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Wie vul die leemte?

San1am onderstelll1
tersiere onderwys in Suid-
Afrika a! jare lank.

Deur stilwegdie leemte
te vul.

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

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

Dit spreek boekdele!

SanlaDl;)
Waar u loekoms lei ker!

Vir se
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• REDAKSIONEEL

Weer eens 'n waardige
keuse vir die amp

.. 'n persoon wat deur die univer-
siteit van die lewe, die uni-
versiteit van die eise van die

Suid-Afrika van gister en vandag, ge-
gaan het, en wat hierdfe eise met
onderskeiding deurleef het ... 'n per-
soon wat verskeie eerbewyse ontvang
het ... maar wat te midde van dit
alles nederig gebly het ... 'n leiersfi-
guur met visie, 'n draer van die
boodskap van hoop."

Met die woorde is pres. P.W. Botha
met sy inhuldiging as US-Kanselier in
1984 deur die Rektor en Vise-kanse-
lier, prof. M.J. de Vries, beskryf.
Dit is eienskappe wat in die afgelope
vier jaar van die Staatspresident 'n

waardige hoogste ampsbekleer van
die Universiteit gemaak het. Met sy
statuur het hy grasie aan die amp ver-
leen.

Hoewel sy noue verbintenis met die
Universiteit (waarvan hy 'n ere-gra-
duandus is, en waar sy vrou en ander
gesinslede almal gestudeer het)
steeds voortduur, het sy openbare
verpligtinge meegebring dat pres.
Botha die Kanselierskap neergele het.
Dit het daartoe gelei dat iemand wat
as een van die voorste sakeleiers in
die land gereken word, binnekort as
die US se elfde Kanselier ingehuldig
sal word.

As gevierde Oud-Matie wat met lof in

die regsgeleerdheid aan die US afge-
studeer het, oud-voorsitter van die
studenteraad, ere-graduandus van die
Universiteit, lid van die Universi-
teitsraad sedert 1972 en die afgelope
ses jaar voorsitter van die raad, was
dr. Jan van der Horst 'n voor-die-
hand-liggende keuse vir die Kanse-
lierskap.

Hy is nie net 'n gesiene persoon en
leier op vele terreine nie, maar ook
iemand wat deur sy gesin en deur sy
familiegeskiedenis nou bande met
die Universiteit het - iemand wat
weer eens 'n waardige bekleer van die
amp van Kanselier behoort te wees.
(Lees ook die berig hier onder). 0

DR. J.G. (JAN) VAN DER HORST, wat
op 14 September as die Universiteit
se elfde Kanselier ingehuldig word.

Die man - wie se taak dit onder meer
voortaan gaan wees om by gradepleg-
tighede die Maties se grade amptelik
aan hulle te verleen - is nie net een
van Suid-Afrika se bekendste en mees
gevierde sakelui nie, maar ook ie-
mand wat 'n lang en noue verbintenis
met sy alma mater het.
Hy is op Stellenbosch as regsgeleerde
opgelei. In 1940 het hy BA en in 1942
LL.B. cum laude aan die US verwerf.
As student was hy voorsitter van die
Studenteraad, voorsitter van die des-
tydse Unie-debatsvereniging en re-
dakteur van die Stellenbosse Student.
Dertig jaar later, in 1972, word hy tot
die Universiteitsraad verkies en nog
tien jaar later tot voorsitter van die
Raad. Hy het die amp tot met sy ver-
kiesing as Kanselier beklee.
Ook die Kanseliersvrou, mev. Truida
van der Horst, is 'n Oud-Matie. Sy het
BA in 1942 verwerf. Twee van hul
drie kinders is Oud-Maties, wat albei
soos dr. Van der Horst in die regsge-
leerdheid op Stellenbosch gestudeer
het en LL.B.-grade verwerf het. Hulle
is mev. Christine Cronje van Johan-
nesburg en mnr. Evert van der Horst,
'n boer van Wolmaransstad en Harri-
smith.
Die nuwe Kanselier was reeds die
tweede geslag van sy familie wat op
Stellenbosch gestudeer het. Sy pa, 'n
predikant, was ook 'n Oud-Matie. Dr.
Van der Horst se hy hoop nou om
binnekort ook sy kleinkinders as die

Fokus Op •

vierde geslag van die familie op Stel-
lenbosch te sien stu deer.
Verder is sy familiebande ook nou
verweef met die voortbestaan van die
Universiteit as opvoedingsentrum en
kulturele brand punt van die Afri-
kaner gedurende die stormagtige jare
kort na Uniewording. In 1913 was dr.
Van der Horst se oom, dr. J.G.P. van
der Horst, een van die drie opstellers
van 'n memorandum waarin die Re-
gering gevra is om die destydse Victo-
ria-kollege as volwaardige universi-
teit te erken.
Dit was nadat die Parlement destyds
gedreig het om slegs een residensiele
universiteit in die land, by Groote
Schuur, te vestig. Die memorandum
het gehelp om Stellenbosch se toe-
koms as onafhanklike universiteit
met sy eie identiteit te verseker. (Die

ander twee opstellers daarvan was
prof. A Moorrees en dr. D.F. Malan -
albei latere kanseliers van die Univer-
siteit).
Die Maties se nuwe Kanselier het in
1984 'n eredoktorsgraad vim sy alma
mater ontvang. Hy is met die verle-
ning daarvan gehuldig as 'n voorste
sakeleier maar ook 'n beskeie mens
wie se optrede altyd van 'n beson-
derse medemenslikheid spreek - iets
wat ook in dr. Van der Horst se be-
trokkenheid by gemeenskapsdiens
neerslag vind.
Hy het ook 'n eredoktoraat van Unisa
ontvang en is verlede jaar met die
Staats president se Dekorasie vir
Voortreflike Diens in klas 1: Goud
vereer. Die SA Akademie se Frans du
Toit-medalje vir bedryfsleiding is in
1978 aan hom toegeken. In 1973 reeds
het die Business Times hom as een
van daardie jaar se top-sakelui aange-
wys.
Dr. Van der Horst is 'n trustee van
Unisa, asook 'n direkteur van die Ste-
delike Stigting, wat hy as een van die
belangrikste bestanddele van 'n resep
vir die oplossing van Suid-Afrika se
probleme beskou. Deur die Stigting
het hy 'n belangrike rol gespeel in die
instelling van 'n 99-jaar-huurpagstel-
sel vir swartmense.
Hy spog met 'n suksesloopbaan van
sowat vier en 'n half dekades in finan-
siele instellings, die handel en die ny-
werheid, en word allerwee as een van
die top-sakelui in die land gereken.
Die direksies waarin hy dien, sluit
talle van Suid-Afrika se grootste on-
dernemings in - waaronder Sasol,
Barlow Rand, SA Brouerye, die Ned-
bankgroep, die SA Permanente
Bouvereniging en Safmarine. 0
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voorvereiste vir die oorlewing en
groei van die plaaslike tegnologie.
Sanksies is "'n droomgeleentheid om
ons tegnologiese vermoens deur 'n
kwantumsprong te laat evoleer om so-
doende ook groter hoeveelhede inter-
nasionaal bemarkbare produkte te
lewer. Ekonomiese en politi eke voor-
uitgang sal deur 'n lewendige en kom-
peterende tegnologiese groei gestimu-
leer word," het dr. Redelinghuys gese.
Sowat 100 gaste het die opening van
die BSI-gebou bygewoon. Oit beslaan
8600 m'.
Ongeveer 30 mense werk nou by die
buro. Oit sluit 20 ingenieurs en enkele
wetenskaplikes in. Die personeel sal
na verwagting binne die afsienbare tyd
aanmerklik uitbrei.

Ingenieu rsd issipl ines
Verskeie ingenieursdissiplines word
by die BSI byeengebring en deur 'n
span ervare stelselingenieurs op in-
terdissiplinere gebied aangewend. So
word kennis van meganiese ontwerp,
dinamika, strukture, materiale, be-
heerstelsels, elektronika, rekenaars
en energie in 'n ingewikkelde produk
ge'integreer.
Die BSI is ook 'n kweekhuis vir nuwe
stelselingenieurs, wat onder leiding
van 'n ervare kerngroep op ingewik-
kelde ontwikkelingsprojekte ervaring
kan opdoen.
Internasionale praktyke word toegepas,
waarvolgens 'n produkstelsel in sy ge-
heel, oor sy volle lewensduur van kon-
sep tot uitdiensneming, beskou word.
Produkte wat die stelselingenieurs-
benadering vereis, kom onder meer
voor in lugvaartkunde, energiewese,
vervoer, mynwese en mineraalek-
straksie, asook maritieme bedrywe,
waar tegnologiese uitdagings in die
ontwerp, ontwikkeling en bedryf van
sulke stelsels oorkom moet word. 0

Min. Oanie Steyn (middel) met die inwyding van die BSI-gebou, saam met proff.
Mike de Vries, Rektor en Vise-kanselier, en Christo Viljoen, Oekaan van Inge-
nieurswese.

gevorderde, vernuwende tegnologiee
skep en 'n wereldmark vir sy pro-
dukte bly verseker, het dr. Venter
gese.
As Suid-Afrika tegnologies by die res
van die wereld wi! bybly, sal groter
klem op die wetenskappe in die laer-
en hoerskool gele moet word. Ter-
siere opleidingsprogramme moet ook
aangemoedig word om die uitvloei

van tegnici en ingenieurs uit die land
te keer en in die dringende behoefte
aan hoevlak-arbeidskrag te voorsien.
Dr. Venter het gese Altron is trots
daarop dat hy deur sy elektroniese
filiaalmaatskappy as hoofborg vir die
BSI se totstandkoming kon optree. AI-
tech glo die BSI se vestiging sal 'n
mylpaal in die geskiedenis van Suid-
Afrika en die hele kontinent wees.
Die buro se direkteur, dr. Chris Rede-
linghuys, het gese terwyl die politieke
en ekonomiese omgewing waarin die
Suid-Afrikaanse tegnologie hom be-
vind, gedurig verander, is stabi!iteit 'n

'n DUd-student van die Fakulteit
Ingenieurswese, mnr. Oanie
Steyn, Minister van Ekono-

miese Sake en Tegnologie, het die
Universiteit se nuutste gebou, die van
die Buro vir Stelselingenieurswese
(BSI), amptelik geopen. Dit is die
eerste gebou in Tegnopark op Stellen-
bosch.
Mnr. Steyn het gese universiteite skep
'n belangrike poel van kundigheid
omdat hulle deur navorsing nuwe
kennis skep. Wetenskapparke kan in
die verband 'n sleutelrol speel. "Oit
verskaf geleenthede aan die onderne-
mende ingenieur of wetenskaplike
om sy idees tot volvoering te bring."
Verder gee dit aan die bestaande hoe-
tegnologie-nyweraar die geleentheid
om met die stimulerende atmosfeer
van die akademiese omgewing in
aanraking te kom, het mnr. Steyn
gese.
Dr. Bill Venter, uitvoerende voorsitter
van die Altron-groep, wat die BSI se
hoofborg is, het gese 'n land se eko-

B.5.1. 5E GEBOU INGEWY
Eerste in
Tegnopark

Dr. Bill Venter (heel links), uitvoerende voorsitter van die Altron-groep, wat die
BSI se hoofborg is, sa am met ander gaste by die inwyding.

nomiese krag is nog altyd bepaal deur
sy vermoe om nuwe tegnologiee te
ontwikkel en aan te pas.
am in die volgende twee dekades in
die internasionale tegnologiese wed-
loop te bly, sal Suid-Afrika 'n hoogs
bedrewe werksmag - met 'n aansien-
like persentasie tegnici, ingenieurs
en wetenskaplikes - tot stand moet
bring.
Verder moet 'n gebalanseerde ver-
houding tussen uitgawes aan tegnolo-
gie-ontwikkeling en die verkope van
tegnologie-gebaseerde produkte ge-
handhaaf word. Suid-Afrika moet ook
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Manipuleer
Die Instituut se doelstellings is drie-
ledig:
Eerstens word navorsing in rekombi-
nante-DNA-tegnologie op die Stell en-
bosch-kampus gevestig, gekoi:irdineer
en bedryf met die uiteindeJike doel
om bakteriee, giste en plante geneties
te manipuleer.
Tweedens wi! die Instituut se navor-
sers sitogenetiese tegnieke gebruik
om kommersieel belangrike gene
vanaf verwante grasspesies na grane
oor te dra.
Die derde doelstelling is om indus-
trieel belangrike bakteriese en gis-
rasse op fisiologiese, biochemiese en
molekuler-genetiese vlak te bestudeer
en geneties te programmeer, sodat be-
langrike produkte geproduseer of ge-
wenste reaksies uitgevoer kan word.
Biotegnologie word gedefinieer as die
ge'integreerde aanwending van bio-
logiese, fisiese en ingenieursweten-
skappe ten einde biologiese sisteme
vir nywerheidsdoeleindes optimaal
te be nut.

Dosente en navorsers van die departe-
mente Biochemie, Genetika, Mikro-
biologie en Plantpatologie is tans be-
trokke by die Instituut, wat in die
Fakulteit Landbouwetenskappe gese-
tel is. Sy werksaamhede is dus heelte-
mal interdissipJiner.

