Botha bekendgemaak het dat hy as Kanselier gaan uittree, is 'n ski/dery van die Ou Hoofgebou
deur die kunstenaar Paul Emsley, dosente in Beeldende Kunste aan die US, aan die Kanselierspaaroorhandig. Van links op
die foto is mev. Truida van der Horst, prof. Mike de Vries, mev. en pres. Botha, dr. Jan van der Horst en mev. Renee de
Vries.

Pres. P.W. Botha gaan as Kanselier uittree

'Gees van Siellenbosch
belangrik vir SA'

4

,,Stellenbosch beklee 'n sentrale
plek in Suid-Afrika se lewe
en die gees van Stellenbosch

sal altyd belangrik bly vir 'n beskaafde
en vooruitstrewende Suid-Afrika."
So het pres. P. W. Botha gese toe hy
onlangs bekend gemaak het dat hy eers-
komende Maart as Kanselier van die
Universiteit gaan uittree. Hy het sy
besluit bekend gemaak op 'n formele
dinee wat die Universiteit aangebied
het en waar hy en mev. Botha die ere-
gaste was.
Sy uittrede kom presies vier jaar nadat
hy in 1984 die kanselierskap aanvaar
het.
Met sy verkiesing tot Kanselier het hy
destyds voorsien dat hy vanwee sy taUe
ander verpligtinge, die amp slegs vir
'n beperkte tyd kon beklee. Hy het die
kanselierskap toe aanvaar omdat sy
verkiesing eenparig was, het pres.
Botha gese.
Deur die jare het die Universiteit se
dosente en studente vriendskappe met
hom opgebou wat vir hom waardevol
gebly het. Die Studenteraad se be'loeke
en gereelde skakeling met hom v:as vir
hom baie werd. Die optrede van dosente
wat dit vir hom help moontlik maak het

om met hom in aanraking te bly, het hy
ook baie waardeer.
Pres. Botha het verder met waardering
verwys na die goeie verhouding wat hy
en mev. Botha altyd met prof. Mike de
Vries, Rektor en Vise-Kanselier, en sy
vrou en met die voorsitter van die
Universiteitsraad, dr. Jan van der Horst,
en sy vrou gehad het.
"Nou, na bykans vier jaar, besef ek dat
dit nie vir my moontlik is om soos ek
graag sou wou doen, my verpligtinge
teenoor die Universiteit ten volle na te
kom nie. Dit is ook nie moontlik om die
nodige persoonlike kontak met die
dosente te behou wat vir my so belang-
rik is nie."
Dit is daarom met spyt dat hy besluit
het om as Kanselier uit te tree. Sy uit-
trede sal egter nie verhinder dat sy
belangstelling in en goeie gesindheid
teenoor die Universiteit bly voort-
bestaan nie, het hy gese.
Dr. Van der Horst en prof. De Vries het
albei hulde aan die uittredende Kan-
selier gebring vir sy diens aan die
Universiteit. "Dat u dit gedoen het te
midde van 'n tergend moeilike taak,
strek ons Universiteit tot groot dank-
baarheid," het dr. Van der Horst gese.

Prof. De Vries het die Kanselier bedank
vir sy belangstelling in die Universiteit
en sy studente, en gese hy hoop pres.
en mev. Botha sal in die toekoms steeds
met reg trots op die Universiteit kan
wees.

Pres. Botha het by 'n gradeplegtigheid
in Desember vir die laaste keer in die
hoedanigheid opgetree.

Hy het in Maart 1976 'n eredoktorsgraad
in die krygskunde van die Universiteit
ontvang. Sedertdien het die univer-
siteite van die Oranje-Vrystaat en Pre-
toria ook eredoktorsgrade aan hom ver-
leen.

Mev. Botha is 'n Oud-Matie. Sy het 'n
graad in musiek Ban die Konservatorium
verwerf. Verskeie van hul kinders en
die se eggenotes is ook Oud-Maties.

Pres. Botha is die Universiteit se tiende
kanselier sedert universiteitswording
in 1918. Sy voorganger was prof. H. B.
Thorn, 'n afgetrede rektor, wat vroeg in
1983 kanselier geword het en teen die
einde van dieselfde jaar oorlede is. Voor
hom het dr. John Vorster die kanselier-
skap sedert 1968 beklee. Hy het in 1982
uit die amp bedank. 0
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Nuwe Kanselier SO gekies

Sentrum laat soeklig
val op beter begrip
Op aile vlakke van die Suid-Afri-

kaanse samelewing bestaan daar
'n indringende behoefte aan beter

begrip tussen individue en tussen
groepe - juis omdat soveel wanbegrip,
misverstand en agterdog dikwels mens-
like verhoudings in die land kenmerk.
Tog is die verskynsel van verstaan (en
sy teenhanger, onbegrip ofmisverstand)
nog nie deurlopend bestudeer nie. Die
belangrike studieveld is een van die
take van die Sentrum vir Hermeneutiek,
'n nuwe US-navorsingsentrum wat on-
langs gestig is.
Die sentrum het in die Departement
Bybelkunde ontstaan - wat op die
eerste oogopslag ietwat ongewoon mag
Iyk. Die departement is egter deur-
lopend gemoeid met die interpretasie
van Bybelse tekste en die vertolking
daarvan in hedendaagse omstandig-
hede.
Dit was vanselfsprekend dat hierdie
ondersoek sou lei tot noue same werking
met 'n groot verskeidenheid van ander
dissiplines. "Enige navorsing oor die
verstaansproblematiek moet interdis-
sipliner wees," se prof. Bernard Late-
gan, die deeltydse hoof van die sen-
trum. Hy is ook hoof van die Departe-
ment Bybelkunde.
Hermeneutiek beteken basies "inter-
pretasiewetenskap" of te wei "die kuns
om te verstaan". Dit het aanvanklik as
'n onderdeel van die filosofie ontwikkel
maar het algaande toepassingsvelde ge-
vind op baie ander terreine, byvoor-
beeld die teologie, regspleging (die uit-
leg van wette), literatuurwetenskap,
sosiologie, estetika, sosiale etiek en
futurologie.
In Suid-Afrika was dit 'n onontwikkelde

WANNEER die Universiteit se elfde
Kanselier in 1988 aangewys word, gaan
'n nuwe prosedure hiervoor vir die
eerste keer toegepas word.
'n Kieskollege bestaan uit die Univer-
siteitsraad, die uitvoerende komitee van
die Universiteit se Senaat en die Kon-
vokasie se President en Vise-president
sal die nuwe Kanselier aanwys nadat
die Konvokasie se lede kandidate hier-
voor ben oem het.
Die sekretaris van die Konvokasie sal
deur kennisgewings in die Staats-
koerant en in die openbare pers vra dat
die Konvokasie kandidate nomineer.
Voorheen was die prosedure dat die
Konvokasie-lede die Kanselier direk
gekies het.

gebied tot in die sestigerjare met die
doktorale proefskrif van prof. Hennie
Rossouw, die huidige Vise-Rektor (aka-
demies). Die proefskrif het sedertdien
gelei tot doelbewuste pogings om die
vakgebied as selfstandige dissipline in
die land te vestig.
Sedert 1970 het prof. Lategan 'n aantal
besoeke aan Noord-Amerika en Europa
gebring om hermeneutiek se ontwikke-
linge te bestudeer, onder meer aan die
Institute for Antiquity and Christianity
in Claremont, Kalifornie, die Instituut

Prof. Lategan en dr. Kinghorn.

vir Hermeneutiek in Ttibingen en die
Instituut vir Bybelse Eksegese in
Mtinchen.
Verstaan is egter nie n meganiese
proses nie. Dit hang noli saam met die
persepsies wat mense en groepe van
mekaar het, met bepaalde vooroordele
en voorkeure. Elkeen benader die werk-
likheid vanuit 'n bepaalde verstaans-

Nog 'n verandering wat sal geld, is dat
die Kanselier voortaan slegs vir 'n
termyn van vyf jaar aangewys gaan
word, met 'n moontlike herbenoeming
van nog 'n vyfjaar-termyn. Tot dusver is
die Kanselier vir 'n onbepaalde amps-
termyn gekies.

Die wysigings ten opsigte van die Kan-
selier se verkiesing en termyn het
gevolg op voorstelle hieroor wat die
Raad in November 1983 aan die Kon-
vokasie se jaarvergadering voorgele
het. Dit het daartoe gelei dat die Parle-
ment teen die middel van 1984 die
betrokke wysigings aan die Wet op die
Universiteit van Stellenbosch aan-
gebring het.

o

raamwerk. Dit beteken dat die ver-
staansproses nie geskei kan word van
die waardestelsel wat daaraan ten
grondslag Ie nie.

In Suid-Afrika speel die Christendom
in sowel die wit as die swart gemeen-
skap 'n deurslaggewende rol in die
wyse waarop waarde-oordele gevorm
word. Hierdie feit is weer eens onder-
streep deur die RGN-Ondersoek na
Tussengroepverhoudinge, wat duidelik
aangetoon het hoe sterk godsdienstige
opvattings 'n invloed uitoefen op groepe
en individue se opvattings van mekaar,
en op die strukturering van die same-
lewing.

"'n Mens sou dus verwag dat die Christe-
like geloof 'n sterk saambindende rol in
ons samelewing speel. Die tragiese feit
is egter dat daar dikwels spanning en
misverstand tussen kerke onderling,
maar ook tussen gelowiges uit verskil-
lende gemeenskappe bestaan. Die sen-
trum wil hom veral op hierdie verskyn-
sels toespits en 'n duideliker begrip
probeer kry van wat hierdie verskil in
interpretasie verborsaak," se prof. Late-
gan.

Afgesien van die akademiese bestu-
dering van hoe waardestelsels oorgedra
en vertolk word, wil die sentrum ook
geleenthede vir ontmoeting en gesprek
reel. Deur hierdie konkrete vorm van
dienslewering word gepoog om onder-
linge debat te bevorder en om 'n gun-
stige klima at vir wedersydse aanvaar-
ding en versoening te skep.

Strominge
Die sentrum stel hom verder ten doel
om hedendaagse teologiese strominge
te monitor. Dit sal veral die verantwoor-
delikheid van dr. Johann Kinghorn, 'n
senior lektor in die departement, wees.
Heelwat aanvoorwerk is reeds gedoen
met projekte oor godsdienstige ontwik-
kelinge in die swart gemeenskap en 'n
uitgebreide netwerk van kontakte is
reeds in die verband opgebou. Navor-
sers van verskillende Suid-Afrikaanse
universiteite werk mee aan hierdie pro-
jekte.
Die sentrum hoop om mettertyd 'n be-
hoorlike dokumentasieversameling op
te bou. 'n Aansienlike hoeveelheid
literatuur en inligting is reeds bye en-
gebring, waarvoor navrae gereeld ont-
yang word.
Afgesien van die sentrum se suiwer
wetenskaplike resultate kan die blootle
van verstaansprosesse onderlinge be-
grip help bevorder. "Die sentrum hoop
om 'n beskeie bydrae in hierdie verband
te kan lewer," se prof. Lategan.
"Daar word algemeen aanvaar dat die
Suid-Afrikaanse samelewing in 'n in-
grypende oorgangsfase is. Die onder-
liggende waardes waarop die same-
lewing gegrond is, kom nou skerp onder
die soeklig - en daar bestaan 'n
dringende behoefte aan 'n nuwe ver-
tolking van basiese waardes wat aan
die eise van veranderde omstandighede
sal voldoen." 0
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Sentrum vir SA
politiek gestig

Sakewereld

Volkekunde, asook nag 'n US-navor-
singsinstelling, die Instituut vir Sowjet-
studie. Selfs ander fakulteite, soos
Regsgeleerdheid, se personeel kan vir
projekte by die sentrum inskakel.
Hoewel navorsing in die politieke
wetenskap elders in die land gedoen
word, is gevoel dat daar beslis 'n be-
hoefte bestaan aan 'n instansie aan 'n
Afrikaanse universiteit wat spesialiseer
in die versameI, verwerk en vertolk van
inligting oar die vakgebied - vir beskik-
baarstelling aan strategiese besluit-
nemers.

Volgens prof. Wiliie Esterhuyse, hoof
van die Departement Filosofie, bestaan
die oortuiging op baie plekke in Suid-
Afrika en die buiteland dat die US baie
gunstig geplaas is am op die terrein 'n
bydrae te lewer. "'n Mens hoor dikwels
dat Stellenboseh die plek is waar jy
verwag om 'n onpartydige bran van die
jongste kennis en insig oor die politieke
wetenskap aan te tref."
Hy se dit is opvallend dat daar deesdae
oak in Amerika en ander Westerse
lande al hoe meer besef word hoe nood-
saaklik dit is am inligting oar die poli.
tiek, en die onpartydige interpretasie
daarvan, suksesvol aan die sakewereld
te kan oordra - een van die bedrywig-
hede waarop die Sentrum vir SAPolitiek
hom wil toes pits.

Prof. Kotze se in Suid-Afrika word die
neiging weers pi eel deur die feit dat
gegradueerdes wat in die politieke
wetenskap opgelei is ook in die sake-
wereld in diens geneem word. "Groot
sake-ondernemings begin nou in hulle
personeelopset hiervoor voorsiening
maak."

Hoewel akademiese opleiding dosente
in die Departement Politieke Wet en-
skap se hooftaak is, lewer hulle oak 'n
groat volume navorsingswerk. Die nuwe
sent rum help nou om die navorsings-
bedrywighede te koordineer, moontlike
duplikasie uit te skakeI, nagraadse
studente die geleentheid te bied om by
die praktyk van politi eke analise be-
trokke te raak, 'n politieke inligtings-
argief te skep, en am navorsingsfondse
meer georganiseerd te verkry en te
gebruik.
Prof. Kotze se dit is in die studieveld
"makliker am net in die verlede te delf
en 'n leunstoelakademikus te bly -
maar ons verkies die eise van kant em-
porere politieke ontleding, die uit-
dagings van relevante navorsing." 0

'nSentrum vir Suid-Afrikaanse poli-
tiek is vroeer vanjaar aan die
Universiteit gestig. Die nuwe

navorsingsinstelling sal na verwagting
'n groot, en groeiende, leemte aan inlig-
ting en vertolking oar die politiek vul,
veral in die privaatsektor en staats-
instansies.

Een belangrike rede waarom die nuwe
sent rum ontstaan he!, is die besef dat
die Suid-Afrikaanse samelewing in sy
samestelling en werkwyses besig is om
heftig en grondig te verander, se prof.
Hennie Kotze, hoof van die sentrum.

"In 'n tyd soos die is die belangrikste
besluitnemers in die privaat- en open-
bare sektore van die samelewing selfs
meer as gewoonlik afhanklik van betrou-
bare politieke inligting as 'n basis vir
die neem van politieke besluite," se
prof. Kotze. Hy is ook hoof van die
Departement Politieke Wetenskap en
beklee die hoofskap van die sentrum
deeltyds.

Die sent rum is aan die departement
gekoppel, hoewei kenners van minstens
twaalf ander US-departemente by die
sent rum se navorsingsprojekte inge-
skakel kan word. Selfs ander univer-
siteite word betrek. "Vakkundiges van
oral oar - selfs uit die buiteland - kan
bymekaargebring word om 'n diens te
lewer," meen prof. Kotze.

Die ander US-departemente wat gereeld
betrek sal word, is Afrika-studie, Geo-
grafie, Geskiedenis, joernalistiek, Maat-
skaplike Werk, Ontwikkelingsadmini-
strasie, Politieke Filosofie, Publieke
Administrasie, Sielkunde, Sosiologie en

Hy hou van sy werk aan die Universiteit.
"Ek geniet die vryheid wat navorsing
my bied. Ek het die vryheid van
beweging wat in my soort werk nodig
is." 0

Navorser kry
merieteprys

Prof. Kotze.

'n SENIORNAVORSERvan die Departe-
ment Geneeskundige Fisiologie en Bio-
ehemie aan die Universiteit, dr. Paul
van Heiden, het die Suid-Afrikaanse
Bioehemievereniging se SMM-meriete-
prys vir 1987 gewen. Dit word jaarliks
toegeken aan 'n navorser jonger as 35
wat vir etlike jare navorsing van 'n hoe
gehalte gelewer het.
Dit is nie die eerste keer dat dr. Van
Heiden vir sy werk vereer word nie. In
1984 het hy die A. j. Brink-trofee vir
groepnavorsing in die Fakulteit Genees-
kunde ontvang en in 1986 die r. j. W.
van Zyl-trofee vir die beste kliniese
voordrag by die fakulteit se akademiese
jaardag.
Dr. Van Heiden werk aan verskeie
navorsingsprojekte. Van die vernaam-
stes is 'n ondersoek van sommige mega-
nismes by skeletspierontwikkeling, die
topologie van DNA, en menslike kankers
soos slukderm- en prostaatkanker.
"Suid-Afrika, Sjina en Iran is die drie
plekke in die wereld waar slukderm-
kanker baie voorkom. Die voorkoms
daarvan is veral hoog onder die Xhosas
van die Transkei en die Ciskei. Dieet-
en voedingfaktore asook omgewings-
faktore soos rook en drink speel 'n
belangrike rol by die ontstaan van die
soort kanker. Genetiese faktore kan oak
'n invloed daarop he," se dr. Van
Heiden.
"Kanker van die prostaat het ook 'n hoe
voorkoms by mans ouer as 50. In
Amerika is dit die soort kanker wat die
tweede meeste lewens eis."
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Mnr. ]. Ogilvie-Thompson het as Voorsitter van De Beers
Consolidated Mines die toekenning in ontvangs geneem.

Mnr. F. C. Fenton. Vise-President van die Kamer van Mynwese
van Suid-Afrika. het namens hierdie instansie die toekenning
ontvang.

Eerbewyse aan
ons grootste
donateurs
DIE UNIVEHSITEIT het onlangs aan sy grootste donateurs
erkenning gegee deur 'n spesiale toekenning, die Vise-
Kanselierstoekenning, aan hulle te oorhandlg.

Op hierdie bladsy verskyn die foto's wat gene em Is toe prof.
Mike de Vries, Hektor en Vise-Kanselier, die toekennlng oor-
han dig het aan die hoe verteenwoordigers van die vyf maat-
skappye en Instansies wat deur die jare elkeen minstens HI
miljoen aan die Universiteit geskenk het.

Mnr. R. Plumbridge. Voorsitter van The Gold Fields Founda-
tion. ontvang sy maatskappy se toekenning van prof. De Vries.

Mnr. R. Melck. Besturende Direkteur van Stellenbosch-
Boerewynmakery het sy firma se toekenning ontvang.
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Tydskrif kan deure
na buiteland open

Dr. Geyer.

J

Mnr. Olivier (Jinks) en proff. Sinclair
en De Vries met die bekendstelJing van
die SA Tydskrif vir Hoer Onderwys.

onderwys toe die aanvoorwerk vir die
nuwe blad gedoen is.
Van die hoe kriteria waaraan die blad
sal voldoen, is dat elke uitgawe deur 'n
internasionale paneel van kundiges ge-
keur gaan word. Artikels moet van so 'n
pei! wees dat dit vir 'n subsidie van die
Staat moet kwalifiseer.
Prof. De Vries het gese die tydskrif kan
deure vir kontak met die internasionale
akademiese gemeenskap oopmaak. Hy
hoop dit sal die moontlikhede van 'n
akademiese boikot teen Suid-Afrika
help uitskakel. .

Bydraes deur kundiges van aile akade-
miese vakdissiplines word in die blad
gepubliseer.
Die eindredakteurs is prof. Dries Sin-
clair en mnr. Johan Olivier, albei van
die Universiteit van Wes-Kaapland.
Volgens die redaksie word gestreef
daarna om op tersiere onderwysvlak 'n
spieelbeeld te wees van akademiese
werksaamheid en denke in Suid-Afrika.
"Die bedoeling van SATHO is om dit so
breed moontlik buite ons landsgrense
te versprei. Op die wyse salons ver-
seker dat plaaslike medewerkers se
werk onder die aandag kom van lesers
elders op die vast eland van Afrika en
oorsee," se die redaksie.
Volgens prof. Sinclair het daar jare
reeds 'n behoefte aan so 'n blad be-
staan, en is die uiteindelike verskyning
daarvan aan prof. De Vries se leiding te
danke. 0

Nadat dr. Geyer sy doktorsgraad ver-
werf het. het hy vir 'n jaar in Amerika
by die Staatsuniversiteit van New York
se Stony Brook-kampus navorsing ge-
doen.
Elf artikels oor sy navorsing het reeds
in internasionale vaktydskrifte verskyn.
Hy het reeds bydraes tot vier inter-
nasionale konferensies gelewer. Verder
is hy ook al hoe meer betrokke by die SA
Tydskrif vir Fisika, en die redaksie van
die verrigtinge van 'n jaarlikse seminaar
oor teoretiese fisika.
In die sitaat vir die toekenning van die
SAIF-si!wermedalje is gese dat dr. Geyer
se werk deurgaans van deeglikheid,
insig en omvattendheid getuig. "Op die
gebied waarin hy tot dusver gewer~
het. het hy al belangrike bydraes tot die
vak gemaak wat reeds internasionale
erkenning geniet." 0

DIE EERSTE uitgawe van die Suid-
Afrikaanse Tydskrif vir Hoer Onderwys
(SATHO) is onlangs aan die Rektor en
Vise-Kanselier, prof. Mike de Vries,
oorhandig. Dit word onder beskerming
van die Komitee vir Universiteitshoofde
(KUH) uitgegee, en het reeds sowat vyf-
honderd buitelandse intekenaars.
Prof. De Vries was voorsitter van die
KUH se onderkomitee oor universiteits-

US-fisikus as jong
navorser vereer

DIE SUID-AFRIKAANSE Instituut vir
Fisika (SAIF) het sy silwerjubileum-
medalje vir 1987 aan 'n navorser van
die Universiteit, dr. Hendrik Geyer van
die Instituut vir Teoretiese Kernfisika,
toegeken.
Die SAIF verleen die medalje slegs elke
tweede jaar. Dit dien as erkenning en
verdere aanmoediging aan 'n voortref-
like Suid-Afrikaanse fisikus wat jonger
as 35 is.
Dr. Geyer het B.Sc. in 1975 en 'n
honneursgraad in die fisika in 1976
albei met lof op Stellenbosch behaal. In
1981 verwerf hy ook 'n doktorsgraad
aan die US. Hy werk by die Instituut vir
Teoretiese Kernfisika sedert dit in 1984
gestig is.
Voorheen was hy ook verbonde aan die
Randse Afrikaanse Universiteit, waar
hy en nog 'n navorser 'n wiskundige
model van die elektronstruktuur van
chroom ontwikkel het. Dr. Geyer het sy
meestersgraad, ook met onderskeiding,
daar verwerf.
In 1978 is hy op Pelindaba in die Atoom-
energie-korporasie se navorsingsgroep
vir teoretiese fisika aangestel. Hier het
hy saam met dr. Fritz Hahne, tans fisika-
professor op Stellenbosch, gewerk aan
die wiskundige beskrywing van die
kollektiewe beweging van prot one en
neutrone in 'n kern.
Die navorsing het gelei tot dr. Geyer se
doktorale proefskrif, wat as 'n mono-
grafie oor die onderwerp beskou word.
'n Voorste internasionale fisikus wat as
eksterne eksaminator opgetree het, het
die proefskrif met groot lof beskryf. Die
promotor was prof. Chris Engelbrecht,
huidige dekaan van Natuurwetenskap-
pe, wat voorheen hoof van die Departe-
ment Fisika was.
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Stellenbosch geneticist
top adviser to Jersey
Island's breeders

A senior lecturer at the University.
Dr JimAllan of the Department of
Genetics, who is regarded as a

world expert on the breeding of dairy
cattle. recently completed the most
detailed genetic study of the Jersey
cattle population ever undertaken in
the island of Jersey. where this breed
originated 225 years ago.
Dr allan visited Jersey during the second
quarter of 1987 as part of study leave
granted to him by the University. He
returned to the Island in October to
present his findings to a select audience
of several hundred Island and overseas
breeders at a prestigious conference.