Navorsing wat in die Instituut
vir Biotegnologie aan die Uni-
versiteit gedoen word, trek al
hoe meer aandag - selfs uit die

buiteland.
Begrippe soos "biotegnologie" en
"genetiese manipulasie" hou vir die
gewone mens elemente van weten-
skapfiksie in ... 'n fantasiewereld
waarin ons biologiekennis se grense
al hoe wyer uitgeskuif word om 'n
nuwe, wonderlike bestaan (of dalk
allerlei bedreigings!) moontlik te
maak.
Vir die Stellenbosse navorsers is bio-
tegnologie en genetiese manipulasie
egter geen fiksie nie. "Maar dit is tog
wonderJik om te besef wat ons reeds
besig is om te bereik," se prof. Sakkie
Pretorius, 'n dosent in mikrobiologie
en een van die Instituut se ywerigste
medewerkers.
Hy neem vanjaar waar as deeltydse
direkteur in die plek van prof. Hennie
van Vuuren, wat met 'n jaar studie-
verlof in Amerika is.

beeld van ingenieurs in die Weermag
en vera I die Vloot te bevorder.
Hy was die eerste ingenieursoffisier
wat tot die rang van skout-admiraal
en hoof van vlootstaf: logistiek be-
vorder is. Die MBE is vir sy voortref-
like ingenieursdiens in die Tweede
Wereldoorlog in die Midde-Ooste en
Italii~ aan hom toegeken.
Sy twee seuns het albei as ingenieurs
op Stellenbosch afgestudeer. Kmdr.
Pieter Nortier is 'n skeepsboukundige
ingenieur van Simonstad wat sy
meestersgraad in Londen behaal het
en mnr. Richard Nortier'is 'n elektro-
niese ingenieur van Pretoria, wat 'n
M.Ing-graad aan die US verwerf het
en binnekort sy doktorsgraad in Pre-
toria behaal. 0

Biotegnoloe 5e
werk hODbaie
moontlikhede in\;

"

SUID-AFRIKA se top-ingenieurstoe-
kenning, die van die Federasie van
Verenigings vir Professionele Inge-
nieurs (FVPI), is vanjaar aan skout-
adml. Dick Nortier, SM, MBE, toege-
ken. Hy was tot verlede jaar vir elf jaar
'n deeltydse senior lektor in mega-
niese ingenieurswese aan die Univer-
siteit, 'n pos wat hy aanvaar het nadat
hy in 1976 uit die Vloot getree het.
Die FVPI-toekenning gaan jaarliks
aan 'n ingenieur. wat baie jare se
waardevolle diens aan die professie
gel ewer het.
Adml. Nortier het vir meer as drie de-
kades 'n leiersrol in verskeie inge-
nieursinstitute en -Jiggame vervul.
Gedurende 1976-1979 was hy die
voorsitter van die Suid-Afrikaanse In-
stituut vir Marine- en Skeepsbou-
kundige Ingenieurs en gedurende
1983-1984 van die SA Instituut vir
Meganiese Ingenieurs.
Hy dien in 'n aantal komitees van die
Raad vir Professionele Ingenieurs
(SARPI). As voorsitter van SARPI en
FVPI se gesamentJike parlementere
skakelkomitee help hy om na die in-
genieursprofessie se belange op die
wetgewende terrein om te sien.
"Die Admiraal" soos hy onder sy kol-
legas bekend staan, is met die toeken-
ning ook vereer vir sy bydrae om die

Ingenieurs vereer 'n
oud-dosent
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Wereldwyd word biotegnologie dan
oak gereken as een van die mod erne
navorsingsrigtings wat kan help am
die mens se bestaan op aarde bet eke-
nisvol te verbeter. Biotegnoloe wi!
hierdie ideaal veral verwesenlik deur
voedselproduksie dramaties te ver-
beter.
Twee mense wat 'n belangrike rol in
die Instituut se ontstaan gespeel het,
is proff. Mike de Vries, Rektor en
Vise-kanselier, en Hennie Louw, De-
kaan van Landbouwetenskappe. As
wetenskaplikes (prof. De Vries is 'n
ehemikus en prof. Louw 'n mikrobio-
loog) het albei deeglik besef die Uni-
versiteit kan op die terrein deur sy
Fakulteit Landbouwetenskappe 'n
groat bydrae lewer.
Duur navorsingstoerusting was nodig
am die Instituut behoorlik gevestig te
kry. Die US kon self net 'n beskeie
deel hiervan bekostig - die res moes
deur skenkings verkry word. Die
Voorsittersfonds van Anglo American
en De Beers het die Instituut se poten-
siaal besef en onderneem am vanaf

1984 'n halfmi!joen rand oor vyf jaar
tot die vestigingskoste by te dra. Dit
was, om 'n boerdery-uitdrukking te
gebruik, "saadgeld", se prof. Preto-
rius.

Met die hupstoot kon toerusting aan-
gekoop word en laboratoria ingerig
word wat in baie opsigte van die heel
beste vir die doel ter wereld is.
Omdat die Universiteit voorverlede
jaar die J.S. Marais-gebou (waar die
departemente Genetika, Mikrobiolo-
gie en Plantpatologie onder meer ge-
huisves word) heeltemal heringerig
het, kon geskikte, nuwe laboratoria
ingerig word.
Naas Anglo American/De Beers het
ander, kleiner skenkings ook tot die
vestiging van die Instituut bygedra.
Kleiner en groter navorsingskontrakte
vir spesifieke projekte het daarna ge-
volg. Dit bring mee dat Anglo se laaste
RI00 000 vanjaar slegs sowat 'n derde
van die Instituut se inkomste vanaf
buite-instansies bedra.
Onder die maatskappye en instansies
wat vir een belangrike projek geld by-
dra, is SA Brouerye, Stellenboseh-
Boerewynmakery, Distillers, Gi!beys,
die Koringraad, die Departement

Landbou-ekonomie en Bemarking en
die WNNR. Die projek handel oar die
genetiese manipulasie van wyngiste.
Die navorsers probeer hierdeur am
doeltreffender wyngiste te ontwikkel,
wat 'n groot besparing vir die wynbe-
dryf kan beteken.
Sekere nadelige giste, wat gifstowwe
produseer en wynfermentasies besoe-
del, se genetiese samestelling is be-
stu deer. Die navorsers is vol vertroue
dat hulle die nadelige giste se gene-
tiese eienskappe sal kan "herskryf"
om dit dan na wyngiste oor te dra -
sad at die stabiele, neutrale giste nie
meer deur die kontaminerende giste
benadeel sal word nie.
Met nog 'n aangrypende navorsings-
projek probeer die mikrobioloe om
d.m.v. genetiese manipulasie 'n gis te
verkry wat stysel na enkelselproteIn
(ESP) kan omsit. As 'n mens in ag neem
dat Suid-Afrika jaarliks sowat R450
miljoen se proteIne moet invoer, be-
sef jy hoe belangrik die projek is en
watter moontlike deurbraak dit vir
die land, en die res van Afrika, inhou.

'n Elektronmikroskoop-foto van 'n
kenmerkende gissel - in die geval 'n
wyngis. Dit is sowat 2 000 keer ver-
groot. Die Instituut vir Biotegnologie
doen onder meer navorsing oor die
genetiese manipulasie van wyngiste.

Hierdie projek, onder leiding van
prof. Pretorius, is reeds ver gevorder.
Dit behels onder meer die bou van 'n
kunsmatige mini-ehromosoom wat in
'n gis, Saccharomyces cerecisiae,
oorgeplant sal word.
Navorsers werk tans aan tien projekte
onder die Instituut se beskerming.
Vier daarvan is in die Departement
Mikrobiologie, drie in die Departe-
ment Genetika, twee in die Departe-
ment Bioehemie en een in die Depar-
tement Plantpatologie. Elkeen van die
projekte is egter in 'n mindere of
meerdere mate 'n interdissiplinere
spanpoging.
Die Instituut se genetika-navorsing,
onder leiding van dr. Frans Marais,
vind noue aansluiting by die navor-
singswerk van prof. Roux Pienaar,
hoof van die Departement Genetika.
Die navorsingsprojekte behels pog-
ings om gesogte kenmerke, soos
weerstand teen swamsiektes en plant-

luise, vanaf verwante wilde grasspe-
sies na broodkoring oar te dra.

Met een van die twee bioehemie-pro-
jekte word die biochemiese basis van
etanolverdraagsaamheid in gis bestu-
deer. Etanol, die hoofeindproduk van
gisfermentasies, het by konsentrasies
wat in die laat stadium van fermenta-
sie bereik word, 'n toksiese effek op
die gis- - 'n komplekse verskynsel,
wat die navorsers probeer verklaar en
beheer.

Naas die departemente wat formeel
by die Instituut ingeskakel is, word
interdissiplinere samewerking egter
met ander relevante departemente en
institute (byvoorbeeld in die Fakul-
teit Geneeskunde) nagestreef. Selfs
navorsers en instansies buite die Uni-
versiteit lewer 'n bydrae tot of trek
voordeel uit sekere van die Instituut
se werksaamhede.

Wat die Instituut se uitstekende re-
sultate in so 'n relatief kort tyd nog
merkwaardiger maak, is die feit dat
die meeste van die topgehalte-navor-
sing deeltyds deur dosente gedoen
word. Die Instituut het slegs twee
heeltydse personeellede, drr. Frans
Marais (hoofnavorser) en mev. Bren-
da Wingfield (navorser). Hy het 'n
doktorsgraad (in genetika) en sy 'n
meestersgraad (in biochemie) in
Amerika verwerf.

Amerika
Die deeltydse direkteur, prof. Hennie
van Vuuren, is 'n dosent in mikrobio-
logie. Hy is nou vir 'n jaar in Amerika
om gevorderde studie en navorsing
aan die Universiteit van Tennessee te
doen.

Naas proff. Pretorius en Van Vuuren
is die ander senior dosente wat deel-
tyds by die Instituut se projekte inge-
skakel is, prof. Jan Hofmeyr en mnr.
Ed Foster (bioehemie) en prof. Martin
Hattingh (plantpatologie).

Prof. Pretorius het na-doktoraal aan
die Albert Einstein-Geneeskunde-kol-
lege in New York gestudeer en na-
vorsing gedoen onder prof. Julius
Marmur, wat in die sestigerjare die
eerste was wat daarin geslaag het om
die DNA-molekule te isoleer en te
suiwer.

Omdat dit so 'n snel ontwikkelende
studieveld is, is buitelandse kontak
steeds uiters belangrik. Prof. Pre to-
rius pro beer om bykans elke jaar vir 'n
tydperk aan prof. Marmur se laborato-
rium in New York deur te bring. Hy
kry ook van die nuutste navorsings-
resultate, soms selfs voordat dit ge-
publiseer word, van daar af.

'n Belangrike aspek van die Instituut
se navorsing is dat die nuutste kennis
in die studieveld nou neerslag vind
in die kursusse -selfs op voorgraad-
se vlak - wat aangebied word. Dit sti-
muleer natuurlik oak 'n navorsing-
singesteldheid by die studente. 0



Mm. Spies in die KMR-Iaboratorium by die nuwe spektrometer wat onlangs in gebruik geneem is.

Instrument van R1 ,25 miljoen gee 'n hupstoot aan chemie-navorsing

Die res van die KMR-toerusting sluit
benewens 'n roetine-60 MHz-instru-
ment wat deur navorsers en studente
gebruik word, 'n 80 MHz-multikern-
puls-FT-KMR-spektrometer in waar-
mee spektra van 90 verskillende nu-
kliede (atoomkerne) opgeneem kan
word.
Die nuwe 300 MHz-instrument se hoe
sensitiwiteit en oplosvermoe maak
dit besonder geskik vir gebruik deur
navorsers van die departemente Che-
mie en Bioehemie asook die Instituut
vir Polimeerwetenskap. Behalwe vir
'n wye reeks van toepassings word
die spektrometer veral gebruik om
die strukture van onbekende ehe-
miese verbindings te bepaal.
Die KMR-laboratorium lewer 'n inter-
departementele diens op die kampus
wat ook tot die beskikking van ander
navorsers aan die Universiteit sowel
as buite-instansies gestel word. Die
nuwe laboratorium beskik oor die no-
dige toerusting om direk deur SAPO-
NET in oorsese numeriese databanke
wat KMR-data bevat, in te skakel.
Hierdie fasiliteit wat reeds vier jaar
lank beskikbaar is, kan nou direk uit
die nuwe laboratorium bedryf word.
Die personeel van die KMR-laborato-
rium bestaan tans uit more. Hendrik
Spies (Iektor, instrumentasie) en Johan
Greyvensteyn (senior tegniese beampte).
Daar word voorsien dat die laborato-
rium in die toekoms in verskeie na-
vorsingsprojekte, veral in boge-
noemde departemente, 'n belangrike
rol sal speel. 0

Olie-inhoud
Tydens prof. De Vries se besoek aan
Varian in Palo Alto gedurende April
1968 is 'n metode ontwikkel waarvol-
gens die olie-inhoud van Suid-Afri-
kaanse mieliekultivars met behulp
van die KMR-tegniek bepaal kon
word. Deur diB tegniek aan te wend,
kon die olie-inhoud binne drie jaar
verhoog word tot 'n vlak wat ander-
sins met ehemiese ekstraksiemetodes
30 jaar lank sou neem om te bereik!
Hierdie instrument is gedurende die
afgelope 20 jaar aangepas en uitgebrei
en dit is steeds een van vier spektro-
meters wat vir verskillende doel-
eindes in die KMR-laboratorium ge-
bruik word.

Prof. Mike de Vries, Rektor en Vise-
kanselier, het die amptelike in-
gebruikneming van die nuwe instru-
ment en laboratorium waargeneem.
As professor in Fisiese Chemie het hy
in 1967 die eerste reeks lesings aan
honneursstudente in ehemie oor die
destydse nuwe tegniek van hoe-reso-
lusie KMR-spektroskopie aan die
Universiteit aangebied.
Prof. De Vries se belangstelling in 'n
snel ontwikkelende veld en die na-
vorsingsmoontlikhede wat dit mee-
gebring het, het daartoe gelei dat die
Universiteit se eerste KMR-spektro-
meter in Augustus 1968 in gebruik ge-
neem is. Die 60 MHz-instrument is
teen R47 379 met behulp van 'n volle
skenking deur die Mielieraad aange-
koop.

Nuwe KMR-spektrometer een
van SA se bestes

Die spektrometersisteem is deur die
Universiteit se NETLAN-netwerk aan
die US-rekensentrum se rekenaars ge-
koppel.

Die Universiteit het onlangs 'n
nuwe 300 MHz Fourier-transfor-
masie (FT)-kernmagnetiese re-

sonasie-spektrometer ter waarde van
R1,25 miljoen in gebruik geneem. Dit
is die grootste en mees omvattende
KMR-spektrometer wat nog deur sy
Amerikaanse vervaardiger, Varian
van Palo Alto, Kalifornie, in Suid-
Afrika ge'installeer is.
Die nuwe Varian model VXR 300/51-
KMR-spektrometer word gehuisves in
'n nuwe KMR-laboratorium wat tus-
sen die Eerstejaar-Chemie-gebou en
die D.F. Malan-gebou gelee is. Hier-
die laboratorium is spesiaal teen
R160000 langs die bestaande KMR-
laboratorium ingerig om die nuwe
spektrometer - wat van 'n helium-
verkoelde supergeleide magneetsis-
teem gebruik maak - te kan huisves.
Weens die aard en omvang van die
bykomende toerusting wat saam met
die instrument aangeskaf is, kan dit
tereg as een van die mees volledig
toegeruste hoe-resolusie KMR-spek-
trometers in Suid-Afrika beskou word.
Die instrument word deur ses mikro-
rekenaars met 'n totale geheuekapasi-
teit van 6.4 megagrepe beheer. Hier-
die gevorderde spektrometer-reke-
naarsisteem het reeds in die VSA van
die tydskrif Industrial Research and
Development een van die gesogte
IR1OO-toekennings vir hoogste tegno-
logiese prestasie ontvang en word
vandag as een van die mees gevor-
derde KMR-spektrometers ter wereld
beskou.
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US 'n wereldleier
met navorsing,S8 VSA-professor

8

Die Universiteit Stell en bosch is
beslis die wereldleier met na-
vorsing en ontwikkeling op die

gebied van droe koeltorings wat vir
groot kragsentrales gebruik word. Die
mening is onlangs deur 'n Ameri-
kaanse kenner, prof. Warren Rohse-
now van die vermaarde Massachu-
setts Institute of Technology (MIT), na
'n besoek aan die US onderskryf.

Een van prof. Rohsenow se oud-stu-
dente is prof. Detlev Kroger, hoof van
die Afdeling Termodinamika in die
Departement Meganiese Ingenieurs-
wese en leier van die navorsings-
groep wat hitte-uitruiling by droe
koeltorings bestudeer.

As Oud-Matie het prof. Kroger gedu-
rende 1963 tot 1967 aan die MIT gaan
studeer. Hy het daar 'n meestersgraad,
'n gevorderde na-M-graad en sy dok-
torsgraad behaal.
In 1968 word hy dosent op Stell en-
bosch en begin toe reeds met die fun-
damentele navorsing wat sowat ses
jaar gelede tot sy groep se intensiewe
studie van droe verkoeling by steen-
kool-kragsentrales gelei het.
Prof. Kroger-hulle se navorsing vorm
die grondslag vir die hitte-uitruilers
van die wereld se drie grootste steen-
koolverbranding-kragsentrales wat
droeverkoeling gebruik. Al drie word
in Transvaal opgerig.
Die eerste een word by Ellisras in Wes-
Transvaal gebou en behoort teen 1992 in
werking te wees. Die ander twee, Kendal
en Majuba, kom in Oos-Transvaal.
Hulle is elkeen meer as tien keer
groter as die grootste soortgelyke

Regs: 'n Natuurlike trek-droekoel-
toring vir 'n 670MW turbine. By die
Kendal-kragsentrale sal ses sulke to-
rings, elk 165 m haag, wees. In elkeen
word 2 000 Jan staal-vinbuise gebruik.
Onder: 'n Skets van die meganiese
droeverkoeling-kragsentrale op Ma-
timba. Dit het ses turbines van
665MW elk - 'n totale elektriese
drywing van ongeveer 4 OOOMW, wat
meer as tien keer meer is as die van
die grootste aanleg in die VSA.

Onder is prof. Rohsenow (regs) tydens
sy besoek aan Stellenbosch by prof.
Kroger.

kragsentrale ter wereld. Die een, in
Wyoming in die VSA, het 'n kapasi-
teit van sowat 360 megawatt, teenoor
die sowat 4 000 megawatt van elk van
die drie Transvaalse installasies.
Met sy groot steenkoolbronne is die
Transvaalse hoeveld op die soort krag-
opwekking aangewese - maar dit
verg baie water, wat in Wes-Transvaal
skaars en in Oos-Transvaal duur is.
Die Amerikaners se kundigheid kan
nie sander meer op Suid-Afrikaanse
omstandighede en vee I grater aanlegte
toegepas word nie. Eskom en die
Waternavorsingskommissie (WNK) het
enkele jare gelede vir prof. Kroger en sy
span navorsers as die voorste kenners
op die gebied uitgeken en hulle gevra
om 'n deeglike studie daaroor te doen.
Die Stellenbossers se navorsing gaan
steeds voort. Terwyl die oprigting van
die Matimba-, dan Kendal- en later
die Majuba-kragsentrale vorder, word
nuwe kennis wat daar toegepas kan
word, steeds ontwikkel. 0



'5tellenbosch
vergelyk goed
met die MIT'
OlE LABORATORIUMS, studente en
dosente van die Fakulteit Inge-
nieurswese op Stellenbosch vergelyk
goed met die van die Massachusetts In-
stitute of Technology (MIT), een van
die VSA se voorste ingenieursfakul-
teite, het prof. Warren Rohsenow van
die MIT na sy besoek aan die US
vroeer vanjaar gese.

Hy het in 'n brief aan prof. Mike de
Vries, Rektor en Vise-kanselier, gese
die Universiteitsgeboue en -omgewing
op Stellenbosch is vir hom pragtig en
die klaskamer- en laboratoriumge-
riewe uitstekend. Die laboratoriums is
in werklikheid baie beter as die by die
MIT, het hy geskryf.

Uit sy lang gesprekke met die profes-
sore en ander dosente oor onderwerpe
soos hitte-oordrag, vloeistof-meganika,
gasturbines en termodinamika het hy
afgelei dat die geleerdes op die voor-
punt van kennis op hulle studieter-
reine is. Hy meen die Stellenbossers se
kennis van die nuutste literatuur is
beter as syne!

Prof. Rohsenow het veral met prof.
Detlev Kroger, hoof van die Afdeling
Termodinamika, se nagraadse studente
te doen gehad, en hulle werk deeglik
met hulle bespreek. "These students
were quite impressive. In quality and
ability they rank at the same level as
our postgraduate students here at MIT.
They were quick to grasp things I sug-
gested and were able in discussion to
point out flaws in some of my sugges-
tions," het prof. Rohsenow geskryf.

Die Matie-Ph.D.-studente het hom
be'indruk omdat hulle baie inisiatief en
selfstandigheid aan die dag Ie, kennis
uit die literatuur opdiep en onafhank-
like besluite neem.

Vereistes
Verder het hy vasgestel dat die ver-
eistes vir die M.Ing.-graad aan die US
vergelykbaar met die by die MIT is.
Die "werklik wonderlike" praktiese
navorsings- en ontwikkelingsaktiwi-
teite wat prof. Kroger gehelp het om te
vestig, lewer lewendige en waarde-
volle tesisprobleme vir die studente en
dosente, meen prof. Rohsenow.

"Your team members at Stellenbosch
are the leaders in the world in cooling
tower research and technology - par-
ticulary in dry cooling towers so essen-
tial to South Africa," het hy in sy brief
gese.
Hy het geskryf dat hy meen hy het met

meer kennis van Stellenbosch af weg-
gegaan as wat hy daar kon aanbied.
Prof. Rohsenow het in 1985 na 40 jaar
by die MIT afgetree en sit sedertdien sy
navorsings- en doseerwerk as emeri-
tus-professor daar voort. Hy is onder
meer die skrywer van handboeke oor
hitte-oordrag. Die MIT se hitte-oordrag-
laboratorium is wereldbekend.
Stellenbosse en MIT-navorsers werk
reeds saam op die terreine van konden-
sasie-warmte-oordrag en koeltoring-
konsepte. Daar word beoog om voor-
taan nog meer kennis tussen die twee
instansies uit te ruil. Die moontlike
uitruil van navorsers tussen die US en
MIT word ook in die vooruitsig gestel.

o
Prof. Rohsenow lei 'n groep na-
graadse studente tydens 'n bespre-
kingsessie in die laboratorium, met
prof. D. Kroger heel regs agter. Die
studente is (voor) M. Bellstedt en S.
Venter (albei Ph.D.-studente), (mid-
del) M. Brand, R. Funnel, D. van Aarde
en J. Visser (M.Ing.) en (agter) J. Hoff-
man (Ph.D.) asook T. Schultz, A.
Dreyer en F. du Preez (al drie M. lng.).

Adv. Traverso

1ste vrou in
Kaapse Balie
'n KAAPSTADSE Oud-Matie, adv.
Jeanette Traverso (Coetzee), het on-
langs die eerste vrou geword wat tot
die Kaapse Balieraad verkies is.
AOsMatie was sy destyds baie be-
trokke by die studentepolitiek. Sy
was voorsitter van die beheerraad van
Forum, 'n lewendige studentekoerant
wat destyds op die kampus uitgegee
is. As inwoner van Huis ten Bosch het
sy ook in die huiskomitee gedien.
Sy is die dogter van 'n voormalige
kabinetslid, wyle mnr. Blaar Coetzee.

Nadat sy in 1968 LL.B. op Stellen-
bosch verwerf het, het sy onder meer
as staatsaanklaer in Kaapstad gewerk.
Haar man, mnr. Eric Traverso, is 'n
oud-Ikey. Hulle het twee kinders, Be-
linda (16) en Andre (15). 0
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Verslag wys hoe
navorsing groei

Proff. Viljoen, De Vries en Cillie, met die oorhandiging van Naspers se eerste
R30000.

10

Die Universiteit se tweede omvat-
tende jaarlikse Navorsingsverslag

is vroeer vanjaar vrygestel. Prof. Serf
Kritzinger, Direkteur van Navorsing,
se kantoor het dit onder redaksie van
dr. Frans Coetzer saamgestel en uitge-
gee. Die voltooide en lopende navor-
sing t.o.v. 1987 word daarin vervat.
Dit is sistematies volgens fakulteite,
departemente en navorsingsliggame
uiteengesit.
In die voorwoord skryf prof. Krit-
zinger dat die verslag so volledig
moontlik 'n oorsig bied van die na-
vorsing waarby dosente, navorsers,
nagraadse studente en ondersteu-
nende personeel verlede jaar aan die
US betrokke was. Dit dek ook die na-
vorsing wat vanjaar voortgesit is.
Die afgehandelde navorsing is reeds
aan die nasionale en internasionale
navorsersgemeenskap bekend gestel
- deur vaktydskrifartikels, referate
wat by Suid-Afrikaanse en internasio-
nale vakkongresse voorgedra is, ge-
publiseerde verrigtinge van vakkon-
gresse, boeke en hoofstukke in boeke,
navorsingsverslae, en doktorale proef-
skrifte of magistertesisse.

Naspers
help
sentrum
met
R90000
NASIONALE PERS het onderneem
om van vanjaar tot 1990 jaarliks
R30 000 vir die Universiteit se Doku-
mentesentrum in die J.S. Gericke-
biblioteek te skenk. Dit word hoof-
saaklik vir personeel en toerusting ge-
bruik. Die sentrum kon dus vanjaar
twee personeellede bykry.
Prof. Piet Cillie, afgetrede stigter-hoof
van die Departement Joernalistiek,
het as Naspers se voorsitter die borg-
skaptjek op Stell en bosch aan prof.
Mike de Vries, Rektor en Vise-kanse-
lier, oorhandig.
Sowat 400 navorsers gebruik die sen-
trum jaarliks. Dit is 'n oase vir navor-
sers, het prof. Hennie Viljoen, direk-
teur van biblioteekdienste, by die
geleentheid gese.
Die sentrum bevat reeds meer as 200
individuele versamelings. Dit sluit in
die van die voormalige eerste minis-
ter dr. D.F. Malan, skrywer C.J. Lang-
enhoven en digters N.P. van Wyk
Louw, D.J. Opperman en W.E.G. Louw.
Prof. H.B. Thorn, wat rektor en later
kanselier van die Universiteit was, se
volledige dokumenteversameling is

Die verslag is 'n direkte uitvloeisel
van die Vyfjaar-aksieplan (1987-1991)
wat opgestel is om navorsingsbedry-
wighede aan die US planmatig te be-
vorder. Deur die uitvoering van die
aksieplan word nog 'n bydrae gelewer
tot die verdere uitbouing van die Uni-
versiteit se dinamiese beeld.
As 'n mens die nuutste Navorsings-
verslag met die vorige een vergelyk,
word dit duidelik hoe die volume van
navorsing aan die Universiteit besig
is om toe te neem.
Prof. Kritzinger se die navorsingskli-
maat en -aktiwiteite aan die US ver-
beter voortdurend. Daar is groter be-
drywighede oor die hele spektrum
sigbaar. Die navorsingsverslag dra in-
direk daartoe by dat meer en beter
navorsing gedoen word en meer re-
sultate gepubliseer word.

in die sentrum. Ook die US se eerste
rektor, prof. Gawie Cillie, se doku-
mente word daar bewaar. Hy was
prof. Piet Cillie se vader.
Die dokumente van prof. Piet Cillie,
wat ook jare redakteur van Die Burger
was, is onlangs aan die sentrum ge-
skenk. Sy broer, prof. Gawie Cillie jr.,
President van die Konvokasie en af-
getrede professor in wiskunde aan
die Universiteit, se dokumente is ook
reeds daar.
Een van die grootste versamelings is
die van wyle prof. Piet van der
Merwe, wat hoof van die Departe-
ment Geskiedenis was.
Nog 'n waardevolle versameling is
die skryfster M.E.R. s'n. Proff. Hennie
Aucamp en Lina Spies tel onder die
jonger Afrikaanse letterkunde-figure

Die publikasie van navorsingsartikels
in goedgekeurde vaktydskrifte, en van
boeke vir die vakspesialis, hou ook
geldelike voordele in aangesien die
Staat 'n navorsingsubsidie vir sulke
werk aan universiteite betaal.

Daar is verskeie verdere redes waar-
om die navorsing aan 'n universiteit
deur 'n verslag bekendgestel moet
word. Dit help onder meer om inter-
en multidissiplinere navorsing te be-
vorder, meen prof. Kritzinger. Dit
help ook die Universiteitsbestuur met
beplanning en is 'n toonvenster vir
potensiele donateurs en borge.

Die belangrikste rede vir die publika-
sie van so 'n verslag is dat dit 'n er-
kenning is vir die navorsing wat reeds
gedoen is, en 'n aansporing vir toe-
komstige navorsing. 0

wat reeds van hulle dokumente vir
bewaring aan die sentrum geskenk
het.
• Die laaste deel van wyle dr. M.S.
(Tinie) Louw se groot dokumentever-
sameling is ook vroeer vanjaar aan
die sentrum oorgedra. Die Universi-
teit het die grootste deel van die ver-
sameling reeds ml dr. Louw se dood
in 1979 verkry.
Hy was 'n Oud-Matie en sakeleier van
Kaapstad wat baanbrekerswerk in die
Afrikaanse sakewereld gedoen het.
As dr. Louw geleef het, sou hy vanjaar
100 jaar oud gewees het. Enkele jare
voor sy dood is 'n eetsaalkompleks,
die Tinie Louw-sentrum, by die Uni-
versiteit se vrouekoshuise Erica,
Nemesia en Serruria na hom ver-
noem. 0



Die navorsing oar wilde pelargo-
niums wat in die Departement
Botanie op SteJlenbosch ge-
doen word, trek wereldwyd

aandag. Toe volume drie van Pelargo-
niums of Soulhern Africa deur prof.
Adri van der Walt en dr. Piet Vorster
van die departement vroeer vanjaar
bekend gestel is, was 'n kwart van die
drukoplaag reeds slegs uit AustraJie
besteJ.
Pelargoniums staan in die volksmond
bekend as mal vas. Die tuinmalvas wat
oar die hele wereld gekweek word, is
basters wat van wilde pelargonium-
soorte ontwikkel is.
Van die sowat 200 wilde pelargo-
niumsoorte ter wereld kom die oor-

dat dit oak in Duits en Frans vertaal
is. Volume twee het in 1981 verskyn.

In elk van die drie volumes word 50
pelargoniumsoorte beskryf en ge'ilJus-
treer.

Die SteJlenbosse navorsers beoog am
mettertyd die vierde en laaste volume
in die reeks te pubJiseer.
AI drie die volumes se kleuriJIustra-
sies is deur 'n Kaapstadse kunste-
nares, EJlaphie Ward-Hilhorst, ge-
maak.
Die navorsingspan van die Departe-
ment Botanie, wat tans uit prof. Van
der Walt, dr. Vorster (senior vakkun-
dige) en mej. Bettie Marais (Iektrise)
bestaan, het sedert 1975 verskiJIende

moontlike kenmerke van die plante
bestudeer word. Kenmerke van die
stuifmeelkorrels wat met 'n elektron-
mikroskoop sigbaar is, het byvoor-
beeld interessante resultate opge-
lewer.

Die navorsingspan het oak buite-
landse medewerkers. Prof. Focke
Albers van Munster, Wes-Duitsland,
en dr. Mary Gibby van die Britse Mu-
seum in Landen is albei sitogenetici
wat ten nouste met die Stellenbosse
span saamwerk. Hulle besoek SteJlen-
bosch van tyd tot tyd am materiaal te
versamel en samesprekings te voer.

Die tuinmalvas tel nie net onder die
gewildste pot- en tuinplante in die

Navorsing
oor

wilde
alvas
trek

Idwyd
ndag

Prof. Van der Wall (regs) kyk sa am mel dr. Vorsler en die kunslenares, Ellaphie
Ward-Hilhorsl, na die nuulsle volume van Pelargoniums of Soulhern Africa.

grote meerderheid (meer as 90%) in
Suid-Afrika voor, en dit is veral in
Suidwes-Kaapland waar die grootste
konsentrasie van soorte is. Meer as
80% van die Suid-Afrikaanse soorte
is inheems in Suidwes-Kaapland.

Die Universiteit se Botaniese Tuin
beskik oor die grootste versameling
wilde pelargoniumsoorte ter wereld.
Sowat 180 soorte groei in die tuin.
Besoekers kom van dwarsoor die
wereld am die versameJing te besig-
tig.