About 200 delegates from ten countries
were among teh 350 people who attend-
ed the conference. It was held in honour
of the late Professor Albert Messervy, a
former president of the Royal Jersey
Agricultural and Horticultural Society
(RJA & HS).

Dr Allan's paper attracted the most
attention at the conference. He was
invited to address the highly conten-
tious issue of whether or not the Island's
breeders should - for the first time
ever - import bull semen to improve
their Jersey cattle breed.

It has always been Jersey's policy to
breed cattle in isolation from the rest of
the world. but the farming fraternity in
the Island has been divided on this
issue for many years.

Two centuries
The Stellenbosch scientist's finding
that inbreeding was not the problem
many people had believed it to be. led
him to the conclusion that Jersey should
not break with its practice of more than
two centuries. "I am personally relieved
to find that it is not necessary." Dr
Allan admitted.

When he traced pedigrees back to the
1920s. he found that inbreeding amount-
ed to no more than six per cent, which
he considered to be very low. He would
have considered it necessary to import
cattle semen only if the Island stock

had been inbred, on average. about 20
per cent.
"I think the Island breed can be
improved in a variety of ways by diligent
testing and the judicious use of tested
bulls and cows," said Dr Allan.

"By doing this I think you will be able to
compete successfully in the various
facets of the local and international
markets."

As he saw it. the Island required an
infrastructure for the testing of young
bulls in order to obtain timely and
reliable information on their breeding
abilities for both type and production.

He stipulated that an organised testing
scheme would be essential whether the
Jersey cattle breeders in the Island
decided to import semen or not.
As a result of his investigation, Dr Allan
was able to identify specific problems

Dr Allan.

concerning the information about the
breeding abilities of bulls. The problems
involved the amount of information
available. the reliability of this informa-
tion and the time taken to acquire it.
The revolutionary system of breeding
proposed by Dr Allan to improve the
Island's Jersey stock involved a testing
programme in which all the breeders in

Jersey could co-operate and which
made provision for the further use of
those bulls whose test results were
found to be above average. Each breeder
could decide for himself which of the
tested bulls he wished to use further.
Overall, Dr Allan's suggestions were
well received. The agricultural authority
in the Island is planning to provide con-
siderable financial support to the imple-
mentation of what has become known
as "the Allan Testing Scheme". The
scheme also has the support of the
members of Council of the RJA & HS.
Dr Allan has been involved with Jersey
cattle breeding since the early 1950s
when he worked for the Jersey Cattle
breeders' Society of South Africa, based
in Bloemfontein. A graduate of the
University of Natal, he obtained his
M.Sc. at the University of Stellenbosch
in 1956 and his doctorate at the Univer-
sity of Edinburgh in 1963. He has been
a senior lecturer in the Department of
Genetics at the University of Stellen-
bosch since 1964.
When the World Jersey Cattle Bureau
held a conference in South Africa in
1958, Dr Allan presented a paper on the
genetic structure of the Jersey cattle
breed in South Africa.
The Bureau holds its annual conference
outside Jersey only once every fourth
year. It, therefore. did not meet in South
Africa again until 1986, when the con-
ference was again held in Pretoria. Dr
Allan then presented a paper which
concerned the effects of artificial in-
semination and the progeny testing of
bulls on the structure of the Jersey
breed in South Africa.
This led to an invitation from the RJA &
HS to Dr Allan to study the genetics of
breed in the Island, and to present his
findings at the Albert Messervy Memo-
rial conference in October.

Openly
Being a South African did not present
Dr Allan with any problems in Jersey.
The fact that he came from the Univer-
sity of Stellenbosch and that Stellen-
bosch was in South Africa was present-
ed quite openly on the conference
folders, on all copies of his paper and
by the chairmen of various sessions.
Both the local radio and television
services broadcast lengthy interviews
with him about his paper and several
long articles about it appeared in the
Island's daily newspaper.
The dinner at the end of the conference
was attended by some 280 delegates
from ten countries. Dr Allan, "from
South Africa", was invited to speak on
behalf of the guests. and this was
included in the printed list of toasts.
The other speakers were the Lieutenant
Governor of the Island. Admiral Sir
William Pillar, the president and vice-
president of the RJA & HS and the
president of the Jersey Cattle Society of
the United Kingdom. 0
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4 meisies klop mans in
chemiese ingenieursklas

Mnr. Ugo Paladini (naaslinks) van die uitgewersfirma Butterworth het Volume 27
van "The Law of South Africa" aan prof. Hennie Rossouw, Vise-rektor (akademies)
oorhandig. Ook op die foto is prof C. G. van der Merwe en dr. D. W. Butler van die
Fakulteit Regsgeleerdheid, wat belangrike gedeeltes (oor Sakereg en Tyddeelskemas)
vir die volume geskryf he!.

Moeilikste

aanvaar het by 'n onderneming wat
papier vervaardig.
Mej. Swart het aan die Hoerskool Brand-
wag op Uitenhage gematrikuleer en het
reeds vroeg op skool in ingenieurswese
belanggestel. "Vir my was die sprong
tussen matriek en my eerstejaar nie so
groot soos tussen die eerste- en die
tweedejaar nie.
"In ons eerstejaar moes ons net 'swot'
terwyl ons van die tweedejaar af
probleme moes oplos en insig toon. Die
werk het ook skielik meer geword en
ons het vir die eerste keer kennis ge-
maak met vakke in die chemiese inge-
nieurswese." Sy bly aanstaande jaar op
Stellenbosch aan om haar meesters-
graad te voltooi.

Al vier stem saam dat die derde studie-
jaar in chemiese ingenieurswese die
moeilikste was, maar dat die kursus in
ontwerp in die tweede semester van
die vierdejaar "baie veeleisend was".
Hulle moes 'n aanleg beplan en ont-
werp, en dit moes in die praktyk uit-
voerbaar wees.
Een van die dosente in chemiese inge-
nieurswese, mev. Loumarie Kistner, het
ook haar graad aan die US behaal. In
1981 het sy die SA Instituut van Che-
miese Ingenieurs se silwermedalje vir
die beste prestasie deur 'n finalejaar-
student in chemiese ingenieurswese
ontvang. Sy het vyf jaar as ingenieur by
Yskor gewerk en is nou 'n senior lektrise
by die Universiteit.
"Die vraag na chemiese ingenieurs is
groot. Die Universiteit lewer maar een
student vir elke 4-6 poste wat in die
land bestaan. Knap ingenieurs het nie
probleme om goeie betrekkings te kry
nie," se prof. Harrison. 0

Mej. Van der Ryst is 'n gebore Vrystater
wat aan die Oranje-meisieskool in
Bloemfontein gematrikuleer het. Sy sien
baie uit na haar werk op Ngodwana in
Oos-Transvaal waar sy 'n betrekking

"Iekker, maar baie moeilik". Sy het aan
die Hoerskool D. F. Malan in Bellville
gematrikuleer en gaan aanstaande jaar
by 'n firma in Vanderbiljpark werk. "am
as chemiese ingenieur werk te kry, is
nie moeilik nie. Jy kan eintlik kies en
keur. Die werk is volop en die salarisse
goed."

Die vier meisies wal die eersle vier
plekke in die eindeksamen vir

chemiese ingenieursludente behaal
het saam mel mev. Loumarie Kistner
(middel voor) wal 'n dosenl en oud-
sludenl in die deparlemenl is. Die

meisies is (agler) mejj. Joan Swarl en
Louna van der Rysl, en (voor)

Charlene Granl en Maryke Brouwer.
Mev. Kistner het in 1981 die SA

lnstituul vir Chemiese lngenieurs-
wese se silwermedalje vir die beste
prestasie deur 'n finalejaarstudent

in die vakgebied behaal.

DIE OPVATTING dat ingenieurswese
net vir mans bedoel is, hel op Stellen-
bosch die finale nekslag gekry toe vier
meisies die eerste vier plekke in die
eindeksamen vir chemiese ingenieur-
studente behaal het. Die vier slim-
koppe, Joan Swart. Louna van der Ryst.
Charlene Grant en Maryke Brouwer,
was oak die enigste meisies in die finale-
jaarklas van 26.
"Ons is geweldig trots op die vier se
prestasie. Aan die einde van die kursus
was die verskil in die prestasies van die
meisies 'n skrale vier persent. Hulle het
net weer bewys dat die rigting in die
ingenieurswese nie net vir mans bedoel
is nie," se prof. Seddon Harrison, voor-
sitter van die departemente Chemiese
en Metallurgiese Ingenieurswese.
Al vier meisies het matriek met 'n ge-
middelde A-simbool geslaag. AI vier is
dit egter eens dat om chemiese inge-
nieurswese te slaag, harde werk 'n voor-
vereiste is. "Die werk is baie en moeilik,"
se mej. Grant. Sy het aan die Hoerskool
Sentraal op Beaufort- Wes gematriku-
leer. "Ek het reeds in st. 9 besluit om
ingenieur te word."

Vir mej. Brouwer was die kursus

10



US help 10 jaar al
met hoofprefekte

Nuwe nagraadse
diplomakursus
vir dosente

DIE UNIVERSITEIT bied vanaf 1988 'n
nuwe, nagraadse diplomakursus in
tersiere en voortgesette onderwys aan.
Slegs 'n beperkte getal studente word
tot die deeltydse tweejaarkursus toe-
gelaat. Daar is soveel belangstelling
daarvoor dat almal wat wi! inskryf. nie
in 1988 al geakkommodeer kan word
nie.
Suid-Afrika se toenemende en ver-
anderende tersiere onderwysbehoeftes
maak die nuwe kursus noodsaaklik. Die
eise wat al hoe meer aan tersiere onder-
wysinstellings gestel word, verg groter
kundigheid in onderrigvaardighede en
-ontwikkeling, asook voortgesette onder-
wys, se prof. Chris Kapp, direkteur van
die Buro vir Universiteits- en Voort-
gesette Onderwys (BUVO).
Hy en ander personeel van BUVO asook
van die Buro vir Geneeskundige en
Tandheelkundige Onderwys (BGTO)
bied die kursus in die Fakulteit van
Opvoedkunde aan. Besoekende dosente
word ook van buite die Universiteit
betrek.
Prof. Kapp meen die veranderende
opleidingsbehoeftes gaan in die toekoms
vereis dat meer mense bevoeg moet
wees om onderwys aan volwassenes te
hanteer. "Die kennisontploffing en die
daarmee gepaardgaande inligtings-
intensiewe dekades wat voorle, verg
dat daar op 'n professionele vlak leer-
planne vir die tersiere onderwysvlak
geskep moet word."
Die kursus is ontwerp om te voorsien in
die behoeftes van dosente wat by
tersiere, voortgesette en volwassene-
onderwys betrokke is. Die teorie en
praktyk kry aandag: 'n Mens het die
geleentheid om die kennis en vaardig-
hede wat jy vir jou eie besonderse
onderwystaak nodig het, te ontwikkel
en te verwerf.
Die kursus bestaan uit elf modules. Een
daarvan is 'n gevorderde werkstuk wat
daarop gemik is om oplossings vir ge-
identifiseerde probleme te vind. In die
tweede jaar word een van twee spesiali-
sasierigtings, person eel- en onderrig-
ontwikkeling of voortgesette onderwys,
gekies.
Verder sluit die kursus 'n module in
wat minstens 90 uur se praktiese werk
vereis, asook modules oor die dosent,
die student, onderrig en leer, kom-
munikasie en media, evaluering en
dataverwerking.
Die kursus bestaan uit lesings, werk-
seminare, groepaktiwiteite, leesopdrag:

te, skriftelike werkopdragte en prak-
tiese werk. Elke jaar word drie blokke
van twee weke elk aangebied. Die ont-
moetingstye is elke keer vir twee weke
gedurende Februarie/Maart, Apri!/Mei
en Augustus/September, van 16hOOtot
20hOOelke dag.
Die toelatingsvereistes tot die kursus is
minstens 'n honneurs- of B.Ed.-graad,
een jaar doseerervaring aan 'n tersiere
onderwysinstelling of een jaar se inten-
siewe betrokkenheid by voortgesette
onderwys.
"Met die instelling van die kursus het
die Universiteit weer bewys gelewer
dat hy tred hou met die eise van die tyd
en dat hy kan reageer op die behoeftes
wat uit sy omgewing na hom toe kom,"
se prof. Kapp. 0

SOWAT 450 hoerskool-hoofprefekte
van oor die hele Kaapland woon
gedurende 22-24 lanuarie die tiende
jaarlikse leierskapsorientering-semi-
nare by wat die Universiteit in mede-
werking met die Kaaplandse Onderwys-
departement aanbied.
Slegs sowat 80 hoofprefekte was in 1978
by die eerste twee seminare. Sedert-
dien het die getal elke jaar gestyg, hoof-
saaklik vanwee die gunstige terug-
voering wat die organiseerders en skool-
hoofde gekry het van die leerlinge wat
die seminare bygewoon het. Die getal
seminare het dus ook toegeneem tot elf
- vyf op Stellenbosch en die ander ses
oral in Kaapland.
Die inisiatief vir die seminare het
destyds gekom van wyle prof. lannie
Swartz, wat toe dekaan van Opvoed-
kunde was.
Prof. loe Cawood, hoof van die Departe-
ment Didaktiek, het later die leier van
dil'lprojek geword. Dit is na prof. Swartz
vernoem.
Leerlinge van Afrikaanse en Engelse
skole word betrek. Elke seminaar word
in albei landstale aangebied. Die aan-
bieders is dosente van die Fakulteit
Opvoedkunde, personeel van die Buro
vir Universiteits- en Voortgesette
Onderwys, skoolhoofde en ander onder-
wyspersonee!.

Prof. Kapp.

Prof. Cawood.

Die seminaarprogram duur van die Vry-
dagoggend tot Sondag net na middag-
ete. In die tyd maak die leerlinge kennis
met verskillende leierskapteoriee en
-style. Hulle word ook touwys gemaak
in leierskapfunksies soos kommunika-
sie, motivering, probleemoplossing,
die hantering van vergaderings en
groepe, asook die beplanning en eva-
luering van hul jaar se werk.

'n Kenmerk van die seminare is dat baie
geleentheid geskep word vir praktiese
sessies en simulasies, om meer bete-
kenis aan die teoretiese leerstof te gee.

am die groepgrootte beheerbaar te hou
(ongeveer 45) en omdat die seminare
gelyktydig aangebied word, is 'n kern-
span seminaarleiers mettertyd saamge-
ste!. Hulle word as 't ware persoonlik
gekeur om te verseker dat die seminare
geslaagd aangebied word.

Met die beplanning van die seminare
se inhoud word die seminaarleiers be-
trek, en die terugvoering wat van die
vorige jaar se seminaargangers ontvang
is, word in ag geneem.

Die goeie en gestruktureerde terug-
voering wat deur vraelyste van die
leerlinge ontvang word, is nog 'n ken-
merk van die seminare. Dit help die
aanbieders om elke jaar 'n hoe pei! te
handhaaf. 0
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Dr. Van Niekerk (links) voor die Eenheid vir Kliniese Sielkunde se gebou in Victoria-
straat, saam met pratt. Mike de Vries, Rektor en Vise-Kanselier, en Hennie Rossouw,
Vise-Rektor (Akademies), mnr. Hendrik Kotze, direkteur van die eenheid, pratt.
Herman van Niekerk en Andre Moller van die Departement Sielkunde, en mnr. Louis
Vlok, senior kliniese sielkundige van die EKS.

Opleiding, navorsing
en diens EKS se taak

12

DIE EENHEID vir Kliniese Sielkunde
(EKS) het vroeer vanjaar uit die gewese
Sentrum vir Sielkundige Dienste ont-
staan. Dit lewer dienste aanvullend tot
die Universiteit se eenhede vir Opvoed-
kundige Sielkunde, Studentevoorligting
en Voorligtingsielkunde. Al vier is
organisatories saamgebind.
Die EKS se funksies behels die oplei-
ding van studente asook die verdere
opleiding van praktiserende sielkun-
diges. dienslewering aan US-studente
en die breer publiek. navorsing en die
lewering van voorkomende klinies siel-
kundige dienste aan die samelewing.
Sowat 2 000 opleidingsessies sal jaar-
liks onder toesig van die eenheid se
personeel aangebied word. Dit sal die
volle spektrum van die kliniese veld.
soos psigoterapie. psigometrie, kliniese
evaluasie en neurosielkunde dek. Die
studente word in samewerking met
klinici van die Stikland- en Tygerberg-
hospitale opgelei.
Omdat kennis in die studieveld voort-
durend toeneem, sal die EKS gereeld
werkseminare aanbied am praktiseren-
de klinilfJ>esielkundiges met die nuutste
ontwikkelinge op die hoogte te hou.
Nagenoeg 3 000 dienssessies gaan jaar-
liks aangebied word - sowat 'agtig
persent daarvan aan US-studente. Aile
ouderdoms- en rassegroepe word be-

handel. Probleme wat wissel van alge-
mene aanpassingsonvermoe tot psi-
gases word gehanteer. dikwels saam
met personeel van die ander drie ver-
wante US-eenhede. soos die Eenheid
vir Studentevoorligting.
Behalwe vir die normale buitepasient-
diens elke dag, het die eenheid oak 'n
24-uur-krisisdiens gedurende die aka-
demiese jaar vir US-studente beskik-
baar. Die Universiteit se Departement
Sielkunde is oak hierby betrek.
Navorsing word beskou as 'n aka de-
miese aktiwiteit wat pas by 'n univer-
siteitsinstelling soos die EKS. Naas die
EKS-personeel se navorsingswerk bied
die eenheid navorsingsgeriewe en -hulp
aan US-studente asook praktiserende
kliniese sielkundiges. Stres is byvoor-
beeld een van die onderwerpe wat by
die eenheid bestudeer word.
Vanwee die hoe voorkoms van siel-
kundige steurings in die samelewing
sal die eenheid deurgaans herstellende
dienste aan die publiek beskikbaar stel,
maar terselfdertyd probeer am neg a-
tiewe lewenspatrone vroegtydig te iden-
tifiseer en deur voorkoming te verhoed
dat dit in psigopatologie ontwikkel.
Studente en die bree publiek van aile
rassegroepe sal die aandag ontvang.
Daar word verwag dat die omvang daar-
van baie kan toeneem. 0

Eenheid
•vir
Kliniese
Sielkunde
geopen
SIELKUNDIGEKONSULTASIES is lank-
al nie meer 'n eksklusiewe luuksheid
nie, maar is alledaags en noodsaaklik.
net soos mediese en tandheelkundige
sorgo So het dr. Willie van Niekerk,
Minister van Nasionale Gesondheid en
Bevolkingsontwikkeling, gese toe hy die
Universiteit se Eenheid vir Kliniese Siel-
kunde onlangs amptelik geopen het.
Saam met die psigiater, psigiatriese ver-
pleegkundiges, maatskaplike werker,
arbeidsterapeut en ander is die kliniese
sielkundige se prof essie 'n onontbeer-
like deel van die multi-dissiplinere
geestesgesondheidspan. het dr. Van
Niekerk gese.
Die kliniese sielkundige is 'n deskun-
'dige op die gebied van die menslike
persoonlikheid. sielkundige ontwik-
keling. interpersoonlike gedrag en ver-
skynsels soos angs. stres en depressie.
"In die Suid-Afrikaanse gemeenskap
van vandag word toenemend meer uit-
dagings gestel aan die kliniese siel-
kundige. Ons is onder andere bekend
vir 'n hoe egskeidingsyfer, selfmoord-
syfer. alkoholisme en hoe voorkoms van
hartvatsiektes."
Dr. Van Niekerk het gese die kliniese
sielkundige moet binne spanverband
saamwerk om die uitdagings die hoof te
bied sodat die land se bevolking van
nagenoeg 30 miljoen die dringende hulp
kan kry wat nodig is. Hy het beklemtoon
hoe noodsaaklik klinies sielkundige
. navorsing oor die genoemde probleem-
verskynsels is.
'n Mens kan slegs as kliniese siel-
kundige praktiseer nadat jy by die
beroepsraad vir sielkunde, 'n afdeling
van die SA Mediese en Tandheel-
kundige Raad. geregistreer is. Om te
registreer. moet 'n kandidaat ses jaar of
langer studeer, die meestersgraad be-
haal en 'n heeltydse internskap aan 'n
geakkrediteerde instansie deurloop.
Aan die US word gerigte kliniese oplei-
ding reeds vanaf die honneursgraad
aangebied.
Hy is oak bewus daarvan dat oorweging
geskenk word aan die instel van 'n
D.Psig.-graad, 'n gerigte, heeltydse dok-
torale kursus in die kliniese sielkunde.
wat aan die klinikus na registrasie
gespesialiseerde opleiding sal bied, het
dr. Van Niekerk gese. 0



Links bo: Mm. Tienie Meyer, 'n vorige burgemeester van
Bellville, ontvang 'n toekenning van die Rektor en Vise-kanse-
lier, prof. Mike de Vries, vir sy vriendskap, ondersteuning en
groat donasies oar baie jare aan die Bestuurskool. Hy het
onder meer as geskenk die USB se raadsaal gemeubileer.

Regs bo vertoon prof. Helgaard Muller die skildery wat hy as
geskenk van die USB-person eel gekry het uit waardering vir
sy ywer am 'n lank gekoesterde ideaal. die nuwe gebou, te
verwesenlik. Hy bly steeds as dosent aan maar tree uit as
direkteur van die USB.