Volume een van Pelargoniums of
Soulhern Africa is in 1977 gepubJi-
seer. Die boek het soveel byval gevind

aspekte van die wilde pelargoniums
bestudeer.

Die reeks boeke wat gepubJiseer is, is
'n uitvloeisel van hierdie navorsing.
Tientalle publikasies in vaktydskrifte
is oak reeds deur die navorsingspan
gepubJiseer. 'n Hele aantal nagraadse
studente is die afgelope jare by die
navorsingsprojek betrek.

Die doelwitte met die projek is am al
die wilde soorte taksonomies af te
baken en hulle onderlinge verwant-
skappe te bepaaJ.

'n MultidissipJinere benadering word
met die studie gevolg deurdat aile

wereld nie, maar van die veredelde
vorms word oak gekweek vir die vlug-
tige oJies wat in die parfuumbedryf
gebruik word.
Dit is veral op die eiland Reunion
waar die plante op groat skaal vir die
parfuumbedryf gekweek word. Mm.
Frederic Demarne, 'n Franse bioche-
mikus op die eiland, onderneem in-
tensiewe gas-chromatografiese ana-
lises van die natuurJike pelargo-
niumsoorte. Sy resultate is oak vir die
navorsingspan op Stellenbosch van
belang omdat dit waardevolle chemo-
taksonomiese gegewens oplewer.
Mm. Demarne het Stellenbosch ook
reeds twee keer besoek en verlede
jaar was prof. Van der Walt vir twee
weke sy gas op die eiland am gesa-
mentJike pubJikasies in vaktydskrifte
voor te berei. 0
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Dr. Leon de Stadler (voor) saam met mnr. Clemens Krusche, mev. Correne Coetzer
en prof. Wynand Coetzer by die persoonlike rekenaar en onder apparaat wat
hulle gebruik in die navorsingsprojek am Afrikaanse skrif tot spraak am te sit.

Taalkundiges, ingenieurs werk 8aam
Die rekenaar leer
Afrikaans praal!

12

Die idee van 'n skrif-tot-spraakom-
setter sou selfs enkele jare gelede
as fiksie beskou gewees het.

Vandag is dit 'n werklikheid. Hierdie
uiters verfynde rekenaarpakket wat
aan die Universiteit van Stellenbosch
ontwikkel is, laat toe dat getikte
woorde met 'n sintetiese stem in dui-
delike Afrikaans "gepraat" word.

Die ontwerpers van die omsetter,
prof. Wynand Coetzer, 'n elektroniese
ingenieur, en dr. Leon de Stadler, 'n
taalkundige, is tereg uiters trots op
hul wonderkind van die rekenaarteg-
nologie. Beide die akademici is oud-
Maties, wat dosente by hul alma
mater is. Prof. Coetzer is verbonde
aan die Departement Elektriese en
Elektroniese Ingenieurswese en dr.
De Stadler aan die Departement Afri-
kaans en Nederlands.

Met die hulp van 'n paar nagraadse
studente, asook nog 'n oud-Matie,
elektroniese ingenieur Clemens
Krusche, verbonde aan die Departe-
ment Pos- en Telekommunikasie-
wese, is 'n unieke interdissiplinere
span paging aangewend am die geso-
fistikeerde Afrikaanse skrif-tot-
spraakomsetter te ontwikkel. Mev.
Correne Coetzer, prof. Coetzer se
vrou, is ook by die projek betrokke
deurdat sy woardelyste opstel en fo-
neties transkribeer.

Die projek is vir en in samewerking
met die Departement Pos- en Tele-
kommunikasiewese vir sy afdeling
Teledienste aangepak. Na verwagting
sal dit teen April 1989 afgehandel en
afgelewer ward. Dit sal as 'n uitbrei-
ding van die Beltel-stelsel bedryf
ward.

Gewone telefoon
Maar wat is hierdie omsetter nou
eintlik, en hoe kan dit gebruik word?
Soos reeds genoem, is dit 'n rekenaar-
pakket wat met 'n sintetiese stem, ge-
tikte woorde in Afrikaanse gesproke
vorm weergee. Al wat nodig is, is 'n
rekenaar met 'n sintetiseerder aan die
insetkant, en 'n gewone telefoon aan
die ontvangkant.
Die ontwikkeling van so 'n omsetter is
moontlik gemaak deur o.a. die uit-
breiding van kommunikasienetwerke
en die enorme kennisontploffing op
die gebied van rekenaartegnologie in
die afgelope aantal jare.

Daar ward op die oomblik wereldwyd
baie tyd, geld en energie aan die ont-
wikkeling van kommunikasienet-
werke afgestaan. Hieruit het die inter-
dissiplinere samewerking tussen die
rekenaartegnologie en die taal-
wetenskap gekom, am die soart resul-
taat te ontwikkel waarmee ons nou te
doen het.
Oar die moontlike toepassings van
hierdie omsetter heers daar groat op-
winding. In Amerika en Brittanje,
waar sulke pakkette in die Engelse
taal reeds kommersieel in werking is,
ward dit meestal gebruik am inligting

uit groot databasisse aan die gewone
mens met 'n gewone telefoon beskik-
baar te stel. Enigiemand kan 'n nom-
mer skakel am oar die jongste stand
van sy banksaldo te verneem, of hoe
pryse op die aandelemark beweeg, of
selfs die nuutste weerberig aan te
hoar. Ook in die verkoopsomgewing,
waar 'n mens inligting oar 'n produk
benodig, is die omsetter 'n nuttige
hulpmiddel.
Die praktiese waarde van 'n skrif-tot-
spraakomsetter is dus geweldig groat.
Met 'n goeie omsetter ward dit vir 'n
mens moontlik am met die bestaande
telekommunikasiesisteem waaroor
ons beskik, veral die telefoon self,
met rekenaars te kommunikeer.
Oak op die gebied van die mediese en
verwante wetenskappe het omsetters

groat waarde. Daar is, byvoarbeeld,
opwindende moontlikhede vir die
verskaffing van inligting aan blindes
in die vorm van voorleesmasjiene.
Met die ontwikkeling van apparate
wat gedrukte teks in 'n rekenaar in-
lees, kan hierdie materiaal aansienlik
makliker tot die blinde se beskikking
kom indien 'n goeie omsetter aan die
rekenaar gekoppel word.
Die spraakterapeut se werk sou oak
aansienlik vergemaklik kon word
namate die gehalte van omsetters ver-
beter.
"Met die ontwikkeling van kommuni-
kasienetwerke begeef 'n mens jou op

die gebied van kunsmatige intelligen-
sie," vertel prof. Coetzer. "In die alge-
meen gaan dit daarom dat rekenaar-
toerusting so geprogrammeer ward
dat dit menslike denke en menslike
kommunikasie so goed moontlik
simuleer."

Om die omsetter tot sy huidige sta-
dium te ontwikkel, moes prof. Coet-
zer en sy studente 'n sintetiseerder
bou wat 'n menslike stem getrou na-
boots, asook aan die verfyning van 'n
rekenaarprogram werk, terwyl dr. De
Stadler taalreels in die varm van op-
dragte aan die rekenaar opgestel het.
Hy verduidelik dat daar o.a. 'n me-
tode gevind moes word am artogra-
fiese teks foneties va or te stel, "omdat
die letters waaruit 'n woord bestaan
nie in 'n een-tot-een verhouding tot

• ••

die klankvorm van die woord staan
nie".
Die verbasende eienskap van die
spraakomsetter is dat dit nie s6 eento-
nig klink soos die "robotstem" wat 'n
mens in 'n tipiese wetenskapfiksie-
prent oar die televisie hoar nie. Die
Stellenbossers werk daaraan am na-
tuurlike intonasie te verkry deur
onder meer sillabifikasiereels in die
program in te sluit, sodat die klank-
stroom stygende en dalende sonari-
teit in ag moet neem.
Die omsetter sal oak, byvoorbeeld,
uiteindelik die verskil tussen 'n
vraagsin en 'n stelsin kan "lees". In 'n



4 057 van 14 016 Maties
studeer nagraads

73% van eerstejaars spog
met A-, B- en C-simbole

Uitgawes
R132
miljoen
DIE UNIVERSITEIT se totale uitgawes
het verlede jaar tot 'n nuwe rekordbe-
drag van meer as R132,3 miljoen ge-
styg. Voorverlede jaar was dit sowat
Rl16,4 miljoen. Dit blyk uit die 1987-
Jaarverslag van die Rektor en Vise-
kanselier, prof. Mike de Vries, wat on-
langs vrygestel is.
Akademiese bedrywighede het meer
as Rl18,2 miljoen van verlede jaar se
uitgawe uitgemaak. Die res van die
uitgawe was vir Universiteitskos-
huise (sowat Rll,2 miljoen) en by-
kans R3 miljoen vir die Langenhoven-
studentesentrum.
Personeelvergoeding het byna 79%
van die lopende uitgawe bedra. So-
wat Rll,9 miljoen is aan geboue en
konstruksiewerk, ongeveer R9,6 mil-
joen aan kapitaaltoerusting en sowat
R2,6 miljoen aan boeke en tydskrifte
bestee. Aile nuwe geboue wat in 1987
opgerig is, is uit donasies of uit die
Universiteit se eie fondse bekostig.

Universiteitsbi blioteek
Aan die einde van die jaar het die
Universiteitsbiblioteek oor 511 035
boekbande beskik, teenoor 498 087 in
1986. Gebonde tydskrifbande en koe-
rante het van 198 634 tot 209 687 ge-
styg, maar die getal lopende tydskrifte
het van 7 004 na 6 762 afgeneem.
Bykans R15,5 miljoen is in 1987 deur
die Universiteit en ander ins tansies
aan beurse en lenings bestee. Dit het
aan ongeveer 11 500 studente gegaan.
Die totale bedrag wat die studente
verlede jaar aan klas- en losiesgeld
bestee het, was sowat R32 miljoen. 0

Skrif-tot-spraak

DIE UNIVERSITEIT het vanjaar 14 016
studente, waarvan 4 057 nagraads stu-
deer. Dit is die eerste keer dat die US
meer as 14000 studente en meer as
4 000 nagraadse studente het.
Vanjaar se totaal is 82 meer en die na-
graadse studente 179 meer as verlede
jaar. Altesaam 28,9% van die Maties
studeer nou nagraads, teenoor 27,8%
verledejaar.
Dit is ook die hoogste persentasie na-
graadse studente wat die Universiteit
nog gehad het. Die US het in die afge-
lope aantal jare reeds een van die
hoogste persentasies nagraadse stu-
dente aan enige Suid-Afrikaanse uni-
versiteit.
Daar is vanjaar 13454 blanke stu-
dente (teenoor 13441 in 1987); 506
Kleurlinge (440 in 1987), 40 Swartes
(32 in 1987) en 16 ander gekleurdes
(21 in 1987).
Hoewel daar steeds baie meer mans-
as vrouestudente is, het die mans van
8519 na 8378 verminder terwyl die
vroue van 5415 na 5638 toegeneem
het.
Die twee grootste fakulteite is steeds

SOOS IN die afgelope aantal jare, is
die akademiese gehalte van vanjaar
se eerstejaar-Maties weer baie hoog:
* Altesaam 373 van die 2 587 eerste-
jaars (meer as 14% van hulle) spog
met 'n gemiddelde A-simbool (dit is
'n slaagsyfer van minstens 80%) in
hul skool-eindeksamen.
* Meer as 25% (650 van die eerste-
jaars) het 'n B-simbool (minstens

Lettere en Wysbegeerte met 3 719 stu-
dente (31 meer as verlede jaar) en
Handel en Administrasie met 2 939
(71 meer as verlede jaar).

Ander fakulteite met 'n toename in
studente vanjaar is Geneeskunde met
1 801 (1 735 in 1987), Regsgeleerd-
heid met 259 (235), Bosbou met 160
(152) en Krygskunde met 173 (164).
Die ander fakulteite se studentetal
vanjaar, met verlede jaar s'n tussen
hakies, is Natuurwetenskappe 1 562
(1 582), Opvoedkunde 944 (948),
Landbouwetenskappe 690 (709), Teo-
logie 309 (336), Ingenieurswese 1177
(1 206) en Tandheelkunde 283 (311).

Altesaam 11 405 studente is uit Kaap-
land afkomstig; 1 326 uit Transvaal;
568 uit Suidwes; 348 uit Natal en 287
uit die OVS.

Meer as 80 persent van die Maties (al-
tesaam 11 295) se huistaal is Afri-
kaans, met 'n verdere 376 wat Afri-
kaans en Engels as huistaal het.
Altesaam 1 885 se huistaal is Engels;
348 s'n is Duits; 47 het Nederlands as
huistaal; en 36 s'n is een of ander
Afrikataal. 0

70%) in die skool-eindeksamen be-
haal.
* Altesaam 860 eerstejaars (33,2%
van die totaal) het 'n C-simbool (min-
stens 60%) in die skool-eindeksamen
gehad.
* Sowat 73% (1 881 van die 2 587
eerstejaars) het dus minstens A-, B-of
C-simbole (d.w.s. 60% en hoer) in die
skool-eindeksamen verkry. 0

~
vraagsin sal dieintonasie aan die
einde styg, en in 'n stelsin sal dit, soos
in gewone spraak, daal.
Prof. Coetzer Ie sterk klem daarop dat
hierdie nie die heel eerste Afrikaanse
skrif-tot-spraakomsetter is nie, maar
dat dit, sover bekend, moontlik die
mees gesofistikeerde een is wat met
spraaksintese spog. Hoewel, soos
reeds genoem, ander lande ook sulke
apparate ontwikkel het, moes 'n eie-
soortige program vir Afrikaans ont-
wikkel word.
Gevra wat die volgende stap op hier-
die gebied is, antwoord prof. Coetzer
met 'n glimlag, "spraak-tot-skrif na-
tuurlik"! 0

Mm. Billy
Steenkamp
(links),
bestuurder van
Allied op
Somerset-Wes,
het die
bouvereniging se
jaarlikse bydrae
aan die
Stell en bosch
2000-fonds aan
mnr. Piet
Lombard, die
Direkteur van
Ontwikkeling en
Skakeling,
oorhandig.
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Hoe Sjinese
akademici
SES BELANGRlKE besoekers uit die
Republiek van Sjina het die Universi-
teit vroeer vanjaar besoek. Hulle leier
dr. King-Yuh Chang, sit hier (middel
voor) by prof. Serf Kritzinger (links),
Direkteur van Navorsing aan die US,
en dr. Philip Nel, Direkteur van die
Universiteit se lnstituut vir Sowjet-
Studies. Dr. Chang is Direkteur van
die lnstituut vir lnternasionale Aan-
geleenthede by die Nasionale Cheng-
chi-universiteit.

Agter is drr. David C.L. Auw van die
lnstituut vir lnternasionale Betrek-
kinge in Taipei; Chien-Hsun Chen
van die lnstituut vir Ekonomiese Na-
vorsing in Taipei; Tzu-yi Lin, van die
regsfakulteit aan die Taiwanse Na-
sionale Universiteit; David Hsin-Han
Liu, dekaan van opvoedkunde aan
die Nasionale Chengchi-universiteit;
en Hsing- Ti Cheng, direkteur van die
Sun Yat-sen Nagraadse Skool in In-
terdissiplinere Studies aan die Na-
sionale Chengchi-universiteit.

~ \
WNNR-merietebeurse
Dr. Rein Arndt (middel), Uitvoerende Groephoof van die
WNNR se Stigting vir Navorsingsontwikkeling (SNO), het
prestige-merietebeurse oorhandig aan twee Maties, mnre.
laap Hoffman (naaslinks) en Ian Engelbrecht (naasregs).
Albei het onlangs hul M-grade met lof verwerf, mnr Hoff-
man in meganiese ingenieurswese (termodinamika) en
mnr. Engelbrecht in kernfisika. Die SNO ken slegs sowat
sewe sulke merietebeurse jaarliks toe.

Links op die foto is prof. Detlev Kroger, mnr. Hoffman se
promotor vir sy M-graad asook D-graad waara an hy nou
werk. Heel regs is prof. Chris Engelbrecht, wat die promotor
vir mnr. Engelbrecht se M-graad was. Prof. Engelbrecht is
ook die dekaan van natuurwetenskappe en is mnr. Engel-
brecht se pa. Mnr. Engelbrecht gaan binnekort Amerika toe
om sy doktorsgraad aan die Universiteit van Illinois te ver-
werf.

Burgemeester
Kaapstad se Burgemeester, mnr. Peter
Muller, is 'n Oud-Matie wat in 1968 'n
honneursgraad en die daaropvol-
gende jaor MBA aan die US-Be-
stuurskool verwerf het.
Hy het aanvanklik aan die Universiteit
van Kaapstad gestudeer en het gedu-
rende 1970-'71 sy studies in Zurich,
Ghent, Brussel en Landen voortgesit.
Mnr. Muller was daarna verskeie jare in
die hotelbedryf. Die afgelope 14 jaar is
hy 'n sakeman en maatskappye-direk-
teur. Voorverlede jaor het hy 'n toeken-
ning ontvang as een van die jaar se vier
buitengewone jong Suid-Afrikaners.

WET
: Baie akademiei en navorsers in die wereld van die fisiese
::::. wetenskappe vind dit so 'n geweldige groot sprong
:f om hulself op die terrein van 'n skrywer te begeef dat:r hul werk baie keer nie die lig sien nie of taalkundig en
'.:.::.:(:f.:! visueel so swak aangebied is dat dit nie die aandag

kry wat dit verdien nie.

Die kombinasie van my eie wetenskap-opleiding met die
joernalistiek stel my nie net in staat om die meeste
wetenskaplike materiaal logies te kan lees nie, maar
ook om gespesialiseerde geskrifte te kan skryf,
vertaal en redigeer. Hiervan het ek reeds ondervin-
ding op verskeie terreine opgedoen soos byvoorbeeld
in die mediese, rekenaar-, ingenieurs- en suiwer
wetenskap-wereld.

: Met die hulp van ander spesialiste soos fotograwe.

.,



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

IWWOUS word 10 jaar Dud:

Onderrigleier kry
steun vir nog 5 jaar
Die Kaaplandse Onderwysde-

partement het 'n ooreenkoms
met die Universiteit aangegaan

om IWWOUS, die Instituut vir Wis-
kunde- en Wetenskaponderwys aan
die Universiteit, vir 'n verdere vyf
jaar te subsidieer. Dr. Schalk Walters,
Kaapland se Direkteur van Onderwys,
en prof. Mike de Vries, Rektor en
Vise-kanselier van die US, het die
ooreenkoms onderteken.
Dit beteken dat IWWOUS vir min-
stens nog vyf jaar met sy indiensop-
lei dings programme vir ontoereikend
gekwalifiseerde natuur- en skei-
kunde, wiskunde- en biologie-onder-
wysers van die Kaaplandse Onder-
wysdepartement sal kan voortgaan.
Daar is nog 'n groot tekort aan gekwa-
lifiseerde onderwysers in hierdie
vakke, veral eersgenoemde.
IWWOUS ontwerp ook nou onder-
wysgerigte kursusse in rekenaar-
wetenskap, wat waarskynlik vanaf
1989 aan ondergekwalifiseerde on-
derwysers van die nuwe skoolvak,
rekenaarstudie, aangebied sal word.
Die Instituut se werk sluit egter ook
die voortgesette onderwys van die bo-
genoemde vakonderwysers in. Etlike
orienteringskursusse is ten tyde van
die siIlabusvernuwing van 1985 op 'n
streekbasis deur IWWOUS aangebied.
In sommige gevalle is slegs die aan-
bieders en die onderrigmateriaal van
die streekkursusse deur IWWOUS
voorberei, byvoorbeeld die Nat Che-
mie-kursusse of die oor Probleem-
gebiede in die nuwe biologie-siIla-
busse. Hierbenewens is kort kursusse
oor geselekteerde onderwerpe, soos
Elektronika vir natuur en skeikunde-
onderwysers, dikwels aangebied.
IWWOUS beskik tans oor besonder
goed ontwikkelde afstandonderrig-
programme vir wiskunde- en weten-
skaponderwysers. Hierdie pro-
gramme het oor 'n tydperk van tien
jaar verbeter tot 'n heel doeltreffende
stelsel wat deur kursusgangers posi-
tief geevalueer word. Die programme
word gedurig hersien. Volgens die In-
stituut se direkteur, mnr. Jan Nel, is
hierdie afdeling van IWWOUS se
werk tans die onderwerp van baie na-
vorsing en ontwikkeling.
Voorts doen die Instituut navorsing
wat op die indiens- en voortgesette
onderrig van wiskunde- en weten-
skaponderwysers gerig is. IWWOUS
is besig met verskeie navorsingspro-
jekte waarby veral onderwysers uit
Kaapland, Natal en Suidwes-Afrika
betrokke is.

Die opleiding- en ontwikkelingspro-
gramme van die Instituut word op
kontrakbasis gedoen vir enige onder-
wysowerheid wat daarvoor vra. Op
hierdie wyse het dit wat vandag be-
kend is as die Projek FIOWEWO (FIT-
MAST Project) of Formele Indiens-
opleiding van Wiskunde- en
Wetenskaponderwysers in 1983
ontstaan.

Dit is 'n projek wat IWWOUS namens
die Universiteit van Stellenbosch in

same werking met die Departement
Onderwys en Kultuur, Raad van Ver-
teenwoordigers, en die Universiteit
van Wes-Kaapland, uitvoer. Natuur-
en skeikunde-, wiskunde- en biolo-
gie-onderwysers van die departement
kry feitlik dieselfde indiensopleiding
as die van die IWWOUS-projek. Meer
as 500 kursusgangers het sedert 1983
langs hierdie weg hulle kwalifikasies
om die betrokke vakke "te onderrig,
verbeter. Die opleiding word bekostig
deur die betrokke onderwys-ower-
heid.
Die Instituut publiseer twee maal per
jaar sy tydskrif, IWWOUSNUUS, wat
reeds 'n sirkulasie van meer as 3 500
onder aile gemeenskappe het. Dit is 'n
gesogte bron van idees en hulp by die
onderrig van wiskunde, natuur- en
skeikunde en biologie en word deur
SASOL geborg.
Voorts is 'n Gids vir Natuur- en Skei-
kunde-onderwysers wat uit 28 mo-
dules bestaan, pas voltooi nadat daar
vir drie jaar daaraan gewerk is. Hier-

IWWOUS se direkteur, mnr. Nel (bo)
en (onder) prof. De Vries en dr. Wal-
ters met die ondertekening van die
ooreenkoms vir die volgende vyf jaar.

die omvattende publikasie se ont-
werp en ontwikkeling is deur AECI
gefinansier. Dit word teen reproduk-
siekoste aan onderwysdepartemente
verskaf, wat dit weer aan hulle onder-
wysers beskikbaar stel.
By geleentheid van die tienjarige be-
staansvieringe van IWWOUS op 29
Maart 1988 het die Instituut sy dank
betuig teenoor sy stigterslede en die
dosente wat deur die jare die vakan-
siekursusse en opleidingsprogramme
beman het.
Volgens mnr. Nel is daar ten tyde van
die beplanning van IWWOUS gemeen
dat slegs navorsing oor wiskunde-
onderwys gedoen sou word. Die aan-
vraag vir die opleiding- en ontwikke-
lingsfunksies van die Instituut het
egter sodanig toegeneem dat IW-
WOUS vandag in vele opsigte toon-
aangewend is wat die indiens- en
voortgesette opleiding en die ge-
paardgaande afstandsonderrig van
wiskunde- en wetenskaponderwysers
in Suid-Afrika betref. 0
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Mnr. Ugo Paladini (naasregs) van die uitgewery But!erworths oorhandig aan
prof. J.C. de Wet, afgetrede dekaan van die Fakulteit Regsgeleerdheid, 'n luukse-
eksemplaar van prof. De Wet se werk Die ou Slaywers in Perspektief, 'n versamel-
stuk waarvan slegs 250 eksemplare gedruk is. By hulle op die foto is proff. Corne
van der Merwe, die huidige dekaan, en Andreas van Wyk, ook 'n dosent in die
fakulteit.

Filosoof vir sy
invloed vereer

Prof. Esterhuyse

konferensies bygewoon am referate te
lewer. Hy het onder meer by 16 kon-
gresse van die Filosofiese Vereniging
van Suid-Afrika opgetree, asook by
laUe vakverenigings, institute en
maalskappye se kongresse en konfe-
rensies.
Prof. Esterhuyse is die afgelope jare
betrek by 'n hele aantal belangrike na-
vorsingsprojekte. Dit sluit in 'n RGN-
projek oor intergroep-verhoudinge,
die sportfilosofie-deel van 'n RGN-
projek oar sport, 'n projek oar verste-
deli king, deur die Stedelike Stigting,
'n interdepartementele US-projek oar
strategiee vir politieke hervorming,
en 'n navorsingsprojek oar konstitu-
sionele opsies van die Jubilee Centre
in Cambridge, Engeland.
Hy is sedert 1974 aan die US ver-
bonde. Sy loopbaan as dosent het in
die middel-sestigerjare aan die Uni-
versiteitskollege, Durban (nou die
Universiteit Durban-Westville) begin,
waarna hy ses en 'n half jaar aan die
Randse Afrikaanse Universiteit ver-
bon de was. Hy was een van die RAU
se eerste dosente en het in 1973 daar
professor geword.

Studenteraad
Prof. Esterhuyse het al sy akademiese
kwalifikasies (gedurende 1958-1964)
aan die US verwerf. As Matie was hy
onder meer Dagbreek se primarius en
vir twee jaar 'n Studenteraadslid.
Sy vrou, dr. Annemarie Esterhuyse
(Barnard), is 'n wiskunde-dosent aan
die Universiteit. Sy het B.Sc. aan die
US verwerf en haar doktorsgraad aan
die RAU.
Hulle het twee dogters en vier seuns.
Twee het reeds op Stell en bosch afge-
studeer, die oudste dogter as dokter
en een seun as ingenieur. Die ander
drie seuns studeer nou aan die US en
die jongste dogter is op hoer skoal. 0

vorming; Karl Marx: Filosoof van die
revolusie; Pleitbesorger vir hoop (oar
dr. Anton Rupert, oak in Engels uitge-
gee), Genade sonder weerga; en
vroeer vanjaar Moderne politieke
ideologiee (waarvan hy 'n mede-
skrywer is).
Daarby het hy vier kleiner werke ge-
skryf, asook 38 vakkundige tydskrif-
artikels en hoofstukke in boeke, 27
semi-akademiese artikels, 'n groat
verskeidenheid koerantartikels en
talle boekresensies in vaktydskrifte
en koerante.
In die afgelope 26 jaar is hy minstens
16 keer buiteland toe vir korter of lan-
ger studiebesoeke of am kongresse by
te woon en referate te lewer. Die lang-
ste was in 1962 toe hy vir meer as 'n
jaar Nederland toe is am aan die Rijks-
universiteit in Utrecht navorsing te
doen vir sy doktorsgraad, wat hy in
1964 aan die US verwerf het.
Hy het Brittanje in 1970 en 1980 op
uitnodiging van die Britste regering
besoek. In 1978 en 1981 het hy op uit-
nodiging van die Amerikaanse rege-
ring twee soortgelyke uitgebreide be-
soeke aan die VSA gebring. Met die
reise het hy universiteite en institute
besoek wat oor politieke aangeleent-
hede navorsing doen.
Dan was hy vir nag elf korter besoeke
in Wes-Duitsland, Nederland, Brit-
tanje en Amerika am lesings van 'n al-
gemeen politieke strekking aan te
bied.
In Suid-Afrika het hy deur die jare 'n
verskeidenheid van kongresse en

Oud-Matie mnr. Jan Steyn van die
Stedelike Stigting is een van die vo-
rige ontvangers van die toekenning.
Die SA Akademie se Stals-prys vir fi-
losofie en die Sunday Times-prys vir
politieke literatuur is ook voorheen
aan prof. Esterhuyse toegeken.
Sedert 1981 het hy ses boeke gepubli-
seer, feitlik elke jaar een. Dit sluit in
Afskeid van apartheid, wat ook in
Engels uitgegee is; Die pad van her-

SA Akademie

Prof. Willie Esterhuyse, hoof van
die Departement Filosofie, het

vroeer vanjaar die gesogte Leon/Fox-
toekenning vir Gemeenskapsverhou-
dinge ontvang vir sy invloed op die
Suid-Afrikaanse en internasionale
denke oor politi eke vraagstukke.
Die toekenning bedra R10000. Dit is
op 'n plegtigheid in Johannesburg
oorhandig. Daar is verwys na die
groot invloed wat prof. Esterhuyse se
skryfwerk gehad het, en dat hy as een
van die mees belese voorstanders van
sosio-politieke verandering in Suid-
Afrika bekend geword het.
Die toekenning gaan jaarliks aan ie-
mand wat volgens die Leon/Fox-stig-
ting beter begrip en verhoudinge tus-
sen mense bevorder het.
Nog 'n vereiste is dat die ontvanger 'n
voorstander van vrede en geregtig-
heid is en deur sy optrede, denke en
geskrifte beter betrekkinge tussen die
verskillende groepe in Suid-Afrika
bevorder.
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Ds. JAN HANEKOM, bekende Oud-Malie en voormalige US-Raadslid, verlel van sy be-
diening as predikanl in Noord-Amerika die afgelope ses maande, nadal hy 18 jaar sludenle-
predikanl op Slellenbosch was.