Bestuurskool se gebou ingewy

'n Belg, baron Bekaert (middel), president van die "European Foundation for Manage-
ment Development", was die geleentheidspreker met die nuwe gebou se inwyding.
By horn is prof. Muller en mnr. Gys Steyn, besturende direkteur van Kaapse Wyn en
Distilleerders.

Toe die Universiteit van SteUen-
bosch Bestuurskool in 1964 op 'n
nederige skaal met slegs 14 stu-

dente begin het, is dit in sekere akade-
miese en sakekringe as 'n nie-lewens-
vatbare gedagte beskryf. Minder as 'n
kwarteeu later spog die US-Bestuur-
skool vandag met:
• die grootste studentetal van enige
bestuurskool in die land aan 'n residen-
siele universiteit;
• 'n moderne gebouekompleks - die
enigste in Suid-Afrika wat oor moderne
fasiliteite beskik wat spesifiek opgerig
is vir opleiding van sakelui - en die
eerste gebou op die Universiteit se
BeUvilleparkterrein van 85 ha;
• die feit dat die Bestuurskool be lang-
rike navorsing doen en diens van lands-
belang lewer, a.m. deur die Instituut
vir Toegepaste Bestuurswetenskappe,
wat in 1987 'n begroting van byna R1,25
miljoen gehad het;
• erkenning deur donateurs soos Stel-
lenbosch-Boerewynmakery (SBW), Ou
Mutual, die Nywerheidsontwikkelings-
korporasie (NOK) en verskeie ander
groot maatskappye wat in die afgelope
jare reusebedrae vir die USB, sy geboue
en werksaamhede geskenk het; en
• internasionale erkenning, o.m. van
belangrike ins tansies soos die "Euro-
pean Foundation for Management Deve-
lopment" (EFMD) en die "American
Assembly of Collegiate Schools of
Business" (AACSB) en verskeie buite-
landse bestuurskole.
Meer as 40% van die deelnemers aan
die Bestuurskool se programme kom
van Transvaal.
Naas die heeltydse MBA-kursus wat
oor een kalenderjaar en die deeltydse
kursus wat oor 'twee jaar strek, word
modulere MBA-kursusse (drie jaar lank)
ook aangebied. Laasgenoemde kursus

stel voornemende studente in staat om
'n MBA-graad te behaal sonder om
radikale inbreuk op werktyd te maak.
Na afhandeling van die lesingprogram
van hierdie kursusse moet aUe studente
in die daaropvolgende jaar 'n werkstuk
voltooi.

Saam met die fakulteit van Landbou-
wetenskappe, Bosbou. Ingenieurswese.
Krygkunde en Geneeskunde word kur-
susse vir bestuurslui in die spesialiteits-
rigtings aangebied.

Vir iemand wat nie die tyd of toelatings-
vereistes het om 'n honneurs- of M-

graad te volg nie, bied die USB 'n reeks
bestuursontwikkelingsprogramme in
bestuurstrategie, senior bestuur, be-
stuursontwikkeling en arbeidsbetrek-
kinge aan.

As navorsing- en diensorganisasie lewer

die Instituut vir Toegepaste Bestuurs-
wetenskappe deur sy vyf eenhede
belangrike dienste aan die sakegemeen-
skap. Hulle is die eenhede vir Entrepre-
neurskap en Kleinsakebestuur en die
vir Bemarkingstudies. die Navorsings-
eenheid vir Arbeidsbetrekkinge. die
Finansiele Navorsingseenheid asook
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Landbou-ekonomie: Reunie
DIE Departement Landbou-ekonomie beplan 'n reiinie van al sy oud-studente op 12
en 13 Augustus 1988. Dit sal die eerste keer wees dat die departement 'n reiinie reel.
Volgens die departementshoof, prof. Eckart Kassier, gaan die saamtrek op Vrydag-
aand 12 Augustus begin met 'n sosiale funksie.
Die volgende dag kan die oud-studente die Intervarsity tussen die Maties en Ikeys op
Nuweland bywoon, en 'n reiinie-dinee die aand op Stellenbosch. 'n Uitstalling van
die departement se werk gaan ook aangebied word.
Meer besonderhede oor die reiinie sal later bekend gemaak word. 0

die Eenheid vir die Studie van Tegno-
logiese Innovasie.

Met sy nuwe gebouekompleks beskik
die Bestuurskool oor geriewe wat geen
ander soortgelyke instansie in die land
hom kan nadoen nie.
Die Bestuurskool en seminaarkompleks
bestaan uit 'n gebou van vier vlakke.
Die eerste vlak huisves ontspannings-
en konferensiegeriewe asook 'n kafe-
teria en ontspanningslokaal vir sowat
120 mense, en is laer as die hoofingang
op die tweede vlak.
Vier moderne, goed toegeruste lesing-
sale op die tweede vlak bied sitplek vir
tussen 40 en 140 persone. Daar is ook 'n
rekenaarkamer wat ontwerp is vir 30
individuele werkstasies, besprekings-
lokale en waarnemingslokale.
Die derde vlak huisves die biblioteek
wat aanvanklik 10 000 boeke kan huis-
yes en oor bergplek vir nog 6 000 boeke
beskik, 'n raadsaal en personeelkamer.
Die vierde vlak huisves kantore vir
dosente en navorsers.
Die nuwe kompleks kan tot 600 MBA-
studente huisves. Om die standaard
hoog te hou, word daar nie vir onbe-
perkte groei in die studentetal voor-
siening gemaak nie.
Een van die Bestuurskool se belang-
rikste toekomsplanne is om meer aktief
tot die internasionale mark toe te tree
en daar word tans gewerk aan die
loodsing van 'n heeltydse MBA-kursus
asook Bestuursontwikkelingsprogram-
me, wat met Engels as medium inter-
nasionaal bemark sal word.
Prof. H. P. Muller, wat tot onlangs die
direkteur van die Bestuurskool was,
het reeds sterk steun vir die programme
uit Suider-Afrika, Europa en die VSA
verkry en daar kan dus voorsien word
dat die USB in die nabye toekoms 'n
sterk internasionale karakter sal ont-
wikkel. 0

Regstelllngs:
In die vorige uitgawe van Malieland is prof.
L. W. H. Ackermann. eerste bekleer van die
leerstoel in menseregte aan die US (bl. 3). se
noemnaam per abuis as Werner Lp.v. Laurie
aangegee.
In 'n fotobyskrif by'n arlikel oor die Inslituut vir
Polimeerwetenskap se uitstalling in Hannover.
Wes-Duitsland. (bl. 7 van die uitgawe). is foulief
aangedui dat een van die mense op die foto
mnr. Willem Relief. SA Ambassadeur in Bonn.
is. Lp.v. dr. Willem van Biljon. Raad: Wet en-
skaplik van die SA Ambassade in die land.
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Meer beskikbaar vir
voorgraadse beurse
DIE UNIVERSITEIT het bekend gemaak dat die bedrag wat in die nuwe jaar vir
beurse vir voorgraadse studente aangewend sal word, met 21 persent verhoog is.
"Beurswaardes is aansienlik aangepas om met die groeiende behoefte aan finansiele
steun vir verdienstelike studente tred te hou," het prof. Hennie Rossouw, Vise-
rektor (akademies), gese.
Voornemende eerstejaars kan vir 340 merietebeurse aansoek doen. Altesaam 450
merietebeurse is ook vir senior voorgraadse studente beskikbaar. Die senior voor-
graadse studente moet in 1987 minstens 70 persent behaal het.
Die Universiteit stel ook weer beurse aan behoeftige studente beskikbaar. Daar is
sowat 750 van die beurse.
Leierskapbeurse aan studente wat op skool hoofseuns of -meisies was, is ook
verhoog. Altesaam 290 van die beurse word eenmalig toegeken. Aansoekvorms
hiervoor is by die Registrateur (akademies) beskikbaar.
Die Universiteit het ook onderneem om 450 spesiale beurse beskikbaar te stel vir
verskillende vorme van prestasie naas akademiese prestasie.
Altesame 275 beurse vir 'n vierde kind uit dieselfd~ huis is weer aanstaande jaar
beskikbaar. Die beurse is uniek aan die Universiteit van Stellenbosch. Die beurse
word nie outomaties toegeken nie en aansoekvorms moet by die Registrateur
(Akademies) aangevra word.
Die Universiteit stel ook lenings beskikbaar. Vir die duur van die studie is die lenings
rentevry en daarna word 'n rentekoers van net ses persent gehef.
Behalwe beurse wat deur die Universiteit self beskikbaar gestel word, is daar
verskillende buite-instellings wat 'n ruim getal beurse aan verdienstelike Stellen-
bosse studente beskikbaar stel. Voorbeelde hiervan is die Standard Bank-meriete-
beurse van R3 500 elk vir eerstejaarstudente en die Harry Crossley-beurse vir
nagraadse studente.

Mej. K. L. Dixon, 'n honneurstudent in
die landbouwetenskappe, het die J. L.
Irvin Rumevite-beurs vir Veekunde ver-
werf. Sy het in haar voorgraadse studie-
jare in 54 persent van haar vakke onder-
skeidings behaal en in die res baie naby
aan onderskeiding. By haar is, van links,
mm. W. A. Smith, senior lektor in Vee-
kunde, prof. W. A. Vosloo, die departe-
mentshoof, en dr. G. Louw, bemarkings-
direkteur van Agrihold, wat die beurs
aan mej. Dixon oorhandig het.



Die raadgewers word touwys gemaak
oor hoe om sulke probleme vertroulik te
hanteer, en hoe belangrik dit is om te
weet na wie eerstejaars dadelik vir pro-
fessionele hulp verwys kan word. "'n
Raadgewer kan help om te keer dat 'n
eerstejaar se krisis nie vir hom 'n per-
soonlike ramp word nie," se dr. Meyer.
Nog 'n belangrike taak waarvoor die
raadgewers deeglik voorberei word, is
om die eerstejaars te help om hulle aan-
legte en talente te ontwikkel. Die raad-
gewers dra baie by om die eerstejaars
gebalanseerd by al die studentebedry-
wighede soos sportklubs en verenigings
te laat inskakel, hulle leierskaptalente
te ontwikkel, sosiale vaardighede,
mensekennis en kennis van aktuele
sake te verb reed , en om gesonde morele,
etiese, liggaamlike en geestelike waar-
des te kweek.
"Eerstejaars is dikwels baie beskroomd
en oorbluf wanneer hulle op univer-
siteit aankom. Die raadgewers kan baie
help om die eerstejaars wat dit nodig
het uit hul dop te laat kruip, hulle
talente te ontgin, hulle iets nuuts te laat
probeer," vertel dr. Meyer.
Hy meen die stelsel dra veral by tot 'n
beter akademiese atmosfeer in die kos-
huise en elders op die kampus, maar
dat dit ook in ander opsigte sorg vir
gelukkiger, beter aangepaste studente
- op eerstejaarsvlak, en gevolglik ook
in die res van die mense se studieloop-
bane.

maar sonder om 'n probleembehepte
benadering te he. Hulle kry perspektief
op die spannings en onsekerhede wat
eerstejaars meestal ervaar, en leer meer
van die probleme waarvoor die eerste-
jaars na opgeleide deskundiges verwys
moet word, soos morele, godsdienstige,
geld-, gesins- en seksprobleme, eet- en
slaapstoornisse, depressie, angs, min-
derwaardigheidsgevoelens en sosiale
vereensaming.

Vertrouli k

in verbinding te bly en aan hulle oordie
eerstejaar se vordering verslag te doen.
Die stelsel geld nie net vir die US se
talle koshuise nie, maar ook vir die
privaatwyke waarin aile nie-koshuis-
inwoners ingedeel is.

Die raadgewers word ondersteun deur
die inwonende/besoekende hoofde van
koshuise en privaatwyke, en deur die
personeel van die Eenheid vir Stu dente-
voorligting.

Die eenheid se studentevoorligters hou
dwarsdeur die akademiese jaar gereeld
samesprekings met klein groepe raad-
gewers oor probleme wat hulle almal
raak. As dit nodig is, kan 'n raadgewer
ook enige tyd by die eenheid gaan hulp
vra.
'n Senior studentevoorligter van die
eenheid, dr. Johann Meyer, is die koordi-

Voordat die 1988-eerstejaars in
Februarle op Stellenbosch aan-
kom, woon 'n groep senior
studente 'n opleidingskursus by
- om hulle beter toe te rus as
raadgewers wat deur die Univer-
siteit aangestel en vergoed word
om die eerstejaars se aanpassing
by die akademiese en ander eise
van die kampuslewe makUker te
maak.

Raadgewers maak
eerstejaars se

•aanpasslng
makliker

Universiteit toe gaan, kan moeilike
aanpassings verg. Vir baie eerste-
jaars is dit die eerste keer dat hulle

hul ouerhuise verlaat en kennis maak
met 'n nuwe vryheid wat sy eie eise er
verantwoordelikhede inhou - 'n wyer
wereld met onbekende waardes en
keuses. Die oenskynlik onpersoonlike
koshuis- en studentelewe skep verwar-
ring en onsekerheid. Moeilike besluite
oor vakke, kursusse en 'n beroep moet
nou finaal geneem en deurgevoer word.
Op Stellenbosch word die eerstejaars
se aanpassing makliker gemaak deur
studenteraadgewers - senior studente
wat die Universiteit vir die doel aanstel.
Dit is 'n ou stelsel wat reeds 34 jaar aan
die Universiteit bestaan, maarwaarvan
die waarde vandag nog deeglik besef
word. Baie moeite word gedoen om die
stelsel steeds te verbeter, onder meer

deur vanaf 1988 'n tweedaagse oplei-
dingskursus vir die raadgewers aan te
bied.

Die raadgewers is senior studente,
d.w.s. minstens op derdejaarsvlak, wat
akademies suksesvol studeer, wie se
gedrag voorbeeldig is en wat verkieslik
leierseienskappe openbaar. Daar word
gesoek na studente wat die eerstejaars
se respek sal afdwing.

Vir hul werk as raadgewers betaal die
Universiteit hulle kwartaalliks 'n ver-
goeding. Daar word verwag dat hulle 'n
bepaalde hoeveelheid van hul tyd hier-
aan sal afstaan. Hulle moet nie in
koshuiskomitees dien nie.

Elke raadgewer is vir sowat tien tot
twaalf eerstejaars verantwoordelik -
daar word gepoog om die getal so laag
as moontlik te hou. 'n Raadgewer moet
verkieslik in dieselfde rigting studeer
as die eerstejaars onder sy toesig.

Een van die raadgewer se take is om
met elke eerstejaar se ouers of voogde

neerder van die tweedaagse opleiding-
sessie wat vanaf 1988 vir die raadgewers
aangebied word om hulle beter vir hulle
taak toe te rus. Dit word aan die einde
van Januarie gehou, voordat die eerste-
jaars op Stell!Jnbosch aanland.
Die raadgewers word onder meer opge-
lei in kommunikasievaardighede: Hoe
om individue te begryp en te aanvaar,
in hulle belang te stel, met warmte
teenoor hulle te kan optree, en hoe om
met groepies of een-een van hulle onder-
houde te voer.
Omdat akademiese ondersteuning so
belangrik is, leer die raadgewers hoe
om met vak- en kursuskeuses betyds te
help leiding gee, onsekerheid oor
beroepskeuses te help uitskakel, swak
studie- en leesgewoontes betyds te help
raaksien, raad te gee oor planmatige en
sistematiese studie, en hoe om gevoelig
te wees vir die persoonlikheidsprobleme
wat uit akademiese mislukking spruit.
Verder word die raadgewers geskool in
die uitken van persoonlike probleme -

Frustrasies
remand wat self redelik onlangs 'n
eerstejaarwas, kan die beste aansluiting
vind by 'n eerst'ejaar se behoeftes, pro-
bleme en frustrasies. Daarby sorg die
raadgewerstelsel dat die opgeleide
mense soos byvoorbeeld die inwonende
hoofde en studentevoorligters wat die
Universitelt daar stel om die eerste-
jaars te help, meer funksioneel gemaak
word, se prof. Flip de Wet, die direk-
teur van studentesake. Hy was tot
onlangs die inwonende hoof van 'n groot
manskoshuis, Majuba.
Prof. De Wet beskryf dit as "'n deeglike
netwerk van hulp en leiding wat dwars-
oor die kampus versprei is."
Dr. Meyer se: "Die raadgewers het die
potensiaal om 'n aansienlike bydrae te
lewer tot minder frustasie en spanning,
beter akademiese resultate, minder
kursusstakings en meer positiewe self-
konsepontwikkeling by die eerste-
jaars." 0

15



'Geloof en vertroue' sorg vir
R1 miljoen in 1987Bemakings en ander uitgestelde

skenkings het nou reeds 'n belang-
rike bron van inkomste vir die

Universiteit geword. Saam met skenk-
ings deur oud-studente, ouers van
studente, personeel van die Univer-
siteit. ander goedgesinde vriende en
sake-instellings stel bydraes uit boedels
die Universiteit in staat om sy finansiele
verpligtinge na te kom.
Die Universiteit het vanjaar meer as R1
miljoen in kontant uit boedels en trusts
ontvang. Die afgelope 13 jaar is testa-
mentere bemakings ten bed rae van R45
miljoen gefinaliseer. Bedrae wat ten
bate van gedenkskenkings ontvang
word, groei steeds.
Al meer mense bou fondse op deur
gereelde jaarlikse skenkings wat dan
dien as 'n gedenkfonds ter ere van
ouers, 'n eggenoot. 'n beminde leer-
meester of wat die skenker se eie naam
dra en meestal beursfondse is.
Beursfondse wat in die afgelope paar
jaar op die manier tot stand gekom het,
dra bekende name soos Cillie, P. G. S.
Neethling, H. P. Dekker, A. W. Schu-

mann, J. en W. Spies, Betsie Cluver,
A. P. Lubbe, Minnie MarkoUeren J. W.
du Preez.

Die Universiteit ontvang ook steeds
boekeversamelings en kunswerke wat
in baie gevalle waardevolle toevoegings
tot bestaande opvoedkundige en kul-
tuurversamelings is.

"Geloof en vertroue in die toekoms. Dit
is wat 'n bemaking aan die Universiteit
verteenwoordig," se mnr. Andries Ester-
huyse, die adjunk-direkteur van Ont-
wikkeling en Skakeling.

Vanjaar, soos voorheen, het die Univer-
siteit besonder waardevolle erflatings
ontvang. In baie van die gevalle is dit
bemakings wat vir langer as 'n dekade
gelede reeds in 'n testament beskrywe
is. Die feit dat talle van die bemakings
nou realiseer, beteken baie vir die
Universiteit. Die finansiele omstandig-
hede wat in die land heers, knel ook die

Universiteit en steun uit die oord word
dus verwelkom.
Benewens die John Uys-erflating (lees
berig op bl. 17) was die Universiteit ook
'n erfgenaam in 'n hele aantal ander
boedels.
Bemakings is altyd 'n persoonlike en
vertroulike saak. Die meeste mense wil
nie inligting oor hul skenkings bekend
gemaak he nie. Sonder om besonder-
hede oor die bedrae of voorwaardes
van die bemakings bekend te maak, het
mnr. Esterhuyse egter die name genoem
van enkeles uit wie se boedels die
Universiteit vanjaar geeerf het.
Die Universiteit is baie dank verskuldig
aan die nagedagtenis van die mense en
ook ander wie se name nie bekend-
gemaak mag word nie.
Mev. R. J. (Rykle) Marais, wat in
November 1985 op 80-jarige leeftyd oor-
lede is, het 'n ruim bed rag in haar

Geologie word 75 jaar oud
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Prof. 100ste.

DIE DEPARTEMENT Geologie be plan
allerlei bedrywighede in 1988 ter vie ring
van sy 75ste bestaansjaar. Terselfder-
tyd word die 25ste bestaansjaar van die
Kamer van Mynwese-gebou, wat die
departement huisves, ook gevier.
Plakkaat-uitstallings, demonstrasies,
begeleide toere en ope dae gaan deur
die jaar aangebied word.
In die eerste semester sal die bedrywig-
hede hoofsaaklik toegespits wees op
voorgraadse opleiding en beroepsvoor-
ligting vir voornemende studente, ter-
wyl daar in die tweede semester meer
klem gele gaan word op akademiese
aangeleenthede en navorsing.

Dr. De Kock.

Die vieringe sal in die tweede week van
Augustus 'n hoogtepunt bereik met
simposia oor onderwerpe soos Seld-
same aardes en Sintetiese edelmetale,
'n reiinie van oud-studente asook voor-
dragte oor die departement se huidige
navorsing.
Die simposia word beplan vir 10-11
Augustus, en die reiinie en navorsings-
voordragte vir Vrydag 12 Augustus, die
dag voor die Intervarsity tussen die
Maties en die Ikeys op Nuweland.
Belangstellendes kan met mnr. Herbert
Pienaar by die departement (telefoon-
nommer 02231-773216/9) in verbinding
tree. 0

Dr. Hofmeyr.

boedel nagelaat, wat aangewend moet
word as beurse aan studente afkomstig
uit die Tulbagh-distrik. Sy was 'n suster
van prof. Piet Zeeman, in lewe professor
in fisika aan die US. Tydens sy hoer-
skooljare het hy by haar gewoon. Mev.
Marais se eerste huwelik was met mnr.
Frans Theron van die plaas Rooiland,
Tulbagh. Die beurse wat ingestel word,
sal as die Frans en Rykie Theron-studie-
beurse bekend staan.

Prof. Mattie Jooste het in haar testament
nie haar alma mater en die Departement
Huishoudkunde vergeet nie. Prof. Jooste
is in Augustus 1986 op 80-jarige leeftyd
op Stellenbosch oorlede. Sywas vir baie
jare (1930-1968) verbonde aan die
departement Huishoudkunde en was 'n
gewilde dosent. Duisende van haar oud-
studente is oor die land versprei waar-..



Mev. Glen Uys en wyle mnr. John Uys.