Beste referent

Ds. Hanekom.

rondte) en Houston, Bryan, Los An-
geles en San Francisco (op die ander
roete).
Digby Bryan is die Texas A&M-uni-
versiteit met sy 40 000 studente, in 'n
pragtige landelike studentedorp wat
waarskynlik net soveel akkerbome as
ons Eikestad het. Daar trek 'n mens se
hart na Matieland!
My eerste doopbediening in die
vreemde was daar, vir 'n ouerpaar
wat saam met 'n stuk of dertig ander
Suid-Afrikaanse studente nagraads
studeer.
Ons eerste huweliksbevestiging was
op Sondag 3 April by die diens in
Washington. 'n Oud-Matie, Petra
Botha (met 'n B.Comm-graad van die
US) is einde Maart in Boston amptelik
getroud met Xavier Botha, 'n oud-
Tukkie-rekenmeester van die stad,
maar hulle wou ook die kerklike in-
seening van hul huwelik tussen Suid-
Afrikaners he. Vir die geleentheid het
die gemeente-vroue gesorg vir ver-
versings (koeksisters, melktert in-
kluis).
Nagmaal is op Goeie Vrydag in Wash-
ington gevier. New York se versoek
was dat die eerste diens vanjaar daar
in die groot stad Nagmaal moes wees.
Die opkomste is natuurlik nie naas-
tenby so groat soos ons in Suid-Afrika
gewoond was nie - veral nie as 'n
mens aan die Stellenbosse Studente-
kerk op 'n Sondagaand dink nie! Dit
wissel van sowat twintig by die klei-
ner missies tot ongeveer honderd by
die groteres. Daar is egter 'n innigheid
en saamgebondenheid wat vir die ge-
brek aan groot getalle vergoed.
Die vreugde en dankbaarheid van ons
mense in die VSA en Kanada omdat
hulle nou permanent 'n leraar het, die
ervaring dat 'n mens hier nodig is, be-
teken so baie.
Die druk op ons land se verteenwoor-
digers en die aanslag wat juis nou so
fel woed, maak die mense se geeste-
like sorg en ondersteuning baie be-
langrik.
Hegte bande bind ons saam: die ge-
meenskaplike liefde vir ons vader-
land, maar ook die gemeenskaplike
geloof wat van ons broers en susters
maak. 0

Hy is sedert die begin van verlede jaar
as dosent en stigter van die Afdeling
Landbouvoorligting aan die Universi-
teit verbonde. Die afdeling lei slegs
nagraadse. studente op. 0

Washington
Die eerste diens was twee dae na ons
aankoms. Ses maande later was ons
program gevestig. Daar word twee
keer elke rnaand in Washington kerk
gehou - elke eerste en derde Sondag.
New York, met sy Suid-Afrikaanse
konsulaat en die ambassade by die
VN, het die tweede Sondag van elke
maand 'n diens. Daar is elke halfuur
'n vlug tussen die twee stede, wat jou
binne die uur by jou bestemming bring.
Die ander missies, wat een maal elke
kwartaal vir kerkdienste en huisbe-
soeke aan die beurt kom, is Chicago,
Toronto, Ottawa en Montreal (op een

gesin van Suid-Afrikaners.
Ambassadeur en mev. Koornhof was
so vriendelik om die residensie by
die ambassade vir ons kerkdienste
beskikbaar te stel. Dit is 'n waardige
hoofkwartier, ook vir die gemeente-
like aktiwiteite van die RSA-ge-
meente in Noord-Amerika, die naam
wat die plaaslike kerkkomitee gekies
het vir die gemeente waarin Suid-Af-
rikaners van verskillende kerkgenoot-
skappe 'n geestelike tuiste in die
vreemde vind en saam hulle geloof
beleef.

PROF. ETIENNE TERBLANCHE, hoof
van die Afdeling Landbouvoorligting
aan die Universiteit, is vroeer vanjaar
in Kaapstad op die jaarlikse konferen-
sie van die Suid-Afrikaanse Vereni-
ging vir Landbouvoorligting as die
beste referent aangewys.

Sy referaat het gehandel oor aspekte
wat die doeltreffendheid van die an-
gorabokbedryf in Suid-Afrika beln-
vIoed. Dit is ook die onderwerp van
die proefskrif vir prof. Terblanche se
tweede doktorsgraad, wat hy in Junie
aan die Universiteit Fort Hare behaal
het.
Presies 20 jaar gelede het hy sy eerste
doktorsgraad aan die Universiteit
Pretoria gekry. Landbouvoorligting
was toe die onderwerp van sy proef-
skrif.

Prof. Terblanche het aanvanklik op
Stellenbosch gestudeer, waar hy in
1950 B.Sc. in die landbouwetenskap-
pe verwerf het.

VANDATONS 'n week voor Kersfees
verlede jaar uit Suid-Afrika hier in
Washington aangekom het, het ons
dit ervaar: Waar mense uit die Repu-
bliek mekaar ook al raakloop, voel
hulle soos bloedfamilie. Ek kan dit
nie anders beskryf as boere-innigheid
nie - die tipiese innigheid wat jy
tussen "ons mense" kry. Hier in die
vreemde is dit net nog inniger, want
hier weet ons: Ons het mekaar nodig.
Dis elke keer 'n wonderlike ervaring
as ons mense so saamkom (wat hulle
dan ook alte graag doen). Kersdag, by-
voorbeeld, was ons reeds almal so
saam. Almal wat kon, het oorgekom.
Die Suid-Afrikaanse ambassadeur in
Washington, dr. Piet Koornhof, en sy
vrou, Lulu, is waardige gesante vir
ons vaderland. Aan sy personeel stel
hy 'n voorbeeld van hardwerkend-
heid wat hulle teen 'n baie vol pas
laat werk.
Mooiste van alles is dat die Oud-Ma-
tie-egpaar (ek en die ambassadeur het
selfs saam slot gespeel in die maroen-
truil) groot agting by die Amerikaners
afdwing. Hulle leef so 'n mooi, spon-
tane Christelike getuienis oral uit dat
dit nie anders kan nie. Vir hulle eie
mense by die ambassade is hulle soos
pleegouers, 'n pa en rna vir die hele

Boere-innigheid onder
'ons mense' in die VSA
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Rugbyklub beleef
nog 'n glanspunt

Bo: Hans Straeuli (heel regs) wat vir
die reelings van die reiinie in Preto-
ria verantwoordelik was, saam met
(van links) Rens van Rensburg, Koos
Ludick en Jan van Zyl.

130: Die twee kapteins, Mike Bayly
(links) en Jacques van Rooyen, n6 die
wedstryd om die Stadsbeker.

we Is in die verlede, gewen. Hulle het
'n goeie kans om dit vanjaar weer te
doen.
Wat die Vies se prestasie in die Stads-
beker-kompetisie so merkwaardig
maak, is dat hulle meestal die aanvul-
lingswerk vir die eerstespan moet
doen.
Hoewel die Vies aan jonger belo-
wende Maties die kans gee om hulself
te bewys, is die twee spanne vir die
Stadsbeker-eindstryd streng volgens
meriete saamgestel. Oit het meege-
bring dat minstens sewe Vies-staat-
makers van vroeer in die seisoen in
die wedstryd teen hul ou makkers te
staan gekom het.
Die klub het gereeld 'n hele aantal
van sy beste spelers nie beskikbaar
nie omdat hulle in die WP-A en -B
spanne opgeneem word. Saam met
die provinsiale verpligtinge het die
middeljaar-eksamen, beserings en die
feit dat vier Maties saam met die Wes-
Europese span deur die land getoer
het, meegebring dat die Stellenboseh-
spanne vir die Stadsbeker-eindstryd
nie eens op volle sterkte was nie. 0

Stadsbeker-kompetisie teen mekaar
te staan gekom. Die Vies het toe boon-
op verras deur hul klub se senior
span, wat ook die bekerhouer was,
met 18-3 te klop! Dit was nadat die
Maroentruie met rustyd nog met 7-3
voorgeloop het.
Voor die wedstryd was die Streep-
truie onoorwonne in hul nege groep-
wedstryde. Die Maties is 'n week te-
vore vir die eerste keer in die liga
geklop.
Op versoek van die klub speel die
Victoriane egter nie in die tweede
helfte van die seisoen om die gesogte
Groot Uitdaagbeker nie, maar ding
saam met die laer spa nne om die Bay-
lybeker mee. Die Maties het die Groot
Uitdaagbeker verlede jaar, soos dik-

Ernst Scriba, losskakel van die Vies,
met die bal op pad doellyn toe.

lenboseh II het teen die Matie-jong-
span gespeel om die tweedeliga-kam-
pioen in die eerste helfte van die sei-
soen te bepaal.

Sover bekend is dit die eerste keer dat
die WP of enige ander unie so deur 'n
enkele klub se rugbykrag oorheers
word. Oit word beskou as nog 'n be-
wys dat Stellenboseh nie verniet as
een van die wereld se sterkste klubs
gereken word nie.

Die Maties en Vies het as topspanne
in hul onderskeie afdelings van die

Die Stellenboseh-rugbyklub het
vroeer in die seisoen nog 'n

hoogtepunt in sy roemryke geskiede-
nis van 108 jaar beleef toe twee van sy
spanne in die eindstryd om die Wes-
telike Provinsie se senior kampioen-
skap teen mekaar gespeel het terwyl
nog twee Matie-spanne mekaar die-
selfde middag om die beker in die WP
se tweede liga aangedurf het.

In die hoofwedstryd om die Stads-
beker het die Matie-eerstespan teen
die Vietoriane te staan gekom. Stel-
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Pretoriase reiinie van
oud-spelers, ondersteuners

1
Bo: In 'n gesellige luim by die reiinie
in Pretoria was (agter) 'ohan Fechter,
Willem van Drimmelen, lannie Engel-
brecht, wat die geleentheidspreker by
die saamtrek was, en Christo Baden-
horst. (Voor) Pie! Schabort, Bokkem
Redelinghuys en Adri Nel.

DIE RUGBYKLUB het vroeg in die sei-
soen op verskeie plekke oral in die
land wedstryde aangebied - die eerste
keer in sy bestaan dat die klub in een
seisoen so wydverspreid opgetree het.
Daar word beoog om sulke wedstryde
oral in die land 'n gereelde jaarlikse
instelling te maak. Waar moontlik,
gaan probeer word om reiinies vir die
klub se oud-spelers en ondersteuners
met die wedstryde te laat saamval.
Die foto's is geneem by so 'n Rugby-
klub-reiinie wat vanjaar in Pretoria
gehou is, toe die Maties daar op Lof-
tus Versfeld gespeel het. Die geleent-
heidspreker was Jannie Engelbrecht,
oud-Springbok van die WP en een van
die klub se bekendste oud-spelers. D

Bo: Op die foto bo is prof. Willie
Herbst en kol. Marcus Nortje sa am
met Lance Nel.

Links: lohan Keller, Rob Hutchinson,
lannie Engelbrecht, lohan Walters en
die Universiteit se direkteur van
Sport en Ontspanning, Butch
Lochner.

FOTO'S: Rapport (Sladsbeker-wedslrydl en Die Trans-
valeT (Pretoria.reunie).
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US nou betrokke by
Paarlse eeufeesboek

Prof. Groenewold (regs voor) saam met US-dosente wat aan die UP in die teolo-
gie gestudeer het. Hulle is prof. Charles Fensham (links voor) en (agter) prof. Ed-
die Brown, dr. Flip Theron en proff. Bernard Combrink en Wi1lie Jonker.

Gesiene Oud-Matie eregas
by US se Tukkie-viering

gegee om die Bolandse dorp se ge-
skiedenis oor drie eeue te boekstaaf.
Elf van die 12 medewerkers is Oud-
Maties, waarvan ses ook aan die Uni-
versiteit verbonde is. Hulle sluit drie
departementshoofde, proff. Diko van
Zyl (Geskiedenis), Pieter Grobbelaar
(Afrikaanse Kultuurgeskiedenis) en
Carl Swanevelder (Geografie) in.
'n Voormalige departementshoof,
prof. Dirk Kotze, wat nou 'n lid van
die Presidentsraad is, is ook een van
die medewerkers. Hy het reeds in
1980 toe hy nog aan die US verbonde
was, op versoek van die Paarlse Drie-
eeue-feeskomitee met die RGN begin
oorleg pleeg oor die saamstel en uit-
gee van die gedenkboek.
Die ander US-personeellede wat 'n
bydrae gelewer het, is prof. Pieter
Coertzen (Fakulteit Teologie), dr. Jan
Visagie (Geskiedenis) en mej. Her-
mien Kruger van die J.S. Gericke-
biblioteek.

Doktorsgraad
Mm. Pieter van Breda, 'n Oud-Matie
wat al sy akademiese kwalifikasies op
Stellenbosch verwerf het en nou as
doktorsgraadstudent by die Universi-
teit ingeskryf is, is die mede-redak-
teur van die boek en was verantwoor-
delik vir die skryf van 'n groot deel
daarvan. Hy is 'n senior navorser by
die RGN se Instituut vir Geskiedenis-
navorsing.
Dr. Arie Oberholster, uitvoerende di-
rekteur van die instituut, is die hoof-
redakteur van die boek, en die enigste
nie-Oud-Matie onder die 12 mede-
werkers.
Die ander drie Oud-Matie-medewer-
kers is mm. W.A. de Klerk, bekende
skrywer, wat in die dertigerjare B.A.
en LL.B. op Stellenbosch behaal het,
mev. Antoinette Rode, wat 'n hon-
neursgraad in die farmakologie in
1980 aan die U.S. behaal het, en dr.
Con de Wet, wat aan die Kaapse Ar-
gief verbonde is. Mm. De Klerk en
mev. Rode is inwoners van die Paarl.
'n Afrikaanse of Engelse weergawe
van die boek is beskikbaar. Dit is 'n
geskiedenis van die hele PaarilDra-
kensteinval!ei, wat ook die landdros-
distrikte Franschhoek en Wellington
insluit.
Die boek bevat sowat 180 foto's en
kaarte. Mm. Van Breda het baie van
die foto's geneem. Die ou foto's kom
meestal uit die Kaapse Argief of die
Gibbler-versameling, wat in die Paarl
bewaar word. 0

OUD-MATIES is grootliks verant-
woordelik vir PAARLVALLEI, 1687-
1987, 'n prestige-publikasie wat
vroeer vanjaar verskyn het. Die Paarl-
se munisipaliteit het dit in same-
werking met die RGN in Pretoria uit-

Die Paarlse burgemeester, Oud-MaUe
mnr. Jan de Necker, met 'n eksem-
plaar van die eeufeesboek. Mnr. De
Necker is ook voorsitter van die Road
van Trustees van die Universiteit.

lenbosch geword. Twee van die be-
kendstes is proff. Charles Fensham,
afgetrede hoof van die Departement
Semitiese Tale, en Willie Jonker van
die US-Kweekskool.
Prof. Groenewald het in 1970 as de-
kaan aan die UP afgetree. Hy het die
pos 21 jaar beklee. Sedert 1979 woon
hy op Gordonsbaai. Na sy aftrede het
hy 'n belangrike taak as Bybelvertaler
vervul, onder meer as voorsitter van
die kommissie wat die nuwe Afri-
kaanse vertaling behartig het en as
voorsitter van die eindredaksie.
Sedert die taak in 1983 afgehandel is,
is hy steeds voorsitter van die kom-
missie wat die opvolgwerk verbonde
aan die vertaling behartig. Hy is 83
jaar oud.
Prof. Groenewald het in die twintiger-
jare vir die Maties se eerste rugby-
span uitgedraf. Hy was Dagbreek se
primarius in 1927 en 1928. 0

'n AFGETREDE Pretoriase professor,
Oud-Matie prof. KP. (Ewert) Groene-
wald, was vroeer vanjaar op Stell en-
bosch die ere gas by 'n noenmaal ter
viering van die 50ste bestaansjaar van
die Universiteit Pretoria se Fakulteit
Teologie (NG Kerk). US-dosente wat
aan die UP in die teologie gestudeer
het, het dit bygewoon.
Prof. Groenewald was een van vier
Oud-Maties wat die UP-fakulteit ge-
vestig het. Die ander was proff. G.M.
Pellissier (die eerste dekaan daar),
D.J. Keet en J.H. Kritzinger. Proff. Pel-
lissier en Keet is reeds oorlede.
Oud-Matie-dosente het vir bykans
dertig jaar na die vestiging van die fa-
kulteit die toneel daar heeltemal oor-
heers. Proff. A.B. du Preez, B.J. Marais
en H.D.A. du Toit was ander bekende
Oud-Maties wat daar dosente was.
Van die Oud-Matie-dosente se stu-
dente het later weer dosente op Stel-
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IN SWITSERLANO en Wes-Ouitsland
woon twee baie lojale Oud-Maties, al-
bei Europeers wat doktorsgrade aan
die Kweekskool verwerf het. Dr. Sa-
muel Leuenberger van Basel, Switser-
land, het in 1984 gepromoveer. In
Maart vanjaar het dr. Bernhard Kaiser
van Giessen in Wes-Ouitsland sy dok-
torsgraad op Stell en bosch ontvang.
Sover bekend was dr. Leuenberger die
eerste Switser en dr. Kaiser die eerste
Ouitser wat 'n doktorsgraad aan die
US behaal het. Albei het in die Oe-
partement Ekklesiologie gepromo-
veer. Prof. Eddie Brown, die depar-
tementshoof, was beide se promotor.
Dr. Leuenberger werk as predikant
van 'n gemeente en is terselfdertyd 'n
dosent aan 'n teologiese kweekskool.
Hy is die leraar van Schlossrued, 'n
skilderagtige plekkie naby Basel,
asook do sent aan die Freie Evange-
lisch- Theologische Akademie in
Basel.
Dr. Kaiser woon op Reiskirchen in die
omgewing van Giessen, wat naby die
stad Marburg in die provinsie Hesse
gelee is. Hy is 'n dosent by die Freie
Theologische Akademie in Giessen.

Oit is 'n pluimpie vir die Stellenbosse
Kweekskool dat die twee geleerdes
uit verskillende lande albei deur teo-
logiedosente in Wes-Europa aange-
raai is om op Stellenbosch en onder
prof. Brown te kom promoveer.
"Ondanks die teenstand wat daar wei
bestaan, is dit bemoedigend dat ons
nog baie vriende in die akademiese
wereld, en in verskeie lande in Wes-
Europa het," se prof. Brown.
Orr. Kaiser en Leuenberger het elk
verskeie studiebesoeke aan Stellen-
bosch gebring en ook self hul grade
daar in ontvangs geneem. Hulle was

2 Europeers
lojale

Oud-Maties
werklik beIndruk met die studiebron-
ne wat hulle in die Kweekskoolbib-
lioteek aangetref het.
Hul vrouens, mevv. Bambi Leuen-
berger en Etsbeth Kaiser, was ook
saam met hul mans op Stellenbosch.
Mev. Leuenberger is 'n gebore Ameri-
kaner wat haar man ontmoet het toe
hy as predikant in die VSA gewerk
het. Hy het ook in Engeland gestu-
deer.

Sy doktorale stu die het oor die Kerk
van Engeland se "Book of Common
Prayer" gehandel. Dr. Leuenberger
wys onder meer in sy proefskrif hoe
die werk deur die Puriteine beIn-
vloed is.

Martin Luther se verklaring van die
Brief aan die Romeine en hoedat dit
sedertdien vertolk is, is die onder-
werp van dr. Kaiser se doktorale
proefskrif.

Hy en dr. Leuenberger het hulle
proefskrifte in Ouits geskryf. Albei
die proefskrifte is in boekvorm ge-
publiseer.

Dr. Kaiser het vroeer as sendeling in
Chili gewerk.

Prof. Brown was al op besoek in Eu-
ropa by die Kaiser- en Leuenberger-
gesinne aan huis. D

Bo: Dr. Bernhard
Kaiser en sy vrou,
Etsbeth, met hul twee
seuns in hul huis in
Wes-Duitsland.

Links: Dr. Samuel
Leuenberger,voor
die klavesimbel in sy
huis in Switserland,
met mev. Bambi
Leuenberger en hul
drie kinders agter.
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Bevorder en
aangestel

VERSKEIE SENIOR dosente is on-
langs by die Universiteit aangestel of
bevorder.

Prof. A.f. Bester is van mede-professor
tot professor bevorder, en is terself-
dertyd vir vyf jaar aan die Mediese
Navorsingsraad (MNR) gesekondeer.
Hy is die direkteur van die MNR-
Sentrum vir Mollekulere en Sellu-
lere Biologie, wat aan die Fakulteit
Geneeskunde van die US gesetel is.
Prof. Bester het al sy akademiese kwa-
lifikasies aan die US verwerf. Oit sluit
in 'n M.Sc.-graad in 1964 en twee dok-
torsgrade, een in die land-
bouwetenskappe in 1968 en een in
die geneeskundige wetenskappe in
1973.

Prof. P.A. Black, hoof van die Oe-
partement Ekonomie aan die Rhodes-
universiteit, Grahamstad, is as profes-
sor in ekonomie aan die US aangestel.
Hy het gedurende 1969-'71 B.Comm.,
Honneurs en M.Comm. op Stell en-
bosch behaal. Oaarna verwerf hy ook
'n M-graad in Glasgow, Skotland, en
'n doktorsgraad aan Rhodes. In 1979-
'80 was hy besoekende mede-profes-
sor aan die Pennsylvania-universiteit
in Amerika.
Dr. j.H. Blaauw, voorheen senior lek-
tor in Menslike Bewegingskunde, het
mede-professor geword. Al sy akade-

miese kwalifikasies is op Stell en-
bosch verwerf. Prof. Blaauw is sedert
1974 aan die Universiteit verbonde.
Voorheen was hy 'n onderwyser, en 'n
dosent aan die Onderwyserskollege
Paarl.
Dr. FLO. Cloete is tot me de-professor
in Metallurgiese Ingenieurswese be-
vorder. Hy het vroeer vanjaar sy dok-
torsgraad op Stellenbosch verwerf en
het ook aan die Kaapstadse en Na-
talse universiteite gestudeer. Prof.
Cloete is sedert 1979 aan die US ver-
bonde. Voorheen was hy o.m. 'n do-
sent aan die Universiteit Londen,
asook werksaam by die SA Raad vir
Mineraaltegnologie en die WNNR.
Prof. C.J.B. Greeff, hoof van die Oe-
partement Statistiek, Universiteit
Witwatersrand, is van begin 1989 as
professor in aktuariele wetenskap in
die Oepartement Statistiek by die US
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aangestel. Hy is in Skotland en aan
Unisa opgelei, en was voorheen aan
die private sektor verbonde.

Senior lektore
Die volgende senior dosente is ook
onlangs by die Universiteit bevorder
of aangestel:

Dr. j.C. Meyer, 'n senior studentevoor-
ligter van die Eenheid vir Stu dente-
voorligting aan die Universiteit, is as
senior lektor in Sielkunde aangestel.
Hy het al sy akademiese kwalifikasies
op Stell en bosch verwerf en is sedert
1968 aan die US verbonde.

Dr. B.W. Green, voorheen lektor in
Wiskunde, het senior lektor geword.
Hy het B.Sc., 'n honneursgraad, M.Sc.
met lof en in 1984 'n doktorsgraad
alles aan die Universiteit van Kaap-
stad behaal. Dr. Green was 'n do sent
in die US se Fakulteit Krygskunde op

Prof. Black

Saldanha voordat hy in 1981 as wis-
kundedosent op Stellenbosch aange-
stel is.
Mnr. O.B. Davidson van die WNNR is
as senior lektor in antennes en elek-
tromagnetisme in die Oepartement
Elektriese en Elektroniese lnge-
nieurswese aan die US aangestel. Hy
het B.Ing., Honneurs-B.Ing. en M.Ing.
alles cum laude aan die Universiteit
van Pretoria behaal.
Dr. F.j.G. van der Merwe, wat lektor in
Menslike Bewegingskunde was, het
senior lektor geword. Hy het op Stel-
lenbosch en Potchefstroom gestudeer.
Nadat hy M- en O-grade in menslike
bewegingskunde op Potchefstroom
behaal het, verwerf hy verlede jaar
ook 'n M-graad in geskiedenis aan die
US. Hy was voorheen aan die Pot-
chefstroomse Universiteit verbonde,
en is 'n bekende sporthistorikus.

Dr. j.H. Randall is tot senior lektor in
Biometrie, Fakulteit Landbou-
wetenskappe, bevorder. Hy het 'n
meestersgraad in genetika en pluim-
veekunde aan die US behaal, voordat
hy aan die Cornell-universiteit in die
VSA nog 'n meestersgraad en in 1985
op Stellenbosch 'n doktorsgraad ver-
werf het. In 1973 het hy 'n dosent aan
die US geword.

Mnr. A.W. van Rijswijk, 'n dosent aan
die Kaapse Technikon, is as senior
lektor in Mens- en Oierfisiologie aan-
gestel. Hy het aan die Kaapse Techni-
kon en die US gestudeer.

Dr. F. Ellis, 'n assistent-direkteur in
die Oepartement Landbou en Water-
voorsiening, is van 1 September as
senior lektor in bosgrondkunde, Fa-
kulteit Bosbou, aangestel. Hy het al sy
akademiese kwalifikasies op Stell en-
bosch behaal. Vroeer vanjaar het hy 'n
doktorsgraad in grondkunde in die
Fakulteit Landbouwetenskappe ver-
werf.

Dr. M. Gerber, 'n senior navorser in
die Oepartement Siviele Ingenieurs-
wese, het senior lektor in toegepaste
wiskunde geword. Nadat hy in 1974
B.Sc. op Stellenbosch behaal het, het
hy M.Sc. (toegepaste wiskunde) aan
die Universiteit Kaapstad, M.Sc. (si-
viele ingenieurswese) in Kalifornie,
VSA, en MA aan die Johns Hopkins-
universiteit in die VSA behaal. In
1985 verwerf hy sy doktorsgraad aan
die Universiteit Kaapstad. Hy was 'n
navorser aan die "Jet Propulsion Lab-
oratory" in Pasadena, Kalifornie, en
is sedert 1986 aan die US se Oseaan-
ingenieurswese-navorsingsgroep ver-
bonde.

Dr. j.A. van den Heever, hoof van die
Oepartement Karou-paleontologie by
die SA Museum in Kaapstad, is as se-
nior lektor in s0610gie aangestel. Hy
het al sy akademiese kwalifikasies op
Stellenbosch verwerf, waaronder
M.Sc. met lof in 1975 en 'n doktors-
graad vanjaar. Voordat hy in 1974 by
die SA Museum aangestel is, was hy
junior lektor aan die US.

Mnr. T.B. Ryan, 'n senior ingenieur in
'n private praktyk, is as senior lektor
in Bedryfsingenieurswese aangestel.
Hy het aan die Universiteit Kaapstad
gestudeer en was onder meer voor-
heen 'n do sent aan die universiteit.

Prof. S.E. van der Merwe van die Uni-
versiteit Wes-Kaapland is as senior
lektor in publiekreg aan die US aan-
gestel. Hy het aan die UPE en Unisa
gestudeer. Voorheen was hy ook 'n
dosent aan Unisa, mede-professor aan
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Prof. Greeff

Veldtog teen drank
strek wydGOEIE "Buddies" is meer as net

vriende - hulle is lewensvriende,
want hulle gee genoeg om om te ver-
seker dat vriende nie drink en bestuur
nie.

Prof. CloeteProf. Blaauw

die RAU en professor aan die Univer-
siteit Zoeloeland.
Dr. P. van der Westhuizen, wat sedert
1979 as lektor in fisika aan die Uni-
versiteit verbonde was, het senior lek-
tor in atoom- en spektrofisika geword.
Hy het al sy akademiese kwalifika-
sies, waaronder 'n honneurs- en M-
graad albei met lot, op Stellenbosch
behaal.

Mej. Matieland, Anneke Alheit (links), en Annien Smith, voorsitter van die 1989-
Karnaval, by die Maties se plakkate vir die Buddy-veldtog. Mej. Smith is die
eerste vrouestudent op die Matie-kampus en een van die eerstes aan 'n Afri-
kaanse universiteit wat kanavalvoorsitter is.

Lektore
Die volgende dosente is as lektor
aangestel:
Mnr. R.G.E. Matthysen (Geneeskun-
dige Maatskaplike Werk). Hy was
voorheen 'n supervisor in die De-
partement Maatskaplike Werk.

Mnr. L.M. T. Dicks, wat senior tegniese
beam pte in die Departement Mikro-
biologie was, het lektor in die de-
partement geword.

Mej. L. Roos, voorheen regsadviseur
by Rand Mines, is as direkteur van die
Universiteit se Regskliniek aangestel.
Sy het aan die UOVS en Unisa gestu-
deer.
Dr. H.J. van Hensbergen, in die De-
partement Natuurbewaring, Fakulteit
Bosbou, waar hy 'n navorser was.

Mnr. S. Huigen van die Universiteit
Wes-Kaapland, is as letterkunde-
dosent in die Departement Afrikaans
en Nederlands aan die US aangestel.
Mnr. T. Kriel, 'n senior kliniese siel-
kundige van die Stikland-hospitaal
asook lektor in die Fakulteit Genees-
kunde, is as lektor in kliniese siel-
kunde aangestel. Hy het aan die RAU
gestudeer en op Stell en bosch 'n hon-
neurs- en M-graad albei met lof ver-
werf.
Mnr. L.P. Ellis is van September as
lektor in wynkunde aangestel. Hy het
aan die US gestudeer en is sedert
1978 aan die NIWW verbonde.
Mnr. G.D. Paterson, 'n onderwyser by
Michaelhouse in Natal, is as lektor in
menslike bewegingskunde aangestel.
Hy het onder meer 'n honneurs- en
M-graad met lof aan die US behaal. 0

Dit is die boodskap wat die Buddy-
veldtog sedert verlede jaar landwyd
aan studente probeer oordra. Die oor-
koepelende komitee van aile univer-
siteite se jool- en karnavalkomitees
reel die nasionale veld tog maar elke
kampus Ie self inisiatief aan die dag
en sorg vir sy eie projekte.
Saam met borge is groot pryse op die
spel vir die kampus met die beste
veld tog. Die Matie-Karnavalkomitee
het dit verlede jaar loshande gewen
en 'n splinternuwe mikrobus losge-
slaan. Toe het die komitee dit self ge-
reel, 'n taak wat nou deur mej. Matie-
land, Anneke Alheit, en haar
prinsesse aangepak is.

Die nasionale borge is die NVVR, SA
Brouerye, die KWV, die Kaapse Wyn-
en Spiritualiee-instituut en Nissan.
Elke komitee moet self ook borge
soek. Twee mikrobussies is vanjaar
op die spel. Altesaam R1 500 kan ook
gewen word deur die komitee met die
beste klingel ("jingle") en die beste
plakkaat.
Die veld tog strek selfs wyer as die
kampus. Hoer skole word besoek om
die leerlinge van die gevare van
drankmisbruik bewus te maak. Die
Buddy-boodskap is ook deur 'n diens
in die Studentekerk aan sowat 2 000
mense oorgedra. 0
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Aangesien verslankingspogings wat
aangewend word in sommige gevalle
tot die ontstaan van ernstige sielkun-
dige probleme en eetstoornisse, soos
bulimia en anorexia nervosa, kan lei,
is dit uiters belangrik dat eerstejaar-
vrouestudente van die probleem van
gewigstoename bewus moet wees,
waarsku mev. Senekal.
Volgens die beskikbare Iiteratuur, se
sy, is dit duidelik dat die siekte buli-
mia aan die toeneem is. Studente
moet die ontstaan van gewigspro-
bleme met erns probeer voorkom.
Mev. Senekal het haar bevindings in
Mei vanjaar op 'n simposium in Dur-
ban bekendgestel, en dit het selfs uit
Amerika belangstelling gelok.