Universiteit erf 3
waardevolle plase

baie van hulle belangrike poste beklee.
Die bedrag wat sy nagelaat het, sal vir
studentehulp in die huishoudkunde
aangewend word.
Mnr. Johan F. Janse van Rensburg, in
lewe 'n vrygesel-boer van die plaas
Rottangslaagte, Uniondale, het die
grootste gedeelte van sy boedel aan die
Universiteit bemaak. Dit sal as beurs-
fonds behoeftige en verdienstelike stu-
dente help wat afkomstig is van Union-
dale en van die dorp se hoer skool. Die
studiefonds sal mnr. Van Rensburg se
naam dra.
Dr, S. J. G. Hofmeyr het uit sy boedel 'n
kontantlegaat en bate van die Eeufees-
trustfonds laat toekom. Wyle dr. Hof-
meyr was 'n bekende en lojale Dud-
Matie. Hy was 'n eerstejaar met univer-
siteitswording in 1918. In 1924 was hy
die eerste student wat 'n M.Sc. Agric.
graad aan die US behaal - met lof. Dr.
Hofmeyr was vir baie jare burgemeester
van die Paarl en het later in Pretoria
gewoon.
Mnr. Sam Bosman, 'n bekende oud-
onderwyser wat vroeg in 1986 op 78-
jarige leeftyd oorlede is, was in 1926 'n
eerstejaarstudent aan die US. Nadat hy
in 1968 afgetree het, het hy vir baie jare
op Stilbaai gewoon, en tot met sy dood
in die Strand. As 'n baie lojale Dud-
Matie het hy die Universiteit gereeld
ondersteun. Hy het altyd gese dat hy as
"arm afgetrede onderwyser" nie baie
kon gee nie, maar Stellenbosch in sy
testament sou "onthou". Dit het hy ook
gedoen.
Dr. P. A. Conradle, 'n oud-Ikey, is in
Mei 1986 op Pietersburg oorlede. Hy
was 87 jaar oud. Toe mnr. Esterhuyse
in 1962 'n insamelingsveldtog ten bate
van die Eeufeesfonds in Pietersburg
gevoer het, het dr. Conradie aktief by
die insamelingskomitee ingeskakel en
tot sy dood 'n vriend van Stellenbosch
gebly. Sy kontantbemaking gaan ten
bate van die Eeufeestrustfonds.
Mnr. D. F. Smlt, 'n bekende boer van
Willowmore, se bemaking gaan ten bate
van studentehulp. Hy was getroud met
Gertuida Lotter, en hulle was kinder-
loos.
Dr. W. P. de Kock, in lewe een van die
grootste individuele donateurs van die
Universiteit, het sy alma mater ook in
sy testament begunstig. Hy het bepaal
dat. die bemaking vir navorsing en
studentehulp aangewend moet word.
Dr. De Kock is vroeg in lulie vanjaar op
Potchefstroom oorlede en op sy 81ste
verjaardag begrawe.
Dr. De Kock was een van die groot seuns
van Suid-Afrika en het van die Univer-
siteit 'n eredoktorsgraad ontvang. Hy
was 'n voormalige voorsitter van die SA
Diamantraad, ontvanger van die SA
Akademie vir Wetenskap en Kuns se
Havenga-prys vir geologie en stigters-
lid van die Akademie se fakulteit natuur-
wetenskap en tegniek.
Lank voor sy dood het dr. De Kock reeds
waardevolle versamelings edel- en half-
edelgesteentes aan die Departement
Geologie geskenk. D

MET DIEDDDD van mnr. lohn Uys (77),
'n afgetrede boer van Heidelberg, Kaap-
land, het die Universiteit onlangs een
van die grootste erflatings in sy geskie-
denis gekry. Mnr. Uys het drie waarde-
volle, aangrensende plase in die distrik
Heidelberg wat saam sowat 4 500 ha
beslaan, asook beeste, 'n wildkudde en
'n groot trop merinoskape aan die US
nagelaat.
Die plase, Brakkekuil, lakkalsfontein en
Westfield, sal as 'n boerdery-eenheid
behou en onder meer vir landbou-navor-
sing gebruik word. Die testament be-
paal dat die Universiteit nie die plase
mag verkoop nie.
Hulle Ie suid van Heidelberg, aan die
pad na die kus-vakansiedorp Witsand.
Sowat vier kilometers kuslyn oos van
en teenaan Witsand is deel van West-
field.
Daar is goeie saaigrond en wei veld op
die plase. Die Slangrivier loop deur die
eiendom en daar is twee woonhuise
asook buitegeboue. Saam vorm die drie
plase een van die grootste boerdery-
eenhede in Suid-Kaapland.
Brakkekuil was mnr. Uys se familie-
erfplaas waar hy grootgeword en tot
1973 gewoon het. Hy het toe opgehou
boer, die plase verhuur en op Heidel-
berg gaan woon.
Sy weduwee, mev. Glen Uys, is Heidel-
berg se burgemeester en nasionale pre-
sident van die Suid-Afrikaanse Land-
bou-unie.
Die boerdery-eenheid word volgens die
testament vernoem na mnr. en mev.
Uys se enigste seun, mnr. Le Roux Uys
wat in 1973 dood is. Dit sal as die P. M.

Ie Roux Uys-plaas van die Universiteit
van Stell enbosch bekend staan.
In 1980 is die egpaar se enigste ander
kind, mej. Hanna Uys, oorlede.
Sedert 1974 het mnr. lohn Uys die drie
plase verhuur en die huurtermyn strek
oor nog elf jaar. Daarna sal die Univer-
siteit self die eiendom bestuur en
bedryf. Die kudde van sowat 3 500
merino's wat die Universiteit saam met
die plase geerf het, is by die huurkon-
trak ingesluit. Dit sal behou en verbeter
word.
Die Universiteit moet die plase uit hulle
opbrengs in stand hou, maar moet die
jaarlikse netto wins vir studiebeurse in
die landbouwetenskappe, teologie en
natuurbewaring gebruik. Dit sal die
P. M.le Roux Uys-studiebeurse genoem
word.

Navorsers
Navorsers van verskeie US-departe-
mente gaan op die P. M. Ie Roux Uys-
plaas betrek word. Dit sluit in Skaap-
en Wolkunde, Akkerbou en Weiding,
Landbou-ekonomie, Grond- en Land-
bouwaterkunde asook Natuurbewaring.
Die navorsingsresultate wat behaal
word, behoort baie voordele vir die
boerderygemeenskap van Heidelberg te
he.
Daar word verwag dat die Universiteit
van wee hierdie waardevolle erflating
mettertyd al hoe meer vir die landbou-
bedryf in die deel van Suid-Kaapland
kan beteken. Dit is die eerste keer dat
die Universiteit sy eie navorsingsplaas
buite die Stellenbosch-omgewing het.

D
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Victoria-kollege 'n eeu gelede so

DIE B.T.K. vier in die komende Paasnaweek, van 31 Maart tot 4 April, sy 60ste
verlaarsdag met 'n reiinie in die Wolfbergskeure- en Maltese Kruis-omgewing in die
Sederberge. Tentslaapplek en kos sal voorsien word, teen R35. Oud-B.T.Kaners kan
skryf aan B,T.K.-kantoor, Langenhoven-studentesentrum, Universiteit, Stellenbosch,
7600, of bel telefoonnommer 78650.

Twee nagraadse studente in die Departement Elektriese en Elektroniese Ingenieurs-
wese, mnre. Nelis du Toit (links) en Ian George, het elk 'n spesiale merietebeurs van
Rll DODvan die WNNR gekry. Die beurse word baie selektief as erkenning vir volge-
houe uitstaande akademiese prestasie toegeken. Albei doen heeltyds navorsing vir
hul doktorsgrade in die ingenieurswese, op die gebied van mikrogolf-antennes en
elektromagnetiese teorie. Prof. John Cloete is albei se promotor.

Oit was die afgelope jaar presies 'n
eeu gelede dat due Universiteit se

vroee voorloper. die Stellenbosch-kol-
lege, in 1887 tot Victoria-kollege ver-
doop is, ter ere van koningin Victoria.
die destydse Britse monarg.
Die Universiteit voer sy geskiedenis te-
rug na 1866, toe 'n tersiere onderwys-
inrigting, die Stellenbosse Gymnasium.
gestig is. In 1880 het dit die Stellen-
bosch-kollege geword.

Toe die jong kollege se nuwe gebou
(vandag bekend as die Ou Hoofgebou)

verdoop
in 1886 met vee I swier ingewy is, is
voorgestel dat die kollege in 1887 tot
Queen's College hernoem moes word
omdat koningin Victoria se 50ste jaar
op die Britse traon dan gevier sou word.
Daar is egter besluit op Victoria-kollege
vanwee die probleme wat die vertaling
van Queen's College in Nederlands sou
oplewer.

'n "Petisie" gedateer 11 Maart 1887 is
aan die Britse vorstin gestuur met die
versoek: "May it please Your Majesty
that Your Majesty would graciously
permit the institution otherwise known
as the Stellenbosch College to bear
henceforth the style and title of the
Victoria College of Stellenbosch."
Op 2 Mei is 'n brief uit Londen aan die
Kaapse goewerneur. sir Hercules Robin-
son, gestuur om te laat weet dat "the
Queen has been graciously pleased to
sanction the application of the Stellen-
bosch College to be allowed to take the
name of the Victoria College."
Die kollege-raad en -senaat het daarap
die hoop uitgespreek "that the College
be not unworthy of Her Majesty's gra-
cious recognition, and may contribute
to the increase of sound learning among
Her Majesty's subjects in this colony
and in the neighbouring territories."

Buitengewone
Die hoop het beslis nie beskaam nie. In
die 31 jaar wat die jong inrigting as
Victoria-kollege bekend gestaan het -
voordat dit in 1918 universiteitstatus
verkry het en tot Universiteit van Stel-
lenbosch hernoem is - het die kollege
'n buitengewone bydrae tot die leiers-
korps op allerlei terreine in die land
opgelewer.
Onder die talle oud-Victoriane wat so
uitgestyg het. was eerste ministers
genls. J. B. M. Hertzog en J. C. Smuts,
drr. D. F. Malan en H. F. Verwoerd. en
adv. J. G. Strijdom. die taalstryder C. J.
Langenhoven, wetenskaplikes soos dr.
S. Meiring Naude, en sake- en nywer-
heidspioniers soos drr. M. S. (Tinie)
Louw, H. J. van Eck en H. J. van der Bijl,
en talle ander soos hulle. 0

Adresse., assebliej
Die Universiteit wi! graag met aile Oud-Maties in verbinding bly. As u - of 'n ander Oud-Matie van wie u weet - nie

Matieland kry nie, salons dit waardeer as u hierdie vorm invul en stuur aan:
Die Redakteur, Matieland, Universiteit, 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 ad res vir Matieland: .

Ma'ti~l~~;'i~o~t ~~~ '~y~.~~~~~~k~ci~e~i~~~~~ci~e's'ge'st~~~
word. (Haal deur wat nie van toepassing is nie.)

My nuwe werkadres: .

My nuwe woonadres: .



Oud-Matie een van die voorste genealoe in die land

80-jarige sorg vir
reusewerk oor SA
geslagregisters
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Dr. Lombard is gedurende 1949-1966
op Stellenbosch as predikant opgelei.
Hy het vir 14 jaar gemeentes op Thaba-
zimbi, Vryburg en in Pretoria bedien
voordat hy In 1971 by die RGN begin
werk het. Sy doktorsgraad het hy In die
geskiedenis aan die Universiteit van
Suid-Afrlka verwerf. 0

Dr. Lombard.

Nli sy aftrede in 1963 het hy as vak-
kundlge by die NG Kerk-argief In Kaap-
stad gaan werk, waar hy sy liefhebbery,
die geskledenis en veral die familie-
geskiedenis, na hartelus kon uitleef. In
die tyd publiseer hy onder meer Die
herkoms van die Afrikaner 1657-1867,
Slagtersnek en sy mense, asook werke
oor die NG gemeentes Worcester en
Brandfort.

Met verloop van tyd het hy 'n indruk-
wekkende genealogiese versa me ling
opgebou, wat nou as die nuwe reeks SA
Geslagsregisters/SA Genealogies ge-
publiseer word. In 1982 is hy vir sy
bydrae op genealoglese gebied met die
SA Akademle vir Wetenskap en Kuns
se D. F. du Toit Malherbe-prys vereer.

Dr. Heese en sy vrou woon in die
Strand. HuIle een dogter, wyle mev.
Hester Rossouw, was die vrou van prof.
Hennie Rossouw, Vise-Rektor (akade-
mies). Dr. Heese-hulle se enigste seun,
dr. Hans Heese van die Universiteit van
Wes-Kaapland, Is 'n geskiedkundige
wat self ook as genealoog naam gemaak
het.

land, Oud-Matie dr. Johannes Heese,
is die samesteIler daarvan. Die redak-
teur is ook 'n Oud-Matie, dr. Roelf Lom-
bard, hoof van die RGN se Afdeling Bio-
grafiese en Genealogiese Navorslng.
Die afdeling publiseer die reeks. Hierdie
eerste deel beslaan 698 bladsye en
bevat die geslagsregisters van families
wie se vanne met A-C begin. Deel twee
verskyn volgende jaar en bevat die
va nne D-G. Daar is ook reeds ver gevor-
der met deel drie. Die reeks sluit aIle ou
Afrikaanse en taIle Engelse families in.
Dr. Heese is in 1907 in die Paarl gebore.
Hy verwerf B.A. (1927), B.Ed. (1929) en
D.Ed. (1942) op SteIlenbosch. Die onder-
werp vir sy doktorale proefskrif was
oor die geskiedenis van die onderwys
In Namakwaland. Hy was onderwyser
van beroep en skoolhoof op Kamies-
kroon en Uniondale.

DIE VERSKYNING van die eerste van
sewe dele van die Suid-Afrikaanse
Geslagregisters vroeer vanjaar is 'n
gebeurtenis waarna almal wat in familie-
geskiedenis belangstel, lank uitgesien
het. Een van die voorste genealoe in die

Mev. Aletta du Plessis. skakelbeampte
van Federale Volksbeleggings. het die
groep se skenking vir Stellenbosch 2000
aan mnr. Piet Lombard, direkteur van
Ontwikkeling en Skakeling oorhandig.
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Enigiemand in 'n leiersposisie by 'n groat maatskappy sal
verstaan hoe geweldig ingewikkeld dit is am 60 000
werknemers en In jaarlikse omset van byna R5 000
miljoen te kobrdineer. Hierby is Evkom boonop meer as
60 jaar oud en die alleenvoorsiener van 94 % van Suid-
Afrika se eiektrisiteit. Dis 'n situasie wat baie maklik tot
selfvoldaanheid en burokrasie kan lei.

Omdat hulle bewus is van hierdie probleme, het Evkom
se bestuur besluit am die mees dramatiese herstruk-
tureringsprogram wat nag ooit deur 'n vooraanstaande
Suid-Afrikaanse maatskappy aangepak is, van stapel te
stuur. Dit behels die optima Ie benutting van menslike
energie deur 'n atmosfeer van entoesiasme, pligsbesef
en toegewydheid onder werknemers op aile vlakke
te skep. Deur werknemers aan te moedig am na vore
te kom met hul eie idees oar verbeterings binne hul eie
afdelings en dit te kombineer met die bestuur se inisiatief
op verskeie gebiede, sien talle dinamiese oplossings vir
probleme met kostebesparing, beter klantediens en
algemene doeltreffendheid die lig.

Na verwagting sal hierdie program miljoene Rand per
jaar bespaar, en hierdie besparing word tasbaar in die
vorm van laer tariefverhogings. Evkom-elektrisiteit is van
die goedkoopste ter wereld - selfs al moet oneindige
vindingrykheid aan die dag gele word am eiektrisiteit op
te wek en deur 'n uitgestrekte land soos Suid-Afrika te
versprei.

Tog gebruik ons die res van die wereld nie as 'n maatstaf
nie. Ons is bewus van die rol wat ons in die ekonomiese
vooruitgang van Suid-Afrika moet speel. Ons is nou
betrokke by die welsyn van die publiek, die nywerheid en
landbou, en by die bewaring van ons natuurlike hulp-
bronne en die omgewing. Dit beteken dat ons doeltref-
fendheid nie aileen op die huidige ingestel is nie, maar
dat dit oak' n invloed het op die toekoms van ons land en
sy mense.

En dis waarom menslike energie - vanaf bestuursvlak
regdeur die hele organisasie - vir ons net so belangrik
geword het soas die energie wat ons verkoop.

AI ons energie vir u.

GREY.PHllLlPS BUNTON MUNOEl & BLAKE 79739
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Oud-Matie PROF. BEN MARAIS van Pretoria
gesels oor veraf dae ...

Oor groot geeste
en 'n klein varkie

Insestig jaar vergeet ons baie dinge.
Maar as ek aan "my" Stellenbosch
van 60 jaar gelede dink, is daar so

baie wat ek soos gister en eergister ont-
hou - die ou koshuismaats: Hubert en
Blaar Coetzee, Daan Craven, Tom van
Arkel, die Lootse, Beyers Naude, Chari
Nel, Daan loubert (wat in daardie jare
vir die res van die wereld weggehard-
loop het) en baie ander.

Byna die helfte is reeds dood. Party het
baie presteer - ander was "verskiet-
ende" sterre, veral aan die politieke
firmament. Maar uit die deinsigheid van
die tyd is daar soveel dinge wat ek so
helder onthou uit daardie agt blink jare.

Ek onthou baie groot geeste wat ons in
die dae toegespreek het - ons eie

Die beeld;ie van C. J. Langenhoven is
Universiteitsbesit. Hy was een van die
"groot geeste" wat die student destyds
toegespreek het.

mense - C. I. Langenhoven, genl. I. C.
Smuts, dr. D. F. Malan, adv. O. Pirow.
En dan buitelandse besoekers of ver-
teenwoordigers in Suid-Afrika. So ont-
hou ek Hendrik Willem van Loon, groot
van postuur en destyds wereldbekend
van wee sy boeke. Ek onthou sy opening-
sinne: "I am H. W. van Loon. Two coun-
tries are fighting about where I belong
- the Americans say I am a Dutchman
and the Dutch say I am an American!"
En dan Rev. C. F. Andrews, die ou heer
met die lang baard wat ek later weer in
Indie ontmoet het, gevierde sendeling-
skrywer en vriend en vertroueling van
Mahatma Gandhi - 'n innige, opregte
mens sonder swier of pretensie. Ek het
in later jare as ek sy boeke lees, altyd
die eerbiedwaardige ou man in die gees
gesien en sy optrede voor ons op Stellen-
bosch onthou.
Twee ander buitelandse sprekers kan
ek om heel verskillende redes nie ver-
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geet nie. Die een was die lapanse
"Konsul" van destyds, 'n man met so 'n
volkome onvermoe om Engels verstaan-
baar te praat, dat niemand na negentig
minute enige idee gehad het wat hy tuis
wou bring nie, behalwe sy heel laaste
sin wat hy, met 'n sjarmante buiging
aan die gehoor, kwytgeraak het "Senk
you!" Soos studente maar is, het die
destydse studenteblad Die Stellenbosse
Student in sy volgende uitgawe onder
sy "snaaksighede" van die maand iets
soos die volgende in die kolom gehad:
"@ £ IX&$* Senk You!" - Iapanse
Konsul.

Maar ook die aangrypendste toespraak
wat ek in al daardie jare gehoor het,
was van 'n buitelander, die Indiese ver-
teenwoordiger van daardie jare in Suid-

Prof. Thomas ("Pappa") Walker, die
eerste professor in Engels en Wys-
begeerte op Stellenbosch (1878-1916),
was 'n Skot met 'n besondere humorsin.

Afrika, mnr. Sastri. Hy was nie aileen 'n
indrukwekkende figuur nie, maar 'n
meevoerende spreker.
Hy het ons toegespreek oor die groot
Indiese epiese gedig, die "Ramayana"
en vir byna twee uur kon jy die tradisio-
nele speld hoor val. Sy laaste sinsnedes,
wat 'n beroep op beter volksverhoudings
was, onthou ek nog woord vir woord:
"Do not hate us for we are the same as
you are, do not pity us for we are the
same as you are, but, if you can, try to
think well of us and love us and you will
be rewarded."
Ons Afrikaanse Kultuurvereniging was
destyds sterk en bedrywig en so ook die
twee debatsverenigings, die Unie- en
die Universiteitsdebatsverenigings. Ons
het dikwels sprekers van buite by spe-
siale geleenthede genooi - veral
Langenhoven was baie gewild as spre-
ker en veelsydige mense soos hy en
genl. Smuts, al was hulle bekende

politici, kon aItyd 'n gepaste toespraak
lewer, of dit nou al by 'n kuItuur of
fi!osofiese vereniging of 'n debats-
geleentheid was.
Oor nog 'n toespraak wi! ek iets opmerk.
Mnr. Oswald Pirow, wat self 'n goeie
spreker was, het die aand een van sy
minder goeie toesprake gelewer. Ons
ou professor in Fi!osofie, prof. N. I.
Brummer, is soos baie ander kere, gevra
om die spreker te bedank. Hy het dit ge-
woonlik heel voortreflik gedoen, maar
namate hy ouer geword het, het hy in sy
bedankings allanger gepraat en al meer
krities geraak.
.Die betrokke aand, na mnr. Pirow se
voordrag, het die oubaas min of meer
soos volg begin: "la, wat sal ek se? In
die Griekse filosofie was daar ook 'n
'Pirow' - 'n pyrrho - hy was ook nie 'n
groot denker nie." Daarna het hy voort-
gegaan om die toespraak krities te ont-
leed! Genoeg om te se dit was, sover ek
weet, sy laaste "bedanking". Ons kon
dit nie meer waag nie I
In my dae op Stellenbosch het ons nog
verskeie ouer Skotse professore gehad,
deeglike en gewaardeerde dosente,
o.m. proff. McKenzie, Morrison en
Edgar. Maar die een oor wie ek hier iets
wi! vertel, was toe reeds dood en wat ek
hier vertel, is aan my oorgelewer. Hy
was geliefd en as ou "Pappa" Walker
bekend - 'n Skot met 'n besondere
humorsin.
'n Sekere student in Wi!genhof het uit
die Swartland 'n klein varkie saam-
gebring en met die dingetjie onder sy
baadjie 'n paar klasse byna ontwrig.
Nes 'n professor effe ernstig of drama-
ties raak, het hy die varkie 'n knypie
gegee en die het dan met die nodige
skreeugeluidjie gereageer. So het hy 'n
destydse lektor in Afrikaans, pas uit
Holland uit, die latere bekende prof.
D. F. Malherbe, amper mal gemaak.
Maar so netjies het die student die saak
gemanipuleer dat hy vir 'n paar dae met
die grap kon voortgaan.

'Little brother'
En toe probeer hy dit in "Pappa" Walker
se klas. Hoe die oubaas dit agtergekom
het, is onbekend, maar nil die eerste
skreeutjie het hy die student op sy naam
genoem en gese: "Mr So-and-So. I
suggest you take your little brother
home!" En daarmee was die grappie op
'n end.
Dis veraf dae. Agter Ie sestig jaar van
storms en stiItes. Die ou maats wat nog
aan die gang is, blaas maar soos ou
stoomtreine teen die geringste steiltes
uit. 'n Mens bou nuwe kontakte. Iy ont-
wikkel nuwe lojaliteite en nuwe vriende-
kringe. Maar die stem van jou ou alma
mater word nooit stil nie.
Soms in die laataand word herinneringe
wakker en wonder jy of die pieke nog
net so blou is soos toe, en of die Eerste-
rivier se murmeling nog saans in die
lente in die laan gehoor kan word soos
toe ons en ons nooientjies daar gestap
het, lank gelede. 0



Konservatorium kry
gevierde sangeres

as dosent
GERDA HARTMAN, 'n gevierde Suid-
Afrikaanse sangeres wat die afgelope
20 jaar in Europa gewerk het, het 'n
senior lektoraat in sang aan die Univer-
siteit van Stellenbosch aanvaar en sal
haar vroeg volgende jaar daar vestig.
Haar bekende Amerikaans-gebore man,
prof. John Whitelaw, tans verbonde a~?
die Konservatorium in Gent, Belg1e,
kom saam met haar na Suid-Afrika.
Na 'n glansryke loopbaan in Europa,
waar sy onder andere die eerste prys
by twee internationale sangkompetisies
in Parys en Salzburg verower het en 'n
hoogs suksesvolle konsertloopbaan as
vertolker van ou musiek, oratorium, die
Duitse en Franse kunslied en heden-
daagse musiek gehad het, skryf mej.
Hartman: "Die geleentheid om my
ervaring as uitvoerende kunstenares en
onderwyseres aan studente in Suid-
Afrika oor te dra, is vir my van groot
belang."
Mej. Hartman het haar eerste sang-
opleiding aan die Universiteit van Pre-
toria onder Xander Haagen ontvang,
waar sy die B.A. Mus.-graad cum laude
verwerf. In 1966 verower sy die oorsese
musiekbeurs van Unisa, waarmee sy
haar sang studies aanvanklik in Londen
voortsit.
Daarna werk sy vir twee jaar intensief
aan die Franse Kunslied onder Pierre
Bernac in Parys. Dit word gevolg deur
verdere studie aan die Mozarteium in
Salzburg, waar sy met die beurs vir die
beste buitelandse student bekroon
word en die Konzertreifeprtifung met
onderskeiding behaal.
Ook die Lili Lehmann-medalje is aan
haar toegeken. Toe sy in 1977 die eerste
prys in die Hugo Wolf-kompetisie in
Salzburg verower, het 77 sangers uit 22
lande aan die wedstryd deelgeneem.

Franse Radio
Gerda Hartman vestig haar daarna in
Parys. Benewens 'n aktiewe konsert-
loopbaan in lied en oratorium beklee sy
'n pos aan die Franse Radio, waar sy
sewe jaar lank die soliste van die
"Maitrise de Radio France" in sang
onderrig.
In 1975 ontmoet sy die Amerikaanse
pianis en klavesinis John Whitelaw, met
wie sy later getroud is. Hulle het saam
talle uitvoerings van Barokmusiek gegee
en meesterklasse in ou musiek aan-
gebied.

Sedert 1974 is sy die vokale soliste van
die "Ensemble Kaleidocollage" wat uit-
sluitlik hedendaagse musiek uitvoer.
Met hierdie ensemble het sy by talle
internasionale musiekfeeste opgetree.
Dirigente onder wie sy gesing het, sluit
in Michel Corboz, Leopold Hager,
Michel Plasson, Jean-Francois Paillard
en Roger Wagner.
Gerda Hartman en John Whitelaw het
die afgelope aantal jare in Brussel ge-
woon.
Uitsprake van leidende oorsese musiek-
kritici is deurspek van superlatiewe:
"Een van die God-gegewe stemme met
'n uiters buitengewone tekstuur van
goud en fluweel ... haar eerste note
herinner onmiddellik aan Elisabeth
Schwarzkopf" (La depeche). "'n Ware
ontdekking van die sopraan Gerda Hart-
man met 'n uitsonderlike warm stem-
kwaliteit wat 'n mens aan 'n instrument
laat dink." (La Provencal).

'Bekoring'
"Dit was 'n aaneenlopende bekoring.
Die inspirasie van sulke verskillende
komponiste soos Schubert, Wolf, Pou-
lenc, Roussel en Mahler is te danke aan
hierdie kunstenares, aan ons oorgedra
in volle suiwerheid en in die mees
delikate en sensitiewe toonskakerings,"
het Dernieres Nouvelles geskryf.
Die Salzburger Nachrichten: " ... 'n
delikate, maar warm toonkleur selfs in
die uiterste stemregisters, beheersd en
met perfekte musikaliteit." 0

Prof. De Wet.

Mej. Hartman.

Jack de Wet
nou by US
n BEKENDE VIOOLLEERMEESTER,
prof. Jack de Wet, sal van die begin van
die nuwe jaar 'n beperkte doseer-
program by die Departement Musiek
waarneem. Hy het onlangs as hoof van
die Universiteit van Port Elizabeth se
musiekdepartement uitgetree en hom
in Durbanville gevestig.
Die groot sukses wat sy studente in
Suid-Afrika en oorsee behaal het, het
meegebring dat prof. De Wet hier en in
die buiteland hoe aansien as pedagoog
geniet. Pieter Schoeman, die briljante
jong Stellenbosse violis wat onlangs die
oorsese studiebeurs van Unisa verower
het, is die jongste toevoeging tot 'n lang
lys van studente van prof. De Wet wat
uitstaande prestasies behaal het.
Nadat Jack de Wet in Kaapstad en
Amsterdam gestudeer het, het hy op
talle terreine belangrike bydraes tot die
uitbouing van die Suid-Afrikaanse
musieklewe gemaak.
Sy professionele betrokkenheid sluit
die volgende in: lid van die SAUK
Simfonie-orkes (1956-1959), leier van
die'Vrystaatse Strykkwartet (1960-
1967), dirigent van die Vrystaatse Jeug-
orkes (1962-1972), en professor en
adjunk-hoof (1972-1977) en later hoof
van die Departement Musiek van die
Universiteit van Port Elizabeth (1977-
19B7).

In 1970 en 19BOhet jeugorkeste onder
sy leiding belangrike toekennings in
Switserland en Oostenryk verower. Hy
tree ook in Switserland op as jurielid
van die International Festival of Youth
Orchestras in St. Moritz (1969 en 1970)
en van die Internasionale Jeugmusiek-
fees in Lausanne (1971 en 1972). In
1970 het hy 'n studie van die Suzuki-
metode by die Suzuki-instituut in
Matsumoto, Japan, gemaak. 0
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NIVV se direkteur
word ereprofessor

DR. PIET MARAIS, direkteur van die Navorsingsinstituut vir Vrugte en Vrugte-
tegnologie (NIVV) op Stellenbosch, is vir 1988 as ereprofessor in die Departement
Voedselwetenskap aangestel.
Hy sal verskeie kort kursusse oor die bestraling van voedsel aanbied en gaan ook met
voor- en nagraadse studente-opleiding in die departement help.
Dr. Marais is 'n Oud-Matie, Hy het M.Sc. in fisika met lof in 1949 en D.Sc. in fisika in
1952 op Stellenbosch verwerf. In 1955 behaal hy aan die Universiteit van Oxford 'n
tweede doktorsgraad, in die landbouwetenskappe.
Die misstofvereniging van Suid-Afrika het dr. Marais in 1970 met 'n si!wermedalje
vereer en in 1983 erelidmaatskap aan hom toegeken. Verder het die Kaaplandse
Pomologiese Vereniging 'n goue medalje aan hom toegeken, die vrugtekwekers van
die Langkloof het hom as navorser met 'n wisselbeker vereer en die Wes-Kaaplandse
Landbouskrywers-vereniging het 'n oorkonde aan hom oorhandig.
Hy is sedert 1948 aan die NIVV verbonde en het in 1970 die direkteur daarvan
geword. 0

Gesofistikeerde bedryf
kry hulp met studiebeurs

Mev. Goldfain met die oorhandiging van
die beurstjek aan prof. Laubscher(links)
en dr. Maree.

Prof. Mike de Vries (middel). Rektor en
Vise-Kanselier, by mnre. Lindes van
Zyl. Trust Bank se streekbestuurder,
en Dries Conradie. takbestuurder, met
die oorhandiging van die bank se jaar-
likse skenking vir die Stellenbosch
2000-fonds.
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'n NUWE BEURS vir nagraadse studie
in groente onder beskerming word van
1988 in die Departement Akkerbou en
Wei ding ingestel. Dit bedra Rl 500 per
jaar en staan bekend as die Kees Straat-
hof-beurs.
"Met die beurs kan ons nou meer
studente by ons navorsing oar groente
onder beskerming be trek en sodoende
weer die bedryf help," se dr. Peter
Maree, 'n senior lektor in die departe-
ment.
Wyle mnr. Kees Straathof se dogter,
mev. Marlaen Goldfain, het die eerste
beurstjek op Stellenbosch aan prof.
Eddie Laubscher, die departements-
hoof, en dr. Maree oorhandig. Dit was
tydens 'n nasion ale simposium om die
Vereniging vir Groente onder Be-
skerming (VGOB) se lD-jarige bestaan
te herdenk ..
Voorgraadse en honneurstudente kan
reeds 'n geruime tyd die kursus Akker-
bou 464 - 'n spesiale kursus oor groente
onder beskerming - in die departe-
ment volg.
Volgens dr. Maree het die landbouver-
takking 'n gesofistikeerde bedryf ge-
word. Die medediging onder kwekers is
sterk en net die beste groente is vir die
mark aanvaarbaar.
"am 'n sukses daarvan te maak, verg
fyn be planning en goeie bestuur. Dit
vereis baie van die kweker se tyd, want
persoonlike toesig is belangrik. 'n Mens
moet presies weet watter misstowwe
en hoeveel daarvan om toe te dien. Dit
is waar ons departement 'n we sen like
bydrae kan maak."
In die departement se kweekhuise op

die Welgevallen-proefplaas word
groenteplantjies in 'n mengsel van
dennebas en sand ontkiem. As kom-
kommerplantjies sowat 15 em hoog is,
word dit uitgeplant in plastieksakke
gevul met dennebassaagsels. Ses weke
later kan die eerste komkommers gepluk
word.
Dr. Maree se 'n oes duur gewoonlik van
veertien tot sestien weke. Daar word
gemiddeld 40 tot 40 komkommers per
vierkante meter geoes terwyl gemid-
deld 1,6 tot twee plante per vierkante
meter groei.

Groei mengsel
Die departement het ook sy eie groei-
mengsel. die Welgevallen-mengsel. vir
groente onder beskerming ontwikkel.
Dit word met groot sukses deur aile
kwekers in Kaapland en Transvaal ge-
bruik. "Ons het ook saam met verskeie
ondernemings 'n spoorelementmengsel
ontwikkel, wat al die nodige spoor-
elemente vir die soort groenteverbouing
bevat."
Volgens dr. Maree het die belangstel-
ling in die manier van groente kweek
baie toegeneem. uNa raming is die jaar-
likse omset vir die kweek van kom-
kommers en tamaties onder beskerming
sowat R30 mi!joen per jaar. Ons kry ook
gereeld navrae van mense wat meer
inligting oor die bedryf wi! he.
"Ons doen reeds sedert 1976 navorsing
oor die kweek van groente onder be-
skerming. Sedert 1986 gee die kwekers
geld om ons navorsing te stimuleer en
daarvoor is ons baie dankbaar." 0



An exceptional collection of rare religious and art objects
of Ethiopian-Coptic origin are on view at the Afrlcana
Room of the ,. S. Gericke Library at the University.

Unique exhibition
from Ethiopia

The exhibition is presented by the
Department of Africa Studies. This is a
private collection of the well-known
author on Africa and film-maker AI J.
Venter.
The collection consists of approximately
70 gold, bronze, iron and stone objects
such as Coptic crosses and jewellery.
There are magnificent colour photo-
graphs of Coptic Churches and religious
ceremonies.
In addition, two antique maps and
various editions of Coptic Bibles,
lecterns and icons are on display.
The Bibles are of special interest. They
are all hand-written, either in the
Amharic language or in the Ge'ez script,
a monastic language which dates from
the period of the Kingdom ofAxum.
A noteworthy fact is that these Bibles
have been written on vellum or calf

Right: A modern hand cross, with St.
George and the dragon; and a "Latin"
cross, several hundred years old, and
unique in that nothing similar has been
seen in any other contemporary collec-
tion.
Far right: A very rare, two hundred
years old silver icon (above). These ori-
ginally contained a fragment of a pre-
cious vestment, hair or purportedly a
fragment of the Ark of the Covenant.
(Below) A piece of silver jewellery from
Ethiopia's eastern seaboard, where the
Yemeni influence is strong.

parchment. A number of them are
hundreds of years old.
One of the most remarkable objects on
display is a neck cross into which the
six-point Star of David has been incor-
porated. This originates from the
Falasha or "black Jews" of Ethiopia who
have been living in the Gondar region
of Ethiopia for centuries and who have
remained Judaists despite extensive
cultural and biological integration with
the local (Hamitic) Ethiopian popula-
tion. Thousands of them have been
resettled in Israel since 1984/85.

The exhibition is unique in many
respects - in fact this is the first of its
kind in Southern Africa. But herein lies
a great human tragedy: The Ethiopian-
Orthodox or Coptic Church, which is
the oldest Christian church in black
Africa, has since the Marxist take-over
in Ethiopia of 1974, after the fall of the
Empire of Haile Selassie, been exposed
to increased persecution.
Consequently the Coptic Church has
been forced to smuggle its cultural
treasures out of the country by camel
and donkeys to places such as Nairobi
and to sell them to art dealers and
collectors in the West to obtain essential
funds for the survival of the church in
Ethiopia.
The exhibition is open for viewing on
weekdays from 09hoo to 17hOOand on
Saturdays from 09hOOto 12hOO. 0
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Bevorder en
aangestel

ONDERDIEUniversiteit se nuwe senior
dosente is prof. A. R. Coetzee van die
Departement Anestesiologie wat in
November hoof van die departement
geword het. en prof. H. J. Heydenrych,
mede-professor in Veekunde, wat vanaf
1 Januarie professor en hoof van die
departement is. Prof. N. P. Prinsloo van
die Universiteit van Pretoria is ook van
die begin van die nuwe jaaras professor
en hoof van die Departemen t Onderwys-
administrasie en Vergelykende Opvoed-
kunde aangestel.

het, verwerf hy 'n meestersgraad (met
lof) en 'n doktorsgraad aan die US. Hy is
'n stigterslid en huidige raadslid van
die SA Vereniging vir Diereproduksie.

Prof. Prinsloo het op Potchefstroom en
aan die Universiteit van Pretoria ge-
studeer. Hy was onder meer aan die
Hoerskool F. H. Odendaal verbonde en
was sedert 1975 dosent in onderwys-
bestuur en historiese en vergelykende
pedagogiek aan die UP. Hy het bydraes
tot twee universiteitshandboeke ge-

Bo, van links: Proff. Coetzee, Heyden-
rych en Prinsloo.

lewer. was voorheen sekretaris van die
Wiskunde-genootskap van SA, en was
tot onlangs 'n lid van die RGN se Navor-
singskomitee oor Plattelandse Onder-

I wys.

Prof. E. H. Katzenellenbogen. medepro-
fessor in Menslike Bewegingskunde, is
vanaf Januarie professor in die departe-
ment. Sy het 'n meestersgraad aan die
Universiteit van Illinois behaal. en al
haar ander akademiese kwalifikasies.
insluitende'n doktorsgraad. aan die US.
Sy was ook as deeltydse dosent aan die
Universiteit van Illinois verbonde en is
o.m. lid van die Internasionale Komitee
vir Sportpedagogiek.
Vyf senior lektore het mede-professor
geword. Hulle is mnr. D. W. Butler
(Handelsreg), en drr. D. F. du Toit
(Chirurgie). P. R. Donald (Pediatrie en
Kindergesondheid). J. I. Cronje (Maat-
skaplike Werk). J. H. S. Hofmeyr (Bio-
chemie) asook I. S. Pretorius (Mikro-
biologie).

Prof. Butler beklee sy nuwe pos reeds
vanaf Oktober. Hy het B.Comm. en (met
onderskeiding) LL.B. aan die USbehaal.
In 1979 word hy dosent in Handelsreg.
Die ander mede-professore beklee hul
nuwe poste vanaf die begin van die
nuwe jaar.
Dr. Du Toit het in 1979'n doktorsgraad
aan die Universiteit verwerf en behaal
in 1982 nog 'n doktorsgraad. aan die
Universiteit van Oxford. Hy is reeds 'n
dekade betrokke by orgaanoorplanting
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Bo: Proff. Katzenellenbogen' en Butler,
en dr. Du Toil. Regs: Drr. Donald,
Cronje en Hofmeyr.

Prof. Coetzee het twee doktorsgrade
aan die Universiteit verwerf. naamlik
Ph.D. in 1984 en M.D. vroeer vanjaar.
Hy is sedert 1975 aan die Tygerberg-
hospitaal verbonde. en sedert 1977 ook
aan die Fakulteit van Geneeskunde. In
1984 het hy professor geword en in
1985 as departementshoof waar-
geneem. Hy het r':leds vyf keer buite-
landse studiebesoeke afgele.
Nadat prof. Heydenrych aanvanklik aan
die Universiteit van Pretoria gestudeer



Mnr. W. A. (Willem) Agenbach volg mnr. Basson as hoofrekenmeester op. Mnr.
Agenbach is sedert 1968 in die Universiteit se diens.

Mnr. C. H. (Chris) Groenewald, wat in 1967 by die Universiteit begin werk het. word
assistent-direkteur: finansies en dienste, 'n nuwe pos.

VERSKEIE SENIOR bevorderings tree van die begin van 1988 in die Universiteit se
Afdeling Finansies en Dienste in werking:

Mnr. N. J. (Nico) Basson word tot adjunk-direkteur: finansies en dienste bevorder.
Hy werk sedert 1966 in die afdeling en kom in die plek van mnr. G. J. P. (Deon) Maas
wat mi 26 jaar diens met pensioen aftree.

80: Drr. Pretorius,
Wyk.

Boedapest. opgelei. Sy verlaat Hongarye
met die 1956-rewolusie en woon eers in
Johannesburg voordat sy haar in 1965
op Stellenbosch vestig. In 1980, 1983
en vroeer vanjaar bring sy studie-
besoeke aan Europa.
Mnr. Kriek het op Stellenbosch en aan
die Universiteit van Pretoria gestudeer
en het 'n studiebesoek aan die VSA en
Kanada gebring. Hy was voorheen ver-
bonde aan verskeie steenkoolmyne,
Gencor se hoofkantoor en die Trans-
Natal-steenkoolkorporasie. 0

Mnr. J. A. S. (Kobus) Viljoen volg mnr. Agenbach as rekenmeester op. Mnre. G. J.
(Gert) Moelich en C. H. (Harold) Terblanche is albei ook tot rekenmeester bevorder.

o

Senior bevorderings by
Finansies en Dienste

•••••
in chirurgiese navorsingslaboratoria,
onder meer aan Oxford. Sy navorsing
het in 1986 gelei tot die eerste pankreas-
oorplanting in Suid-Afrika.

Dr. Donald het aan die Universiteit
asook in Brittanje gestudeer. Hy was
gedurende 1969-1971 die onderleier van
die elfde Suid-Afrikaanse Antarktiese
ekspedisie, was ook verbonde aan die
Edendale-hospitaal in Natal en S1.
Mary's-hospitaal in Engeland en was
streek- mediese beam pte van Palm-
eiland, Queensland, Australie.

Dr. Cronje het aanvanklik aan die
Universiteit van Pretoria gestudeer. In
1979 behaal hy 'n M-graad met lof en in
1986 'n doktorsgraad aan die US. Voor-
dat hy in 1976 do sent op Stellenbosch
geword het. was hy 'n offisier in die
Weermag. Hy was onder meer as
welsynsoffisier, asook beheer- en
indiensopleidingsbeampte, aan die
Vloot verbonde.

Dr. Hofmeyr het 'n B.Sc.-, honneurs- en
M.Sc.-graad alles met onderskeiding,
asook 'n doktorsgraad aan die US be-
haal. Hy is sedert 1974 aan die Univer-
siteit verbonde, en het reeds by vier
geIeenthede in die buiteland referate
aangebied.

Dr. Pretorius het 'n B-, honneurs- en M-
graad in die landbouwetenskappe met
onderskeiding, asook 'n doktorsgraad,
aan die Universiteit van die Oranje-
Vrystaat behaal. Hy was 'n dosent aan
die universiteit voordat hy vroeer van-
jaar op Stellenbosch aangestel is.

Drr. A. G. Smit (Opvoedkundige Siel-
kundel, C. Venter (Geskiedenis), L. van
Wyk (Wiskunde) en A. S. van Wyk
(Huishoudkunde) asook mej. E.Tamassy
(Musiek) en mnr. J. Kriek (Bedryfsinge-
nieurswese) is lektore wat senior lekto-
rate gekry he1.

Dr. Smit het al sy akademiese kwalifika-
sies op Stellenbosch verwerf. Hy is
sedert 1976 aan die US verbonde.

Wellington
Dr. Venter het op Stellenbosch en aan
Unisa gestudeer, is sedert 1981 aan die
US verbonde en was voorheen dosent
aan die Onderwyserskollege Welling-'
ton en die Universiteit van Port Eliza-
beth.

Dr. L. van Wyk het B.Sc., honneurs en
M.Sc. alles met lof asook 'n doktors-
graad aan die US behaal. Hy was voor-
he en aan die Universiteit van Port Eliza-
beth verbonde.

Dr. A. S. van Wyk het al haar akade-
miese kwalifikasies op Stellenbosch
verwerf. Sy het ook vier kursusse in
behuising in Amerika gevolg, en is lid
van die "American Association of
Housing Educators" asook die "Environ-
mental Design Research Association"
in die land.

Mej. Tamassy, 'n bekende fluitdosent
en -virtuoos, is in haar geboortestad,
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Johannesburg
Twee nuwe aanstellings in die departe-
ment vanaf Januarie is:
Mnr. Louis de Villiers, nuusredakteur
van die SAUK se politieke redaksie in
Kaapstad, is as senior ontwikkelings-
beam pte in die departement se Johan-
nesburg-kantoor aangestel. Hy het B.A.
in 1978 en 'n honneursgraad in 1981
aan die US verwerf.
Mev. Maniunia Spence, vakbiblio-
tekaresse in die Universiteit se J. S.
Gericke-biblioteek, is as publisiteits-
beampte aangestel. Sy het B.A. en 'n
honneursgraad aan die US asook 'n
diploma in biblioteekkunde aan die
Universiteit van Kaapstad verwerf. en
haar in Russies aan Unisa bekwaam.
Naas die taal is sy ook Frans, ltaliaans
en Pools magtig. Sywerk sedert 1977 by
die Universiteif en was voorheen aan
die Universiteit van Kaapstad ver-
bonde. 0

bokkleure verwerf. Hy het die Berg-
rivier-marathon drie keer gewen, asook
dertien SA kampioenskappe en 'n inter-
nasionale marathon in Denemarke. In
1978 was hy die Matie-sportman van
die Jaar en kry hy die Staatspresident
se Sporttoekenning.
Hy het in die OP as junior-landloop-
atIeet uitgeblink en vir die Maties se

Mnr. De Villiers. Mev. Spence.

0.20 A-span rugby gespeel voordat hy
in kanovaart begin pre steer het.
Nog 'n bevordering in die departement
is die van mnr. Willie Louw, wat sedert
1983 publisiteitsbeampte was en vanaf
Januarie senior ontwikkelingsbeampte
word. Hy het B.A. in 1979 aan Unisa en
'n honneursgraad in 1986 aan die US
behaal.

In 1972 het hy die eerste keer Spring-

Mnre. Fechter
(regs) en Uys
(heel regs).

Mnr. Uys het B.A. in menslike bewe-
gingskunde in 1976 en 'n honneursgraad
in bestuursadministrasie in 1986 aan
die US verwerf. Hy is in 1980 as senior
ontwikkelingsbeampte by die Univer-
siteit aangestel, nadat hy verskeie jare
in die versekeringsbedryf was.

Amerikaanse
biblioteekkenner

Prof. Wilf Lancaster (links) van die nagraadse biblioteekskooJ aan die Universiteit
van Illinois, Urbana, wat in die ]. S. Gericke-biblioteek 'n besprekingsgroep oor die
e'valuering van biblioteekdienste gelei he!. By hom is prof. Hennie Viljoen, die
Universiteit se direkteur van biblioteekdienste. Biblioteekpersoneel van die Univer-
siteit, dosente van die Departement Biblioteek- en Inligtingkunde en die personeel
van omliggende biblioteke was by die bespreking. Prof. Lancaster is 'n kenner op die
gebied van inligtingstelsels.

TWEE BEKENDESin sportkringe, mnre.
Johan Fechter en Sunley Uys, is tot
assistent-direkteure van die Departe-
ment Ontwikkeling en Skakeling bevor-
der. Mnr. Fechter, 'n oud-WP- en Noord-
Transvaal-rugbyspeler, word assistent-
direkteur belas met openbare betrek-
kinge, publisiteit en kultuursake. Mnr.
Uys, 'n oud-Springbok-kanovaarder, sal
met die departement se fondsinsame-
ling belas wees.

Die departement het nog 'n assistent-
direkteur, mnr. Chris van der Merwe,
wat enkele maande gelede as hoof van
die kantoor in Johannesburg aangestel
is.

Mnr. Fechter het B.A., 'n honneurs-
graad en SOD in die vroee sestigerjare
aan die US verwerf. Hy was verbonde
aan die Staatsargief in Pretoria en vir
nege jaar aan Sanlam se hoofkantoor in
Bellville voordat hy in 1974 senior
skakelbeampte by die Universiteit ge-
word het.
Hy het vir die Maties, Suidelike Univer-
siteite asook SA Barbarians-, SA vyf-
tiental- en Kwagga-spanne rugby ge-
speel. In 1961 en 1965 het hy vir die WP
uitgedraf en gedurende 1963-1964 vir
die Ligbloues. Hy het vier keer aan
Springbokproewe deelgeneem.
Voordat hy in 1959 met sy suksesvolle
rugbyloopbaan begin het, was hy 'n lid
van die Maties se eerste tennis- en
atIetiekspan.

Skakeldepartement
'kry nog 2
assistent-di rekteure
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Oos-Londen se
2de in 1987
Bykans 100 Oud-Maties het vroeg in
November 'n reunie in ODs-Londen by-
gewoon. Dit was die tweede Oud-Matie-
saamtrek van die jaar in die stad. Sowat
20 Oud-Maties het vir die November-
reunie van Kingwilliamstown af gekom.
Mnre. Andries Esterhuyse. adjunk-
direkteur van OntwikkeJing en Ska-
keJing. en Nick de Klerk. senior ontwik-
kelingsbeampte van die departement,
het ook die reunie bygewoon. Mnr.
Esterh uyse was die geleentheidspreker.
Met die DOgop hulle albei se aftrede
aan die einde van die jaar was hulle
besoek ook bedoel om vir die Oud-
Maties daar totsiens te se.
By die saamtrek was. agter: Ernst Oden-
daaI. Nick de Klerk. Rodney Hiles.
MarJize Smit. Warwick Hojem. Gail
Farrenkothen en Barry Blommaert.
Voor: Dawid Botha. Miriam Blommaert
en Andries Esterhuyse.

SaamtrekOp
Franschhoek

Mnr. Piet Lombard
(derde van regs voor).
direkteur van Ontwik-
keling en SkakeJing. was
die geleentheidspreker

J by'n saamtrek van Oud-
Maties wat op Fransch-
hoek gehou is. By hom
is. voor: Dawie en
Cherie Pretorius. Willa
Verster. Elsa Malherbe
en Marieta Nel. Agter:
Andries Esterhuyse.
adjunk-direkteur van
OntwikkeJing en Ska-
keJing. Nick de Klerk.
senior ontwikkeJings-
beampte van die depar-
tement, Gerald van der
Spuy. lannie Lotter en
Simon en losua
Malherbe.

Ook by die reunie op
Franschhoek was. voor:
Barry Fourie. Koos la
Grange. Willie van Zyl.
voorsitter van die
reiHingskomitee. en
Theunis Ferreira. Mid-
del: Linda Rands. Marie
Fourie. luna Malherbe.
Louise Ie Roux. Katha-
rinaFeITeiro.Annemarie
Eksteen en Dalene van
Zyl (voorsitster van die
gasvrouekomitee). Agter:
Tim Rands. Sippie Mal-
herbe. Paul Theunissen.
Malcolm Harris. Danie
Marais en Theuns
Terblanche.
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Reiinies up

Rustenburg,

Bethlehem

Bo: By 'n Oud-Matie-saamtrek wat op
Rustenburg gehou is, was. van links:
Obie en Valia Oberholzer. Koos en
Frinnie Algera, prof. Hennie Rossouw.
Vise-Rektor (akademies) wat die ge-
leentheidspreker was, Charlotte en
.Johannes Kelber en Marlene en Johann
Pretorius.

Regs bo: Ook by die saamtrek was
Laetitia en Peter Montgomery. Jeanne
en Nico de Kock. Annalise Ellis, Abrie
van der Nest. Hannelie van Zyl en Johan
Bodenstein.

In die middel regs: Johan en Elize Pot-
gieter, Pierre en Arlene de Wet. Gerty
en Barney de Bruin en Estelle en Phillip
de Witt by die saamtrek op Rustenburg.
Phillip de Witt is van die Departement
Ontwikkeling en Skakeling se Johannes-
burg-kantoor. en is vanaf 19BB na Stel-
len bosch verplaas.

Regs onder: By 'n saamtrek van Oud-
Maties wat op Bethlehem gehou is. was
Henry Knobel, SaHie Rust, die nuwe
voorsitter van die dorp se Oud-Matie-
skakelkomitee. Kobus Ie Raux. wat 'n
lid van die komitee is, en Jan de Wet.
Die ander lede van die skakelkomitee is
Suna du Toit. Adele van Niekerk.
Heleen Grobler en Sakkie Pretorius.



Regs: Ook by die Bloemfontein-reunie
was Harold Terblanche, Linda Steyn,
Jan van Vuuren, Erika Terblanche en
Kiewiet van der Westhuizen.

Onder: By die saamtrek van Oud-Maties
op Citrusdal was mev. Yvonne Theron,
mnr. Andries Esterhuyse, adjunk-direk-
teur van Ontwikkeling en Skakeling aan
die US, mev. Dona van Zyl. mnr. Piet
Theron, prof. Hennie Rossouw, Vise-
Rektor (akademies), mnr. Andre Wes-
sels, mev. Ina Truter, dr. Frans Truter,
mev. Marina (Vonk) van Zyl, mnre.
Christo Smit en Klaas Louw, mev.
Leonora Rossouw, en mnre. Hannes de

longh, senior ontwikkelingsbeampte
aan die US, en Frans Malherbe.

Regs bo: Leonore Beukes en Frans
Truter.

Regs: longer Oud-Maties by die Citrus-
dal-reunie. Agter is lohan van Zyl,
Marius van der Vyver, Andre (Stokkies)
Hanekom en Stefan Bresler. Middel:
Erasmus van Zyl. lohan van Zyl, Mark
Norman, Dawie lonker, Seppie Mal-
herbe en Izak van Niekerk. Voor: Erica
Hennings, Anna van Schalkwyk, Fran-
ces van der Merwe, Leonore Beukes,
Portia lonker, Settie Malherbe, Lila van
Niekerk, en Marlene en Deon Latsky.

Bloemfonteiners
en Citrusdallers
Links: 'n Gesellige saamtrek van Bloem-
fonteinse Oud-Maties is op mnr. Ewald
Fichardt en sy vrou, Marina, se plaas
buite die stad gehou. Hier is mnre. A. C.
van Wyk, 'n vorige administrateur van
die OVS, en Leon Bartel, voormalige
president van die Afrikaanse Handels-
instituut, prof. Bun Booyens, afgetrede
hoof van die Departement Afrikaanse
Kultuurgeskiedenis wat die geleent-
heidspreker was, en mnr. Louis Botha,
die.huidige administrateur. (Oud-Matie
mnr. Piet du Plessis, seun van nog 'n
voormalige administrateur van die
provinsie, mnr. Sandt du Plessis, was
ook by die saamtrek.)
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IN MEMORIAM
.Matieland hel mel leedwese verneem van
die heengaan van die volgende Oud-Malies,
Malies en andere wal 'n verbintenis mel

die Universileil gehad hel:

Dr. A. M. K. Obholzer (84) eertydse
hoof van die Departement Menslike
Bewegingskunde (voorheen Liggaam-
like Opvoedkunde). Hy behaal diplo-
mas in liggaamsopvoeding in Innsbruck
en Berlyn, verwerf ook D.Phil. met
Duits, Latyn en Grieks as vakke in 1926
in Berlyn, studeer daarna in die genees-
kunde om hom beter vir liggaamlike op-
voedkunde toe te rus en verwerf Dr.
Med. in 1934.

Hy kom daarna Suid-Afrika toe en volg
dr. ErnsteoJokl. stigter van die Universi-
teit se destydse Departement Liggaams-
opvoeding, in 1937 op. Nli net meer as
twee jaar word hy in 1939 ge'interneer
en vier en 'n half jaar later na Duitsland
gerepatrieer. Toe hy in 1949 na Suid-
Afrika kon terugkeer, moes hy vind dat
sy pos op Stellenbosch reeds gevul was.

1928 in die 400 meter-hekkies op die
Olimpiese Spele verteenwoordig, was
die Oostenrykers se spandokter by die
Olimpiese Spele van 1932, en wen die
iand se vyfkamp-kampioenskap in 1933.

Mnr. C, J. Swanepoel (92). voormalige
redaksielid van die Woordeboek van
die Afrikaanse Taal (WAT) op Stell en-
bosch. Hy was eerstejaar toe die Vic-
toria-kollege in 1918 die Universiteit van
Stellenbosch geword het en was prima-
rius van die destydse manskoshuis
Macdonaldhuis.
Nadat hy in 1920 BA en in 1922 B.Ed.
verwerf het, was hy in die onderwys tot
1948 toe hy as mederedakteur tot die
WAT se redaksie toegetree het. Hy was
'n medeskrywer van die Verklarende
Handwoordeboek van die Afrikaanse

In 1977 het hy as geneeskundige navor-
ser naam gemaak toe hy 'n toets ont-
werp het waarmee longkanker in 'n
vroee stadium baie sekuur gediagno-
seer kan word - wat allerwee as 'n
deurbraak in die behandeling van long-
kanker beskou is.

Mnr. Pon van Zyl (67) van Robertson,
een van die kleurrykste mense in die
wynbedryf. Hy is as "die vader van
colombar" beskou nadat hy in 1968
Suid-Afrika se eerste wynmaker was
wat van die druifsoort 'n kultivarwyn
gemaak het.
Mnr. Van Zyl het B.Sc. Agric. in 1941
op Stellenbosch verwerf. waarna hy
bestuurder en wynmaker van die
Robertsonse K05peratiewe Wynmakery
geword het. Die pos het hy tot met sy
uittrede in 1985 beklee. Hy is as die
doyen van Robertson se wynmakers
beskou.

Adv. Tielman Louw (45), prokureur-ge-
neraal van Suidwes, wat LL.B. in 1967
verwerf het en o.m. ook senior staats-
advokaat in Kaapstad was. Hy was die
skoonseun van wyle mnr. Schalk Pie-
naar, wat assistent-hoofredakteur van
Die Burger en hoofredakteur van die
destydse Sondagkoerant Die Beeld was.

Mnr. Swanepoel

Mnr. Etienne Ie Roux (29), 'n Pretoriase
prokureur. Hy het gedurende 1976-1980
op Stellenbosch gestudeer, BAen LL.B.
verwerf en was 'n inwoner van Dag-
breek.

Mnr. Keyser
Ds. Dave Marais (57), moderator van
die sinode van die NG Kerk in Oos-
Kaapland. Nadat hy BAin Bloemfontein
behaal het, is hy aan die Kweekskool op
Stellenbosch as predikant opgelei. In
1956 word hy op Knysna georden. Daar-
na bedien hy ook die gemeentes Gra-
hamstad en Port Elizabeth-Wes. Sedert
1972 was hy studenteleraar in die stad.

Mnr. Servaas Hofmeyr (76), 'n afgetrede
Johannesburgse prokureur en sakeman
wat kort voor sy dood op Hermanus
gaan woon het. Hy hetoBA in 1930 op
Stellenbosch behaal. sluit aan by sy pa
se prokureursaak op Riversdal en was

Mnr. G Kock (45) van die Distillers-
korporasie op Stellenbosch. Hy het
B.Comm. in 1964 behaal.

Dr. Obholzer

Dr. S. H. (Fanle) Kuhn (47), 'n navorser
in die interne geneeskunde aan die US,
wat B.Sc., honneurs, M.Sc. en in 1977
'n doktorsgraad in die geneeskundige
wetenskappe aan die US verwerf het.

Taal (HAT) en van die Verklarende
Skoolwoordeboek van die Afrikaanse
Taal (SKAT). In 1965 het hy afgetree.

Mnr. G. H. Malherbe (67), oud-redaksie-
lid van die WAT. Nadat hy in 1939 BA
verwerf het, behaal hy ook SOD, M.Ed ..
'n honneursgraad en in 1966 MA alles
op Stellenbosch. Hy het langer as 20
jaar op verskeie plekke in Kaapland
onderwys gegee voordat hy in 1962 as
mederedakteur by die WAT aangestel
is.

Genealogiese navorsing was een van
mnr. Malherbe se blywende belangstel-
lings en hy het 'n boek oor die Mal-
herbe-familie gepubliseer. In 1948 het
hy as die WAT se assistent-hoofredak-
teur afgetree.

Daarna was hy verbonde aan die Eliza-
beth Conradie-skool vir gestremdes in
Kimberley. Nli sy aftrede in 1968 werk
hy ook as spesialis by die Groote Schuur-
hospitaal.
Dr. Obholzer het 'n groot bydrae tot die
ontwikkeling van die Departement
Menslike Bewegingskunde gelewer. In
sy kort tyd op Stellenbosch het hy onder
meer die kursusse verstewig en uitge-
brei, 'n graadkursus (B.Ed.Ph.) talle
artikels asook die eerste van 'n beplan-
de reeks boeke oor die vak geskryf.
Hy was verantwoordelik vir 'n eie klere-
drag vir sy studente, 'n eie lied, sertifi-
kaat en draagteken vir liggaamlike ge-
skiktheid, 'n eie biblioteek en die aan-
bied van openbare vertonings deur sy
studente.
Verder was hy die stukrag agter die
eerste vakblad oor dhi studierigting in
Suid-Afrika, asook 'n vakvereniging.
As jong man het hy veral in atletiek en
ski uitgeblink. Hy wou Oostenryk in

Dr. Kuhn
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prokureur op etlike ander dorpe voordat
hy hom in Johannesburg vestig. Daar
was hy die stigter van die stad se groot-
ste prokureurspraktyk.
In die jare veertig en vyftig was hy nou
betrokke by die Afrikaner se vestiging
in die Goudstad se sakewereld. Hy het
gedien in die direksies van sowat veer-
tig maatskappye, waaronder Gencor,
Veka. SA Druggists. Federale Mynbou,
Federale Volksbeleggings, waarvan hy
26 jaar 'n direkteur was. Avis, waarvan
hy tien jaar die voorsitter was, en Ster-
Kinekor, ook as voorsitter.
Mnr. Hofmeyr was die skrywer van
etlike romans en 'n aantal kortverhale.

Mev. M. H. Martin (gebore Cillie) (81)
van Hawequa. Richmond. Kaapland. Sy
het BA (1927) en 'n onderwysersdiplo-
rna (1929) op Stellenbosch behaal.

Mnr. Adin Keyser (70). wat in 1974 as
hoof van Rand Mines se geologiese
afdeling afgetree het. Op 16-jarige ou-
derdom het hy aan die US begin stu-
deer, was in Wilgenhof. was 'n lid van
die 1938-Studenteraad en het eerste-
sRan-krieket en 0.19-rugby vir die Uni-
versiteit gespeel.
Hy was 21 toe hy as geologiedosent aan
Wits aangestel is, waar hy 'n M.Sc.-
graad behaal het. Later werk hy o.m. in
die destydse Noord- en Suid-Rhodesie.
Mnr. Keyser was nou betrokke by die
ontdekking van verskeie minerale en
was later een van die sleutelfigure in
Suid-Afrika se soektog na olie by Mos-
selbaai en Plettenbergbaai. Hy was 'n
erelid van die Geologiese Vereniging
van SA.

Mnr. J. G. Basson (88) voorheen van
Rouxville, wat BA (1923) en 'n onder-
wysdiploma (1927) behaal het.

Mel. C. Botes (32) wat aan die Hoer-
skool Voortrekker in Wynberg ver-
bonde was. en die vierjarige HOD-kur-
sus (1973-1976) voHooi het.

Mev. Lettie Swart (Van der Vyver) (72)
van Kiepersol. Oos-Transvaal. wat BA
(1934) en SOD behaal het. Sy was die
vrou van oud-Ikey dr. Ben Swart, vroeer
van Oudtshoorn.

Mnr. J. de V. Keyter (82) van Worcester.
wat B.Comm. (1926) verwerf het.

Mnr. Johan van Heerden (73) van
Warmerstrand, Natal. Hy het BA(1935)
en SOD (1936) behaal en was 'n sy stu-
dentedae 'n uitblinker-atleet. As oud-
Wilgenhoffer was hy getroud met Janka
Ferreira. 'n oud-Harmoniet.

Skakeling
met
hoer skole

Mnr. F. J. Botha (51) van Kuilsrivier is
vroeer vanjaar aan 'n hartaanval oor-
lede. Hy het B.Comm. (1935) behaal.

Mnr. A. P. I. de ViIIlers (81) van Warm-
bad, wat B.Sc. (1924), M.Sc. (1925) en
HSOD (1927) verwerf het.

Mnr. C. D. D. van Reenen (62) van
Harrismith. wat BA (1945) verwerf het.
is teen die einde van 1986 oorlede.

MNR. TEX DE SWARDT. senior ont-
wikkelingsbeampte, gaan van die begin
van die nuwe jaar verantwoordelik wees
vir die Universiteit se skakeling met
hoer skole landwyd, om die Universi-
teit beter aan voornemende studente
bekend te stel.
Hy is sedert 1978 in die Departement
Ontwikkeling en Skakeling en was voor-
heen onder meer as onderwyser vir 15
jaar aan die Kaaplandse Onderwysde-
partement verbonde. In 1986 het hy die
graad M.Ed. behaal, met 'n proefskrif
oor die bemarkingstaak van die skool-
hoof.
In sy nuwe taak sal mnr. De Swart baie
nou saamwerk met die afdeling van die
direkteur van studentesake. prof. Flip
de Wet. asook met mnr. Ernst Conradie,
direkteur van die Eenheid vir Studente-
voorligting, en sy personeel.
Skoolhoofde en ander onderwysperso-
neel kan met mnr. De Swardt in ver-
binding tree by die Departement Ont-
wikkeling en Skakeling, Universiteit,
Stellenbosch. 7600, telefoonnommer
02231-774635.

Mev. Sarle Alberts (Serfonteln-Theron)
(56), wat aan die einde van 1986 mi
sowat 30 jaar as sangdosent aan die
Potchefstroomse Universiteit vir CHO
afgetree het. Sy het ODMS in 1946 aan
die Konservatorium op Stellenbosch
verwerf.

Mnr. A. P. (Bertie) de Wet (88) van
Robertson, wat B.Sc. Agric. in 1921 aan
die US behaal het. 0

Mnr. F. G. Brand (59) van Drieriviere,
Vereeniging. is einde 1986 oorlede. Hy
het B.Comm. ii11947 behaal.

'n Tjek van R25 000 is deur Simba-Quix aan die Atletiekklub oorhandig vir die
verdere uitbreiding van sy elektroniese tydappBrBat. Hier ontvang prof. Mike de
Vries (links), Rektor en Vise-kanselier. die tjek van mnr. Piet Smit. die firma se
besturende direkteur. Regs is dr. Corrie Wessels. die klubvoorsitter.
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Gedurende 10-12 Maart is die Matie-
vliegklub ook die gasheer vir die Suid-
Afrikaanse Posisievlieg-kampioen-
skapsbyeenkoms. 'n Springbokspan
gaan daar aangewys word om later in
die jaar aan die Europese kampioen-
skapsbyeenkoms deel te neem. 0

Die Shackleton se vlerke en stert-
gedeelte is afgehaal om die vervoer
moontlik te maak. 'n Trekker het die ou
vliegtuig teen 'n slakkepas van skaars
15 km per uur al die pad Stellenbosch
toe getrek.

Die Lugmag, die Vriende van die Lug-
magmuseum, Stellenbosch-Boerewyn-
makery, die Stellenbosse Munisipaliteit
en die Provinsiale Verkeersowerheid
het almal op die een of ander manier
gehelp om die Shackleton veilig by wat
hopelik sy laaste rusplek is, te kry.

Mettertyd sal die klub die Shackleton,
wat na dertig jaar al 'n bietjie verweerd
lyk, sorgvuldig probeer restoureer om
vir die nageslag behoue te bly.

• Die publiek kry reeds op 19 Maart die
geleentheid om die Shackleton van
nader te beskou. Op die dag hou die
klub sy tweede jaarlikse lugskou, waar
duisende mense verwag word. Dit is
een van die grootste private lug-
vertonings in Wes-Kaapland. Sowat
10000 mense was by die eerste een in
Maart 1987.

Van die oorspronklike agt Shackletons
was daar sewe oor, nadat een vroeer in
'n vliegongeluk vernietig is. Die Lugmag
is gelukkig ten gunste daarvan dat hulle
vir die nageslag behoue bly en bewaar
self verskeie daarvan, terwyl enkeles
vir bewaring aan ander instansies oor-
gedra is.
Kort nadat die Shackletons aan diens
onttrek is, het die Universiteit se Vlieg-
klub ook met die Lugmag begin onder-
handel om een van die vliegtuie te
bekom. Na baie mooipraat het die Lug-
mag, deur bemiddeling van die Vriende
van die Lugmagmuseum, een van die
uitgediende staatmakers vir veilige
be waring aan die Maties geskenk.
Die grootste probleem was om die vlieg-
tuig van die Lugmagbasis Ysterplaat
tot by die Stellenbosch-vliegveld, waar
die klub gesetel is, te kry. Dit moes per
pad vervoer word.
Om die roete uit te werk, was 'n reuse-
taak. Die hoogte en breedte van elke
brug en die beweegspasie tussen ver-
keersligte en padtekens moes langs die
hele roete van sowat 85 km presies
gemeet word.

Vliegklub bewaar ou
Shackleton

In vlieg- en bewaringskringe het die
vraag toe ontstaan of hierdie uitge-
diende vliegtuie ook soos baie ander op
die ashoop sou beland, en die enigste
herinneringe aan hulle net foto's in
boeke of in museums sou wees.

DIE GEDREUN van 'n Shackleton was
vir baie jare 'n gerusstellende geluid vir
mense wat langs die kus gewoon of
daar vakansie gehou het.
Na byna dertig jaar het die gedreun in
1984 verdwyn. Die Shackletons - wat
sedert 1957 deur die Lugmag gebruik is
om die kuslyn te patrolleer - is aan
diens onttrek.

Die ou vliegtuig, voordat sy vlerke weer
aangesit is.

VLIEGKLUB

EN
ROTARIERBEWEGING

KOMPETISIE

R37 000 SE PRYSE

Naam

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

EERSTE PRYS
AGTSITPLEK STINKHOUT
EETKAMERSTEL (WAARDE R17 000)
TWEEDE PRYS
AGTSITPLEK GEELHOUT /SWARTHOUT
EETKAMERSTEL (WAARDE R5 500)
DERDE PRYS
AGTSITPLEK SWARTHOUT
EETKAMERSTEL (WAARDE R4000)
VIER DE PRYS: SWARTHOUT
BEDKOPSTUK (WAARDE R3 000)
VYFDE PRYS: SWART-/GEELHOUT
DRANKKABINET (WAARDE R2 200)
SESDE PRYS: SWART-/GEELHOUT
JONKMANSKAS (WAARDE Rl 300)

7DE PRYS: DENNEHOUT TAFEL EN SES STOELE
BSTE PRYS: SWARTHOUT PORTAALTAFEL
9DE PRYS: GEELHOUT WAKIS
lODE PRYS: GEEL./SWARTHOUT KOFFIETAFEL
11 DE PRYS: SWARTHOUT TWEESITPLEK RIEMPIESBANK
12DE PRYS: SWART./GEELHOUT GELEENTHEIDSTAFEL
13DE PRYS: SWARTHOUT GELEENTHEIDSTAFEL
14.20STE PRYS: SWARTHOUT TAFELLAMPE

r------------
BEANTWOORO ASSEBLIEF DIE VOLGENDE VRAE:
1. Die afkorting vir die Nasionale Seereddingsinstituut is:

(a) N.S.S.I.. (b) N.S.R.I.. (el N.S.D.1. .

DONASIE: R6,OO

Adres: .....

Aile pryse voorsien in samewerking met

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

geelhout en swarthout meubels.

ROTARIER OPBRENGS TEN BATE VAN

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

088 00054 0001

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

REELS

1. Die slullingsdatum van die kompetisie is 19 Maart 19BB.
2. Die wenners van die kompetisie word bepaal deur die eerste 20 korrekte inskrywings wat op 19 Maart

19BB getrek word.
3. Wenners sal persoonlik in kennis geslel word en hulle name sal ook in die pers verskyn.
4. Daar is geen beperking op die aantal inskrywings per persoon nie, maar elke inskrywing moet ver-

gesel wees van on minimum donasie van R6,OO.
5. Inskrywings moet gepos word aan U.S. Vliegklub. Posbus 2026, DENNESIG. 7601.
6. Posorders en tjeks moet ultgemaak word aan: U.S.V.
7. Aile pryse moet binne een maand na kennisgewing afgehaal word by U.S. Vliegklub. Stellenboseh

Vliegveld.
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80; Die skrywer van die artikeI. Tex de
Swardt, en sy vrou, Luna. by die
granietgrafsteen wat die Universiteit
op Doornlaagte opgerig het.
Onder: Die voordeur van Huis van
Niekerk (Sonop).

followed the old fashioned way of skim-
ming his milk instead of using a
separator, and used the old fashioned
churns. He never bought a new thing
where and old one would serve. He
spent little on himself, in fact stinted
himself even in diet. He never smoked
nor drank, but he was not a miser, he
gave to any good cause and helped
many.

"One found few books in his house but
he read the newspapers regularly and

TEX DE SWARDT van die Departe-
ment Ontwikkeling en Skakeling het
die sonderiinge verhaal ontrafel van
'n unieke, interessante karakter van
Kimberley, en hoekom die Univer-
siteit in 1926 al die man se rykdom

gekry het ...

hondenpan en Vaalboschpan. kon koop.
Soos die omgewing wes van Modder-
rivier vandag nog toon, was dit 'n boom-
ryke streek en het hy onder andere ook
brandhout aan die myne in Kimberley
gelewer.
Toe die plase in sy be sit gekom het, was
daar'n klompie hartebeeste en die trop
het aangegroei totdat daar uiteindelik
nagenoeg 1 300 was. Miltsiekte het
egter veroorsaak dat daar slegs onge-
veer 600 oor was toe die US die plase
geerf het.

Hy was 'n unieke en interessante karak-
ter - 'n alleenloper, teruggetrokke, on-
afhanklik en ongetroud. In 'n brief van
die Bloemfonteinse Eksekuteurskamer.
die eksekuteurs van sy boede!' word
die volgende interessante relaas van
hom gegee: "He lived a very lonely life
with only natives around him. He would
have no white companion for fear they
would not stand his ways. He was most
sparing in all his ways. He did not
believe in new fangled ideas. Up to a
year or so ago he made his own candles,

Lydia, een van ons jonger vrouekos-
huise, is tog na haar vernoem.
In my soeke na die antwoord het ek my
na die notule van die Universiteitsraad
en ander bronne gewend. Hieruit, saam
met persoonlike onderhoude wat my
tot in die Kimberley-omgewing geneem
het, het die sonderlinge verhaaI van Jan
Abraham van Niekerk hom ontplooi.
In 1920 is dr. W. A. Joubert deur die
Universiteitsraad as "Fonds- en Propa-
ganda-organiseerder" aangeste!. Oor 'n
tydperk van bykans 30 jaar het hy die
land deurkruis om skenkings en be-
makings ten bate van die US te werf.
Op een van sy reise na Noord-Kaapland
het hy deur bemiddeling van mnr. Flip
Vorster, 'n boer naby Modderrivier, en
mnr. Bruckner de ViIliers, die destydse
LWV vir Barkly-Wes en Iatere lid van
die US-Raad, in aanraking gekom met
oom Jan van Niekerk. Uit sy onderhande-
linge met mnr. Van Nierkerk het aan-
vanklik in 1922 twee skenkings van
R200 en R20 000 gespruit, en uiteinde-
lik die bemaking van feitlik sy totale
boede!'

Diamante
Dat die verkryging hiervan ten bate van
die US op sig self 'n formidabele pres-
tasie was, blyk uit die argivale bronne
en die persoonlike getuienisse en oor-
leweringe oor die interessante karakter
en persoonlikheid van oom Jan van
Niekerk.
Oom Jan, gebore in 1847 in die omge-
wing van Uitenhage, het hom, soos so
baie van sy tydgenote, met die ontdek-
king van diamante na Kimberley be-
gewe. Toegerus met 'n fyn sakevernuf,
het hy nie net as delwer nie, maar ook
as diamantspekulant spoedig begin geld
maak - in so 'n mate dat hy in 1881 die
plaas Doornlaagte kon koop.
Vanuit hierdie vesting het hy sy bedry-
wighede so ekonomies voortgesit dat
hy spoedig nog twee plase, Wilde-

Die Noordwester
wat US 'n fortuin
laat erf het

In1988 vier Huis van Niekerk, of te
wei Sonop, een van die ouer vroue-
koshuise op ons kampus, sy 50ste ver-

jaardag. Soos die naam aandui, is die
koshuis waarskynlik na ene Van Nie-
kerk vernoem. Wie die Van Niekerk
was en waarom die naam aan die kos-
huis verbind is, onthou oenskynlik
niemand meer vandag nie.
Aanvanklik het ek gedink dit hou ver-
band met prof. Lydia van Niekerk, die
eerste vroulike professor aan die US.
Dit sou egter onwaarskynlik wees want
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saved the wrappers to make notes on.
He was well informed. Though he
seldom left his farm, he always wel-
comed visitors. He liked neither
Lawyers nor Doctors. There was no
comfort whatever in his house. He was
harsh at times to his natives, but yet
kindly. The old boys have the greatest
regard for him."

'n Paar jaar voor sy dood in 1926 het hy
aan 'n ernstige graad van rumatiek
begin Iy -later het hy ook hartprobleme
begin ontwikkel. In die laaste maande
van sy lewe kon hy nie meer beweeg
nie. Sy boerdery het hy vanuit 'n stoel
in die voorkamer, vanwaar hy oor die
plaas kon kyk, bedryf.
Oom Groot Toit du Toit van Heuning-
neskloof het hom daagliks besoek en
gepleit dat hy 'n dokter moes laat kom.
Oom Jan het egter halsstarrig geweier
totdat oom Groot Toit op eie verant-
woordelikheid die dokter vanaf Kimber-
ley gaan ontbied het. Net nll.oom Groot
Toit se vertrek het oom Jan blykbaar uit

. sy stoel probeer opstaan en 'n finale
hartaanval gekry.
Nll. sy dood was almal wat hom geken
het met ongeloof verras dat met die uit-
sondering van enkele kleiner items sy
he Ie boedel aan die US bemaak is. Die
enigste moontlike verklaring vir die
besluit is waarskynlik gelee in die feit
dat, volgens mondelinge getuienis, 'n
seun van baie verlangse familie 'n
student op Stellenbosch was. Die seun
sou die enigste erfgenaam wees.

Lekkerder
As gevolg van sy afnemende gesond-
heid, het oom Jan sy erfgenaam laat
weet om plaas toe te kom om die boer-
dery oor te neem, maar om student te
wees, was blykbaar lekkerder as om in
die Noord-Kaap te boer.
Dit was waarskynlik in die tyd dat'dr.
Joubert weer met oom Jan in aanraking
gekom het en toe hy besef dat sy erf-
genaam nie wou gaan boer nie, het hy
sy testament hersien en die US die
begunstigde gemaak. Die testament is
op 3 Desember 1925, enkele weke voor
sy dood op 11 Februarie 1926, onder-
teken.
Die Raad het besluit om die roerende
en onroerende goedere per openbare
veiling te verkoop. Die Raad se Pro-
kureur, mnr. A. F. Markotter (die be-
kende "Oubaas Mark" van rugbyfaam)
het die veiling bygewoon maar die drie
plase kon nie, volgens die Raad se ver-
eiste, 'n bod teen afdelingsraad-waar-
dasie behaal nie. Uiteindelik is die plase
uit die hand verkoop - die laaste een,
Doornlaagte, vir R11 833 aan John
Tweedie.
Saam met die skenkings in 1922 het die
US uit oom Jan van Niekerk se boedel
ongeveer R11.1000 toegeval. As inflasie,
veral in die afgelope twee dekades, in
ag geneem word, was die Van Niekerk-
boedel se waarde die ekwivalent van
etlike miljoene rand vandag.
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Oud-Matie
baanbreker
in die
vleiskunde
DR. RAYMUND NAUDE, hoof van die
Vleiskundesentrum by die Navorsings-
instituut vir Vee- en Suiwelkunde op
Irene, Transvaal, en adjunk-direkteur
van die instituut, is 'n Oud-Matie wat
vir sy baanbrekerswerk op die gebied
van die vleiskunde selfs in die buiteland
as navorser erkenning geniet.
Hy het al in Amerika op uitnodiging van
die Mid American States University
Association (MASUA) as een van die
vereniging se "distinguished foreign

Dr. Naude.

Uit erkenning vir hierdie welda ad het
die Raad besluit om 'n grafsteen vir
oom Jan op Doornlaagte op te rig. Die
steen is in 1927 deur Browne, 'n graf-
steenmaker van Kimberley vir R122
opgerig. Die traliewerk het om een of
ander rede agterwee gebly en is eers in
1938 aangebring.

Die geskiedenis het 'n interessante
draai gemaak. In 1956 koop mnr. J. A.
Naude Doornlaagte van John Tweedie
en in 1980 erf sy seun Fouche, 'n Oud-
Matie wat in die sestigerjare op SteIlen-
bosch gestudeer het, die plaas. So het
oom Jan van Niekerk, een van ons groot-
ste weldoeners, dus na baie jare op nog
'n manier 'n verbintenis met die Univer-
siteit.

Jare lank het die Universiteit 'n beurs
wat na oom Jan vernoem is, toegeken en
toe die vierde vrouekoshuis op die
kampus in 1938 voltooi is, is dit Huis
van Niekerk genoem. Hoewel dit steeds
sy amptelik naam is, is die koshuis in

scholars" 'n reeks lesings by verskil-
lende universiteite aangebied. Dit sluit
die universiteite van Iowa, Oklahoma
Kansas, Nebraska en Missouri in, terwyi
hy ook 'n aparte uitnodiging na die
Universiteit van Florida ontvang het.

Sy lesings het oor vleisproduksie,
-navorsing en -gradering in Suid-Afrika
gehandel.

Sedert 1968 het hy talle stud ie- en
navorsingsbesoeke aan die buiteland
gebring - van Ierland, Brittanje,
Swede, Belgle, Oostenryk en Frankryk
tot Nieu-Seeland, Australie, Uruguay
en Japan.

Hy dien sedert 1977 in die redaksie-
komitee van Meat Science. 'n inter-
nasionale vakblad.

In Suid-Afrika het hy onder meer erken-
ning gekry deurdat die Landbou-
skrywersvereniging hom as verlede jaar
se Landboukundige van die Jaar aan-
gewys het, uit erkenning vir sy bydrae
tot 'n nuwe graderingstelsel vir rooi-
vie is en die elektriese stimulering van
karkasse. Vanjaar het die Universiteit
van die Oranje-Vrystaat hom as ere-
professor aangestel.

Die SA Vereniging vir Diereproduksie
se medalje vir 'n senior navorser wat
werk van 'n hoogstaande gehalte lewer,
is in 1977 aan dr. Naude toegeken. Die
Witwatersrandse Landbougenootskap
het hom in 1982 met 'n goue medalje vir
landbouleierskap vereer.

Dr. Naude het in 1956 in die landbou-
wetenskappe op Stellenbosch afgestu-
deer. In 1974 behaal hy sy doktorsgraad
aan die Universiteit van Pretoria.

Hy vertel dat sy Matie-studentedae ook
gesorg het vir 'n "universiteitskys" -
Margot Pietersen - met wie hy toe
getroud is. Mev. Naude het in die maat-
skaplike werk gestudeer en was in
Harmonie en later Huis de Villiers tuis.
Hy is 'n oud-inwoner van Huis Marais.

o

die omgangstaal bekend as Sonop, net
soos wat die manskoshuis John Murray-
huis daar naby algemeen as Dagbreek
bekend staan.
Dit was vir my nogal 'n aandoenlike
oomblik toe ek, my vrou en ons Oud-
Matie-dogter en -skoonseun oom Jan se
graf in Augustus vanjaar besoek het. In
die skadu van dieselfde doringboom
staan die grafsteen nog steeds -
bonkig en ongeskonde in sy grou graniet
vir meer as 60 jaar - 'n ereteken aan
iemand wat waarskynlik die Univer-
siteit van Stellenbosch nooit gesien of
geken het nie.
Die interessante Noord-Kaaplander het
sy naam op Stellenbosch verewig deur-
dat hy alles wat hy met harde werk,
sakevernuf en spaarsin in 'n leeftyd
bymekaargemaak het, geskenk het aan
'n inrigting waarmee hy geen verbinte-
nis gehad het nie.
Sy weldaad kan vir duisende Oud-
Maties 'n voorbeeld wees. 0



Universiteit
se dankie

• •vir )are
se vasbyt Prof. De Vries. derde van links, en personeellede van die Departement Sielkunde

wat vir lang dienstydperke vereer is. Hulle is mnr. N. Muller. proff. A. G. Botha en
E. M. Nel. mnr. M. D. Brooks en prof. f. W. van Rooyen.

Die Rektor saam met person eel van die Universiteits-administrasie wat langdiens-
toekennings gekry he!. Van links is mnre. ]. R. Olivier en A. ]. Esterhuyse, die Rektor
en mnre. G. ]. P. Maas, ]. N. Malan en K. P. Smith.

1988-koshuisreiinies

DIE UNIVERSITEIT het onlangs 35 per-
soneellede vir hul lang dienstydperke
vereer. Op 'n funksie in die Langen-
hoven-studentesentrum het elkeen 'n
sertifikaat van die Rektor en Vise-
Kanselier, prof. Mike de Vries, ontvang,
asook geskenke van hul eie keuse vir 'n
bepaalde bedrag.
Hulle werk elkeen van 27 tot byna 30
jaar by die Universiteit, behalwe vir
twee wat binnekort aftree en elk min-
stens 26 jaar diens het. Die Universiteit
gee sedert voorverlede jaar op die
manier erkenning aan sy werknemers.
Vanjaar se vereerdes sluit in proff.
H. P. Wassermann, dekaan van Genees-
kunde en H. P. Muller, direkteur van
die Bestuurskool, asook proff. A. A.
Theron (Grand- en Landbouwater-
kundel, D. F. Schneider (Chemie),
G. Geldenhuys (Toegepaste Wiskunde),
A. van Laar en D. G. M. Donald (Bos-
bou), A. G. Botha en J. W. van Rooyen
(Sielkunde), D. K. Strydom (Hortologie),
W. S. Barnard (Geografie), J.H. Giliomee
(Entomologie en Nematologie), en E.M.
Nel (Geneeskundige Sielkunde).
Ander senior dosente wat toekennings
gekry het, is drr. M. H. C. Visser
(Soologie) en J. G. V. Joubert (Akkerbou
en Weiding) asook mnr. B. Scholten
(Musiek).

Registrateur
Die senior nie-akademiese personeel
sluit in mnr. J. R. Olivier, registrateur
(akademies) en die twee wat aftree,
mnre. Andries Esterhuyse (adjunk-
direkteur van Ontwikkeling en Skake-
ling) en G. J. P. Maas (adjunk-direkteur
van Finansies). Die ander administra-
tiewe en tegniese personeel is mevv. J.
Swanepoel (Interne Geneeskunde) en
1. E. de Klerk (J. S. Gericke-biblioteek);
en mnre. K. P. Smith (Inkoopafdeling),
J. N. Malan (Sentrale Administrasie) en
H. Malan (Chemie).
Die res van die vereerdes is mevv. S.
Blake en C. R. Whithlow (Minerva), en
mnre. A. Mtshawa (Welgevallen-proef-
plaas), M. D. Brooks en N. Muller (Siel-
kundel, J. N. Martin (Afrikaans en
Nederlands), M. C. Robyn (Menslike
Bewegingskunde), E. Morris en J.
Heynes (Instandhouding), N. C. Plaatjies
(Geskiedenis) en R. C. Olivier (Mens-
en Dierfisiologie). 0

VERSKEIE KOSHUISE beplan groot
reiinies in 1988:
• Huis van Niekerk (Sonop) vier sy
vyftigste verjaardag met 'n reiinie in
die naweek van 8-10 April. Die beoogde
program sluit in 'n huisvergadering met
die tema "Dit was die dae/Those were
the days", 'n begeleide toer van die
kampus, teeparty in die koshuistuin,
wynproe op 'nStellenbosse wynplaas,
dinee in die Lord Neethling-restaurant,
en 'n kerkdiens.
Oud-inwoners van die koshuis kan vir
die saamtrek in die koshuis tuisgaan.
Vervoer sal vanaf die D. F. Malan-
lughawe verskaf word. Aandenkings ('n
koffiebeker, sambreel en reiinie-bundel
wat na die tyd saamgestel gaan word)
sal te koop wees.
Almal wat nog nie kennisgewings hier-
oor ontvang het nie, kan skryf aan: Mej.
Marietjie Strydom (primaria), Sonop,
Victoriastraat, Stellenbosch, telefoon-
nommer (02231) 3819.
• Minerva is 30 jaar oud, en beplan 'n
reiinie-week gedurende 29 April tot 1
MeL In die naweek vanaf 29 April word
'n saamtrek vir oud-inwoners gehou.
Die huiskomitee wil die naweek 'n
"Pallas Athene-atmosfeer" skep wat die
oud-inwoners lank daama behoort te
onthou. 'n Huisdinee word vir die Sater-
dagaand beplan en die reiinie word die

Sondagoggend met 'n erediens afge-
sluit.
Al Minerva se oud-inwoners wat die
saamtrek wil bywoon (en daar is baie
van hulle, omdat Minerva vir jare 'n
"eerstejaarskoshuis" was) kan skryf
aan: Mej. Karen du Plooy (reiinie-
organiseerder), Minerva, Stellenbosch,
7600; telefoonnommer (02231) 4112.
• Nelina se 20ste bestaansjaar word
ook in die naweek van 8-10April gevier.
Na 'n verwelkomingsdinee met 'n ge-
vierde oud-inwoner as geleentheid-
spreker, is daar die volgende oggend 'n
sjampanje-ontbyt. 'n Potjiekos-ete daar-
die aand word gevolg deur 'n huis-
vergadering. Nadat die reiiniegangers
die Sondagoggend saam Studentekerk
toe gaan, sal mev. Laetitia Rabie, wat
sedert die koshuis se ontstaan in 1968
die prinsipale is, by 'n afsluitings-
funksie in die koshuis 'n praatjie lewer.
Almal wat die reiinie wil bywoon, kan
skryf aan: Mej. Rl:jne Scheurkogel
(reiinie-organiseerder), Nerina, Van
Riebeeckstraat, Stellenbosch, 7600;
telefoonnommer (02231) 3387.
• Ander koshuise wat belangrike ver-
jaardae vier en moontlik reiinies kan
reel, is Wilgenhof, wat 85 jaar oud
word, Irene, wat 25 jaar oud word,
Majuba (21 jaar) en Huis Francie van
Zijl (20 jaar). 0
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10 trofee gewen of gedeel

Matie-rugbyklub
weer verreweg
die WP se beste

Die Maties het weer verreweg die
meeste welslae in die ligas van die
Westelike Provinsie se Rugby-unie be-
haal. Hulle het tien trofee gewen of ge-
deel. Hier verskyn, agter: Cawie 5teyn
(tweede span, Junior Uitdaagbeker),
Ross Kerkhoff (0.20Al), Nicol Jacobs
(Victoriane, Baylybeker), De Waal
Nigrini (eerste span, Stadsbeker), Faffa
!<noetze (eerste span, Croat Uitdaag-
beker), en mnr. Hugh Matthew van
Markham, borg van die WP-unie. Voor:
Andre Kassier (0.20A2), Ben Lieben-
berg (Jongspan, tweede liga) en Piet
Niemand (0.19Al en Hedley Atkins-
skild). Die Maties het oak saam met
Van der 5tel en Coronation die Lion
Lager-skiJd gewen. Foto: Die Burger

DIE UNIVERSITEIT se Rugbyklub het
vanjaar verreweg die meeste welslae in
die ligas van die Westelike Provinsie
behaal deur tien trofee te wen of te
dee!' Van die gesogte trofee wat die
Maties gewen het, is die Groot Uitdaag-
beker, Stadsbeker, Junior Uitdaagbeker
en die Hedley Atkins-skild. Die klub het
al die kompetisies waaraan hy deelge-
neem het, gewen of gedee!'

Die Maties se eerstespan het vanjaar
780 punte aangeteken terwyl 294 teen
hom aangeteken is. Dit gee 'n wedstryd-
ontleding van ongeveer 32-12 ten gunste
van die Maties. In die proses het die
Maties 110 driee gedruk, waarvan 80
gedoel is. Die Maties kon ook 58 straf-
skoppe in punte omskep en twee skep-
doele aanteken.

Die speier wat vanjaar die meeste punte
vir die eerstespan aangeteken het, is
Johan Swart met 113 punte. Sy bydrae
bestaan uit vier driee, 26 doelskoppe,
14 strafskoppe en een skepskop.

Tweede was Hans Scriba met 108
punte, wat bestaan het uit twee driee,
23 doelskoppe en 18 strafskoppe. J. C.
van der Westhuizen, vleuel, het die
meeste driee (14) gedruk. Hy word
gevolg deur Jacques du Plessis, vleuel,
met twaalf driee en Jacques van Rooyen,
senter, met elf driee.

Eerstespan
Altesaam 49 spelers het vanjaar vir die
eerstespan gespeel - nie een van hulle
in al 24 wedstryde nie. Guy Kebble,
voorry, het in die meeste (23) opgetree.
Hy word gevolg deur Piet du Plooy met
22 en De Waal Nigrini. slot en kaptein,
met 21 en Martin Kriegler, haker, met
18.

Dat die Westelike Provinsie swaar op
die Maties se rugby talent leun, word
weerspieel deur die feit dat daar elf
Maties en veertien Oud-Maties onder
die 40 spelers is wat vanjaar vir die
WP uitgedraf het. 0

Beste talent oral te sien in 1988
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OUD-SPELERS en ondersteuners van
die Rugbyklub kry in Maart en April die
geleentheid om die Maties se beste
talent oral in die land in aksie te sien.
Dit sal die eerste keer in sy bestaan
wees dat die klub in een seisoen so
wydverspreid optree.

Sewe wedstryde gaan teen univer-
siteits-, uitnodigings- en ander spanne
gespeel word. En van die veld af gaan
daar ook retinie-saamtrekke vir die oud-
spelers en ondersteuners gereel word.

Die sewe plekke waar die Maties gaan
speel. is:

WARRENTON, Saterdag 12Maart teen
Noordelikes (retinie die vorige aand);

BLOEMFONTEIN, Retinie op Vrydag-
aand 18 Maart en wedstryd die na-
week;

PRETORIA, Saterdag 26 Maart teen
Tukkies op Loftus Versfeld, en
Donderdag 31Maart teen die Pretoria-
rugbyklub, as dee I van die klub se
eeufeesviering, op Loftus Versfeld
Cn retinie op Woensdag 30 Maart);

MOSSELBAAI, Saterdag 2April teen 'n
uitnodigingspan (retinie die aand);

PORT ELIZABETH, Maandag 4 April
teen die UPE;

DURBAN, op Woensdag 6 April, teen
Universiteit Natal op King's-park
(retinie die vorige aand);

SALDANHA, op Saterdag 9 April, teen
'n Boland-uitnodigingspan (retinie
die vorige aand).

Vollediger besonderhede sal later deur
die media bekend gemaak word. Die
klub sal ook 'n uitnodigingsbrief stuur
aan elkeen van sy oud-Iede wie se naam
en volledige ad res hy het. Mense wat
twyfel of die klub die besonderhede
van hulle het, kan dit stuur aan die
Sekretaris, .Stellenbosch-Rugbyklub,
Universiteit, Stellenbosch, 7600, tele-
foonnommer 02231-774680. 0



Die tafeltennis-Springbok Surita Odendaal en Schalk van der Merwe,
gewese lunior-tenniskampioen van die wereld, is die Matie-Sportvrou
en -Sportman van die Jaar.

Oud-Matie genl.-ma;. Badenhorst (naaslinksJ, adiunk-hoof van die Leer, was
die geleentheidspreker by die sport-erekleuredinee. By horn is mnr. Butch
Lochner, direkteur van Sport en Ontspanning, Schalk van del' Merwe en Surita
Odendaal, die 1987-Sportman en -Sportvrou, en prof. Jan de Bruyn, Vise-Rektor
(bedryfJ.

SY WAS SKAARS nege toe sy aan haar
eerste WP-tafeltennistoernooi deel.
geneem het, en vanjaar, op tWintig, is
sy verkies tot Springbok en die Maties
se Sportvrou van die Jaar.
Surita Odendaal. B.Comm-student in
haar tweede jaar, was skaars ses toe sy
vir die eerste keel' met tafeltennis
kennis gemaak het. Op tienjarige ouder-
dom het sy vir die eerste keel' aan 'n
Suid-Afrikaanse kampioenskapsbyeen-
koms deelgeneem, en saam met haar
broer, Thys, die gemengde dubbelspel-
titel teen aile verwagting ingepalm.
In 1978 het Surita vir die eerste keel'
WP-kleure as junior verwerf en in 1980
het sy as senior WP-kleure gekry. Haar
grootste ideaal is vanjaar verwesenlik
toe sy Springbokkleure verwerf het. Sy
was die enigste vrou uit Kaapland in
die groep van vyf wat gekies is om teen
'n Engelse toerspan, die Pickford Buc-
caneers, kragte te meet.
Nog 'n groot oomblik in haar loopbaan
was toe sy die SA Meesterstitel gewen
het. Sy het in die eindstryd teen haar
groot teenstander, Susan Jerskey, te
staan gekom, en het net-net in 'n
naelbytwedstryd gewen. Dit was ook
een van haar moeilikste wedstryde tot
dusver.
Surita se talente is nie net tot tafeltennis
beperk nie. Sy speel gholf met 'n agttien--..

Bokkleure
vervul
vir haar
'n ideaal

Hoewel hy nie meer so baie klem Ie op
sy tennis soos in die verlede nie, speel
hy nog steeds vier dae van die week
tennis. Die man wat die grootste invloed
op sy lewe as tennisspeler gehad het, is
die Amerikaner Stan Smith. "Hy het 'n
groot invloed op my as gelowige gehad."
Schalk het in sy betreklike kort inter-
nasionale tennisloopbaan twee keel'
aan die Amerikaanse Ope, die Franse
Ope en Wimbledon deelgeneem. "Die
enigste groot toernooi waaraan ek nie
deelgeneem het nie, is die Australiese
Ope." 0

Amerikaner

wereld gekroon te word en om op
Wimbledon te speel."
Volgens Schalk bring talente verant-
woordelikhede mee. "In die opsig help
my geloofslewe my baie. Voordat ek 'n
gelowige geword het, wou ek ten aile
koste wen. Nou nie meer nie. Ek speel
deesdae vir die Here en om tennis te
geniet. Geld is ook nie so belangrik nie.
As ek in my hele lewe net een persoon
na die Here kan lei, sal dit vir my meer
beteken as al die geld in die wereld."
Schalk se dat hy so baie uit tennis gekry
het dat hy by die spel betrokke wi! bly.
"Ek wi! jonger mense help om die
sprong te maak van amateurtennis na
internasionale tennis al is dit ook net
deur gesprekvoering." Wi! hy graag
afrigter word? "Nee, ek dink nie so nie.
Ek glo dis 'n mite dat 'n goeie tennis-
speier 'n goeie afrigter sal wees."

Hy is vanjaar voorsitter van die Matie-
tennisklub en was verlede jaar die klub-
kaptein. Hy was ook verlede jaar die SA
Geslote Enkelspelkampioen en het ook
die WP Meesterstitel gewen. Hy het
die laaste sestien in die SA Ope gehaal
en was onoorwonne as die Maties se
nommer een speier in die WP se Premier-
liga. Schalk het ook die Boland as
nommer een by die SA Interprovinsiale
toernooi verteenwoordig en onoorwon-
ne gebly teen topspelers in Suid-Afrika.

Volgens Schalk het hy begin speel toe
hy so ses jaar oud was. "My rna het 'n
liefde vir die spel by my gekweek. Sy
het my aangespoor om tennis te speel.
Sy het self vir Boland op haar dae
gespeel.

Sy grootste oomblik op die tennisbaan?
"am as junior tenniskampioen van die

"Tennis is nie meer die oorheersende
faktor in my lewe nie. My huwelik met
Alna en my geloofslewe geniet voorrang.
Tennis het sekonder geword, hoewel
die begeerte om te presteer nog daar
is."

Van del' Merwe het pas sy eerste jaar as
mediese student voltooi. "Dit was maar
nog altyd my begeerte om medies te
loop." Hy het verlede jaar die B.A.-
graad met lof behaal.

SCHALK VAN DER MERWE, gewese
junior tenniskampioen van die wiheld,
is as die Universiteit van Stellenbosch
se Sportman van die Jaar aangewys.

Wimbledon-triomf sY.
grootste tennis-oomblik
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29 Maties kry Springbok-, SA kleure

40

ALTESAAM 29 Maties het in die tyd-
perk Oktober 1986 tot September 1987
Springbok- en ander Suid-Afrikaanse
kleure in verskillende sportsoorte ver-
werf. terwyl 156 Maties provinsiale
kleure gekry het.
In die tyd het Matie-spanne ook elf
eerste plekke op SA Universiteite-toer-
nooie behaal. met 'n hele aantal tweede
en derde plekke. Minstens 53 Maties
het plekke in SAU-spanne behaal. Matie-
spanne het ook in verskeie WP- en
Boland-ligas eerste of tweede geeindig.
Die Matie-Springbokke is P. Roux en
mejj. E. van Zyl en M. van der Merwe
(atletiek). J.Visser (branderroei). T. Lee
(gimnastiek). mej. S. Calder (vroue-

Surita Odendaal--..
Surita
voorgee en is een van die staatmakers
van die Chrismar-tennisklub. Sy en haar
dubbelspelmaat. Elmarie Krynauw. het
al menige teenstanders goed opgekei!
in die premierliga waarin hulle meeding.
Haar "afrigter" is haar broer Thys. "Hy
is self 'n WP-tafeltennisspeler en het
my al die fyner kunsies geleer."
Hoe sien haar daaglikse oefenprogram
daaruit? "Ek het nie so iets nie. Ek en
Thys speel wanneer ons Ius voel. Ons
oefen gewoonlik die aand voor 'n wed-
stryd om die oog in te kry. Vir 'n groot
toernooi oefen ons harder."
Sy glo nie daarin om baie te oefen nie.
"Dit kan dalk my liefde vir die spel
doodmaak en ek wi! nog baie lank aan
die sport deelneem."
Surita se vinnige reaksies en deurset-
tingsvermoe is eienskappe waaroor 'n
tafeltennisspeler moet beskik om sukses
te behaal. "Wanneer jy 'n paar punte
agter is. moet jy nie tou opgooi nie. 'n

hokkie), D. Reid-Ross (manshokkie).
mej. D. Ficinus (judo). M. Marais. J.
Andrag en C. Beukes (kanovaart).
A. Schmidt (scuba). mej. C. Thompson
(onderwaterhokkie), A. Shedlock (water-
polo) en mej. S. Odendaal (tafeltennis).
Die ander Maties wat in SA spanne in-
gesluit is. is K. Burger. R. du Preez en
mej. A.le Roux (atletiek. Junior Spring-
bokke). mejj. L. Alcobia. C. Cox en A.
Wallace (vrouehokkie). mejj. C. Ehlers.
B. Nieuwoudt. A. Ie Roux. M. Ie Roux.
S. Vorster en M. Marais (netbal) asook
S. Nel en K. van der Merwe (0.20-
rugby).
Onder die SAU-prestasies is eerste
plekke in vroue-Iandloop. branderroei,

Wedstryd word nie gewen voordat die
laaste punt nie gespeel is nie."
Volgens Surita hou sy daarvan om 'n
vinnige spel te speel. "Vroue is geneig
om verdedigend te speel. maar ek nie.
Dis seker omdat Thys my enigste oefen-
maat is en ek van meet af gewoond is
aan vinnige spel soos die mans dit
speel."
"Tafeltennis is 'n duur spel. 'n Spaan
kos tot R200. maar die duurste aspek
van die spel is die reis- en verblyfkoste
wat daaraan verbonde is." Surita se dat
tafeltennisspelers hul eie onkoste moet
dra omdat borge skaars is en die sport
nie soos rugby en selfs atletiek baie
inkomste in die vorm van hekgelde
genereer nie.
Volgens Surita hou sy daarvan om te
wen. Die talle trofee en medaljes wat sy
gewen het, getuig van die vasberaden-
heid om te pre steer. Sy besit altesame
52 medaljes wat sy in toernooie gewen
he!, waarvan 47 goud. vier silwer en
een brons is. Die een waarop sy die
trotsste is. is die goue medalje wat sy in
1986 op die SA Spele gewen het. 0

gholf. vrouehokkie. netbal. onderwater-
sport. pluimbal. waterpolo en swem.
Die 0.20-rugbyspan was ook op SAU-
vlak onoorwonne. Die Maties het skoon-
skip gemaak in die vroue-tennisafdeling.
met die mans tweede in hul afdeling en
die mans- en vrouespan gesamentlik
eerste geplaas.

Verder het die Maties se sportklubs in
die tyd die onderskeiding behaal om,
sover vasgestel kon word, minstens 17
van hul oud-Iede vir SA spanne op te
lewer en 64 van hulle vir provinsiale
spanne.

Dit sluit vier rugbyspelers (vir die SA
Barbarians-span) in. asook 14 vir WP-
rugby. drie vir Transvaal. twee elk vir
Natal. Boland. Griekwas en Noord-
Vrystaat. en een elk vir OP, Vrystaat,
Noord-Transvaal en SWA.

Die vrouehokkie-klub het sewe oud-Iede
vir SA spa nne opgelewer en die mans-
hokkieklub twee waaronder die kap-
tein. L. Stewart. Laasgenoemde klub
het ook sewe oud-Iede in vier provin-
siale spanne gehad. die krieketklub
nege en die netbalklub sewe.

Drie van die onderwaterklub se oud-
lede en een van die vlugbalklub s'n het
SA spanne gehaal. 0

8600 by
sportklubs,
ontspanning
ingeskakel
DAT SPORT op die kampus nie net vir
Springbokke en ander presteerders is
nie. blyk uit die feit dat 8 600 deel-
nemers en klublede in 1987 ingeskakel
het by die aktiwiteite wat die Afdeling
Sport en Ontspanning aan die US gereel
het. Dit sluit 27 sportklubs asook die
Ontspanningsklub in.
Die muurbalklub het die grootste getal
deelnemers gehad (1 887). Die Rugby-
klub kon spog met 1 234 lede die afge-
lope jaar. Ander klubs met 'n groot lede-
tal is atletiek (700). vrouehokkie (451).
sokker (390), krieket (352). tennis (316).
netbal (286). basketbal (261). tafel-
tennis (207). swem. duik. sierswem en
waterpolo (165). pluimbal (138). gholf
(134) en manshokkie (176).
Altesaam 1 286 Maties het deelgeneem
aan die Ontspanningsklub se bedrywig-
hede, wat onder andere aerobiese
danse. perdry. pistoolskiet en trimgim
insluit. 0



"Daar is geen twyftl dat die broodnodige ontwikkeling van die Suid-Ajrikaanse vervaardigingsbedryf en die plaaslike veredeling van ons
grondstowwe, tegnologies aangedrewe moet wees nie. Die Stellenbosch- Prof H.C Viljoe/~ P,:!ng
Tegnopark bet 'nlewensbekmgrike rolom in die verband te speel." (Dekaanvan !ngenieurswese, Universiteit lJ{1Il 5tellenboscb)

INTERMARK 4039 A

Vir verdere inligting skryf gerus aan Die Sekretaris,
Tegnopark, Posbus 17, Stell en bosch 7600 of skakel met

mnr J.N. Malan by tel. (02231) 2111.

HOEKOM 'N STEU.ENBOSCH- TEGNOPARK? Deelnemende ma:ltskappye
wat hul navorsing- en onl\\ikkelingscntrums in die Stellenbosch-Tcgnopark
vcstig, sal 001' drie universiteite en l\vee tcchnikons binne trefafstlf1d beskik.
Ma:ll~kappye kan dus deel in die kundigheid van wetenskaplikcs a:m die
inrigtings verbonde en Wa:lf nodig, hulle as konsultlOte gebmik. Die
ontwikkeling V'JJldie Stellenbosch-Tegnopark bied plaaslike en intemasionale
hoevlaktcgnologie-maal~kappye 'n geleentheid om 'n ware tuiste in Suid-Afrika
te \ind. Persele van lUssen 2 000 m' en 25 000 m' word teen baie realistiese
pryse aangebied en perscle wat onl\\ikkel word met die oog op die jong
entrepreneur, word te huur aangebied.

Die Tegnopark is in van die skilderagtigste landskap in Suid-Afrika gelce en
is gerieflik binne bereik van paaie, spoorlyne en lugroetcs. Die park-atmosfeer
van die onmikkeling is geskep om hannollieus by die omliggende gholfba:m en
\vingerde a:m te sluit. Stellenbosch, met sy uil~nderlike !ewenskwaliteite, is 'n
gewilde werksomge\ving en ondememings kan staatmaak op die ge\\illigheid
van die beste, hoogs gekwalifiseerde persone om by die Tcgnopark te werk. Die
Buro \ir Stelselsingenieurswesc het reeds begin met die konstruksie van hulle
gebou - die Tegnopark is dus nie 'n droom nie, maar werkliklleid.

ISTEGNOPARKE GESLAAGD? Die ekonomiese voordeel verbonde aan die
gesanlentlike gebruik van duur bronne SI)()S rekena:irlasiliteite, hoogs
gekwalifisecrde personeel en gesofistikeerde toerustillg is reeds wereldwyd
be\\)'S. Die maatskaplike voordele wat voortspruituit die werksomge\ving

\l'JIldie wetenskaplike - 'n I:lf1delikeatmosfeer in plaas van die
besoedelde stadslug - is ook reeds bo aile myfel be\\)'S.

TECHN ~ EGNOPARK
STELLENBOSCH

Met aIle respek aan die redakteur,
gaan IInOll die belangrikste
bladsy in hierdie tydskrif lees.

DIE VEREISTES VANDIE TOEKOMS - VANDAG. Die toekoms van die
industrice en velY.tardigingsbedryf in Suid-Afrika stel a:1Oons een van die
veeleiscndste uitililgings ooit.

Ons moet inderdaad elke d:ig 'n minimum van 800 werkgeleenthede skep.
Ons moet elke jaar die infrastruktuur da:lfStel, dienste lewer en
werkgeleenthede skep vir \Wee slt'<!e, beide so groot soos Bloemfontein. lIierdie
doehvit kan slegs bereik word indien Suid-Afrika die intemasionale markte op
aggrcssiewe \\)'Se betree.

OorlC\ving in hierdie markte sal alhang van ons vermoe 0111produkte te
ontwikkel wat tegnologies van hoer gehalte is as die wat elders verva:lrdig
word. Die konseplUalisering, ontwerp en vervaardiging van die noodsaaklike
produkte vereis pla:lSlike navorsing en ontwikkeling. Trouens, vir Suid-Afrika is
dit gebiedend noodsaaklik dat navorsing en ontwikkeling plaaslik moet geskied
as ons tot die intemasionale l11arkte \\il toetree en sukscsvol \vil l11eeding.

HOE KAN 'N TEGNOPARK HELP? Die Tegnopark-konscp hou direk verband
met die suksCS\'olle toetrede tot nuwe markte deur die ontwikkeling van nuwe
produkte en die skepping van nuwe werkgeleenthede. Silicon Valley in die
Verenigde State L~die bekendste voorbeeld. In Brittanje en Taiwan sta:1f1hulle
as "Science Parks" bekend. Tegnoparke word tans ook in AustraJie, Singapoer
en Maleisie onl\vikkel. In )ap:1O is daar rans 17 in die bepl:umingstadiul11.

'n Tegnopark bcstaan uit 'n groep industriele ma:ll~kappye wat hulself
toespits op die konunersiele a:mwending V'JJlhoogs gcspesialL~rde tegnologie,
navorsing en ontwikkeling en wat digby 'n ulliversiteit met fakulteite \l'JIl
llalUurwetenskappe en ingenieurswesc gelee is en met wie die Tegnopark 'n
noue interJksie het. Tegnoparke is in a:mtreklike, goedbepl:lI1de omge\\ings
gelce wat normaalweg in die nabyheid van gegoede
woongebiede is en 'n lewenstandaard bied wat beyorderlik
\ir maksimum produkthviteit is.



OOK BESKIKBAAR
IN SUPERIOR MILD

@&!Jf~nal(~
Die tegniese vaardigheid van die ou meesters en hul strewe

na die beste, leef voort in die vervaardiging van
Rembrandt van Rijn-die wereld se eerste vollengte-sigaret

met filtermondstuk-die Meesterstuk in Sigarette.

Room van die Oes

RVR300A
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