Mev. Senekal

Dit is nie net 'n eenmalige ondersoek
nie. Mev. Senekal beoog om op 'n
deurlopende wyse haar "toetsgroep"
studente se gewigspatrone op te volg
totdat hulle die Universiteit verlaat.
Sy hoop om sodoende 'n doeltref-
fende voorkomingsprogram tot voor-
deel van almal met gewigsprobleme
te kan opstel en in werking te stel. 0

dente geevalueer om te .bepaal of
enige moontlike bydraende of ver-
oorsakende faktore geidentifiseer kon
word.
Die resultate van hierdie ondersoek
is:
• 27% het geen beduidende ge-
wigstoename ervaar nie;
• 23% het 'n effense (tussen 2 en 3
kg) gewigstoename ondervind;
• 33% het 'n matige (tussen 3 en 5 kg)
gewigstoename gehad;
• 16% se gewigstoename was ernstig
(meer as 5 kg).

'n Analise van die waarskynlike by-
draende of veroorsakende faktore tot
die gewigstoename het aan die lig ge-

Eerstejaar-meisies se
gewigtoename word
besludeer
bring dat van die volgende faktore
moontlik tot die probleem kan bydra:
* 'n Verhoging in totale energie-
inname tydens en tussen maaltye, by-
voorbeeld deur brood, beskuit,
suiker, koek, lekkers, sjokolade en
ander gemorskos te eet.
* 'n Verhoging in voedselinname
a.g.v. spanning met studies, toetse en
eksamens, swak self-dissipline en
sommer omdat ander eet.
* 'n Verhoging in deelname aan die
soort sosiale aktiwiteite wat met eet
geassosieer is, byvoorbeeld "koffie-en
beskuitsessies" en besoeke aan ka-
fees.
* 'n Verlaging in die deelname aan fi-
sieke aktiwiteite.
* Aanpassingsprobleme met die
nuwe lewenswyse in 'n koshuis en
die koshuis-eetpatroon.
* Die ontvangs van kospakkies van
die huis af.
* Die beskikbaarheid van meer geld
om op eetgoed te bestee.

Oor die jare al tel baie jong meisiesin hul eerste jaar aan 'n universi-
teit gewig op. 'n Interessante verskyn-
sel weI, maar kommerwekkend is die
feit dat baie van hulle nooit weer
daardie klompie kilogramme verloor
nie.
Die studente noem hierdie verskynseI
die "eerstejaarsindroom" en baie van
hulle vrees dat "dit" ook met hulle
gaan gebeur.
Om die probleem van nader te eval-
ueer, het mev. Marjanne Senekal, ver-
bonde aan die dieetkunde-afdeling
van die Departement Huishoudkunde
aan die US, 'n ondersoek begin.
Die sielkundige metings hiervoor is
deur mevv. Annari Joubert en Mar-
lene Pienaar van die Departement
Sielkunde gedoen. Hierdie navorsing,
wat deel uitmaak van mev. Senekal se
M.Voeding-studies, het bewys dat die
"sindroom" 'n werklike probleem is
wat deur baie studente ondervind
word.
In Maart 1986 is 'n voorloperstudie
gedoen waarin 922 nie-eerstejaarstu-
dente wat in koshuise op die StelIen-
bosch-kampus woon, versoek is om
retrospektief oor hul gewigspatrone
in hul eerste jaar op Universiteit
verslag te doen.
Mev. Senekal se bevindings oor die
groep was kortliks soos volg:
* 58,8% van die studente het in hul
eerste jaar 'n gewigstoename onder-
vind wat tussen 1 en 25 kg gewissel
het.

* 54,7% van die wat gewig opgetel
het, kon sedert hul eerste jaar nie
daarin slaag om weer hul aan-
vangsgewig te bereik nie.

In 1987 is die gewigspatrone van 316
eerstejaar-vrouestudente wat in kos-
huise op die Stellenbosch-kampus
woon, vir drie maande gemonitor. Dit
is deur weeg- en meetsessies gedoen.
Met die ondersoek is die voedselin-
name, eetgewoontes, kennis van en
houding ten opsigte van voeding, vlak
van fisieke en sosiale akti wite it , ge-
wigsgeskiedenis, sosio-ekonomiese
status, persoonlikheid, aanpassings-
vermoe en self-konsep van die stu-

Ontwikkelingsadministrasie word 50
DIE Departement Ontwikkelingsad-
ministrasie en Inheemse Reg is van-
jaar 50 jaar oud. Om dit te vier, gaan
'n konferensie oor "Ontwikkeling van
kolonies tot DerdeNierde Wereld" op
20 en 21 Oktober by die Universiteit
aangebied word.
Oud-studente en -dosente asook aIle
vakgenote, vakkundige praktisyns en
ander belangstellendes van die stu-
dieveld word daarheen genooL 'n
Voormalige departementshoof, oud-
professor Nic Olivier, is onder die
sprekers wat gevra is om by die konfe-
rensie op te tree.

Twee oud-studente wat ook as spre-
kers daarheen genooi is, is mnr. G.M.
Albertyn, hoof-vakbondonderhande-
laar van Gencor, en prof. D.A. (Dirk)
Kotze van Unisa se Departement Ont-
wikkelingsadministrasie en -politiek.

Toe die Universiteit in 1938 kursusse
ingestel het in wat destyds as Natu-
relle-administrasie en Inheemse Reg
bekend gestaan het, was dit die hoog-
ty van die kolonialisme in Afrika en
elders - soos uit die destydse name
en kursusinhoude geblyk het.
Die afgelope 50 jaar se dissiplinere

vordering en verdieping, met die hui-
dige fokus op die DerdeNierde Wereld
strek oor 'n vername epog. In verge-
Iyking met 1938 demonstreer die de-
partement se nuutste kursusse die
veranderinge van die epog, se prof.
Julius Jeppe, die huidige departe-
mentshoof.

Die ander huidige dosente is prof.
Francois de Villiers, dr. Piet van
Rooyen en mnr. Francois Theron.

Belangstellendes kan die departe-
ment (~ 02231-772083) LV.m. die
konferensie skakel. 0
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Duncan Johnson, in 'n produksie wat die Departement Drama verlede jaar aan-
gebied he!.

Koor toer binnekorl

2 Oud-Maties kry hoe
toekennings vir drama

wat aangebied word, behoort aile
koormusiek-smake te bevredig.
Die volledige toerprogram is:
Saterdag 24 September: Etienne Ros-
souw-teater, Sasolburg.
Sondag 25 September: Sondagaand-
uitvoering, Katolieke Katedraal, End-
straat, Johannesburg.
Maandag 26 September: Secunda-tea-
ter.
Woensdag 28 September: Musaion,
Pretoria.
Donderdag 29 September: Rusten-
burg.
Saterdag 1 Oktober: Mmabato.
Die koor beplan ook vanjaar die vol-
gende uitvoerings in Wes- en Suid-
Kaapland: Tygerberg (20 Augustus),
George (2 en 3 September), Stell en-
bosch (15 en 22 Oktober) en Kaapstad
(29 Oktober).
Op 10 September word 'n Saterdag-
middag-uitvoering in die Endlersaal,
Stellenbosch, vir senior burgers van
Stellenbosch, Somerset-Wes en die
Strand aangebied. 0

dele van die land aan. Hulle poppe-
kasvertonings vir die jongklomp het
ook al baie populer geword.
Die suksesse deur die US se drama-
studente dui daarop dat die Departe-
ment Drama 'n opwindende tydperk
binnegegaan het. Studente word met
opwindende speelgeleenthede ver-
hooggereed gemaak - en nie net in
die Universiteit se eie H.B. Thom-tea-
ter nie, maar ook by geleenthede soos
die jaarlikse Grahamstad-fees. 0

DIE UNIVERSITEITSKOOR onder
leiding van Acama Fick onderneem
in die komende Septembervakansie
'n konserttoer deur die Vrystaat,
Transvaal en Bophuthatswana.
Verskeie uitvoerings gaan ook in
Wes- en Suid-Kaapland aangebied
word.

Die toer word in samewerking met
die Departement Nasionale Opvoe-
ding aangebied. Uitvoerings word be-
plan vir Johannesburg, Pretoria,
Sasolburg, Secunda, Rustenburg en
Mmabato.

Die besonder gewilde repertorium

'n Koorkliniek gaan aan die einde van
die toer by die Universiteit van
Bophuthatswana gehou word. Diri-
gente en koorlede van die universiteit
en van omliggende skole sal dit by-
woon.

Die koor bestaan vanjaar uit 70 lede
- meestal senior studente - waar-
van 60 die toer sal meemaak.

Twee Oud-Maties (die een ook 'n US-
dosent) het vanjaar Fleur du Cap-

toekennings ontvang. In die kategorie
Beste Nuwe Inheemse Dramateks, is
Hennie Aucamp se Blomtyd is Bloei-
tyd met die prys bekroon.
Die toekenning vir belowendste dra-
mastudent is deur Duncan Johnson,
oud-student in die Drama-
departement aan die US verower.

Hennie Aucamp is geen onbekende
onder die Maties nie. Hoogleraar in
Afrikaans in die Fakulteit Opvoed-
kunde, is hy ook die suksesvolle skry-
wer van verskeie letterkundige
werke. Veral sy stukke in die kabaret-
genre het groot byval by die publiek
gevind.

"Blomtyd" volg na prof. Aucamp se
vorige suksesvolle kabarette, Met per-
missie gese en Slegs vir aImaI.

Sy pryswennende werk is einde 1987,
begin 1988 deur KRUIK opgevoer, met
musiek deur die gewilde Afrikaanse
komponis-sanger Coenie de Villiers
geskryf.

Die publiek het dit baie gunstig ont-
yang. In ware kabaret-tradisie kon
teatergangers by tafeltjies sit en 'n lek-
ker glas wyn geniet terwyl die stuk
hom afspeel.

Die nuwe stuk is eintlik 'n revue vir
vroue. "Die vrou word gesien as 'n
blom, maar 'n blom wat op meer as
een manier bloei. Dis snaaks, ontstel-
lend en dikwels ontroerend."

Duncan Johnson, die wenner in die
kategorie Belowendste Dramastu-
dent, het aan die einde van 1987 sy
B.Dram-kursus aan die Universiteit
voltooi. Hy vertel dat hy aanvanklik
nie universiteit toe sou gaan nie,
maar van sy onderwysers op skool het
daarop aangedring.

Hy het ingeskryf vir 'n BA met drama
as een van sy hoofvakke, met die idee
om later onderwyser te word. Eers
aan die einde van sy tweede jaar het
hy meer ernstig in die drama-rigting
begin belangstel en na die vierjarige
kursus in drama oorgeskakel.
Sy sukses volg op die van nog 'n US-
dramastudent, Casper de Vries, wat
die Fleur du Cap-prys vir Belo-
wendste Dramastudent verlede jaar
ontvang het.

Duncan is tans heeltyds aan die Breu-
gel-groep van Stellenbosch verbonde.
Dit is 'n teatergroep wat deur 'n voor-
malige dosent in drama aan die US,
dr. Ben Dehaeck, gestig is. Die groep
is veral betrokke by kinderteater en
opvoedingswerk, en hulle bied die
hele jaar vertonings by skole in groot
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Prof. Rossouw oorhandig 'n stel van die W. E. G. Louw-katalogus aan mev. Rosa
Louw.

Katalogus van W. E.G.
Louw se versameling
DIE Universiteitsbiblioteek het 'n vol-
ledige katalogus saamgestel van die
Afrikaanse digter W.E.G. Louw se
groot dokumenteversameling wat na
sy dood in 1980 Universiteitsbesit ge-
word het. Die katalogus bestaan uit
sewe dele. Dit is van 'n volledige in-
deks voorsien en behoort van groot
nut te wees vir navorsers wat die ver-
sameling bestudeer.
Prof. Hennie Rossouw, Vise-rektor:
Akademies, het een stel van die kata-
logus aan prof. Louw se weduwee,
mev. Rosa Louw, bekend as die kom-
poniste Rosa Nepgen, oorhandig.
Die Universiteitsdrukker en -binder
het nog vier kopiee van die katalogus
gemaak. Twee daarvan is in die Uni-
versiteitsbiblioteek, die J.S. Gericke-
biblioteek. Die RGN in Pretoria en 'n
private navorser in Transvaal het ook
elkeen 'n kopie vir navorsingsdoel-
eindes ontvang.
Prof. Louw was van 1966 tot sy af-
trede in 1978 hoogleraar in die De-
partement Afrikaans en Nederlands
op Stell en bosch. Hy was die jongste
broer van die digter N.P. van Wyk
Louw, wie se volledige dokumente-
versameling ook in die J.S. Gericke-
biblioteek is.
Die W.E.G. Louw-versameling be-
slaan bykans 23 meter rakruimte in
die biblioteek se dokumentesentrum.
Dit bestaan onder meer uit die manu-
skripte van al sy skeppende werk,
briewe met kollegas en andere oor 'n
tydperk van 60 jaar, dokumentasie oor
die ontstaan van die tydskrif Stand-
punte, knipsels van sy artikels en es-
says asook taUe waardevolle foto's.
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Dit het drie personeellede van die
biblioteek sowat ses jaar geneem om
die katalogus saam te ste\. Hulle is
mevv. Doreen du Plessis, wat intus-
sen afgetree het, Hanna Botha en Joan
Walters.
Die oorhandiging aan mev. Louw was
enkele dae voor prof. W.E.G. Louw se
75ste verjaardag.
Hy was slegs 21 jaar oud toe die Hert-
zogprys vir poesie in 1934 vir sy de-
buutbundel, Die ryke dwaas, toege-
ken is.
Voor sy aanstelling op Stellenbosch
was hy Die Burger se kunsredakteur,
en voor dit, professor aan die Rhodes-
universiteit gedurende 1944-1957. Na
sy aftrede was hy tot met sy dood be-
soekende professor aan die Universi-
teit van Kaapstad.

Ryp dekade
Die US het die voordeel gehad van
die laaste ryp dekade van die rasegte
intellektueel, het prof. Rossouw in sy
huldigingsboodskap met die oorhan-
diging van die katalogus aan mev.
Louw gese.

W.E.G. Louw was 'n verfynde, hoogs
ontwikkelde kultuurmens, van wie al
die waardes van die Westerse beska-
wing uitgestraal het. Hy was enersyds
'n konserwatief in die goeie sin van
die woord, wat die waardes uit die
verlede sorgsaam kon bewaar. Ander-
syds het hy 'n openheid vir die nuwe
en eksperimentele getoon, het prof.
Rossouw gese. 0

'n pretoriase Dud-Matie, dr. Stanley
van Wyk, en sy vrou het in die eerste

kwartaal vanjaar die J.S. Gericke.bib.
Iioteek besoek om twee waardevolle Afri-
cana-boeke aan die biblioteek te skenk.
Albei boeke is in Duitsland uitgegee, die
een in 1719 en die ander reeds in 1669.
KOLB (E), Peter, 1675-1726: Caput Bo-
nae Spei Hodiernum: das ist vollstdn-
dige Beshreibung des Afrikanischen
Vorgeburge der Guten Hoffnung. -
Nurnberg: Peter Conrad Monath, 1719.

Kolb is in 1675 in Dorflas, Duitsland,
gebore. Freiherr von Krosigk stuur
hom na die Kaap om sterrekundige
waarnemings te doen. Hier bly hy van
1705 tot 1713 en vanaf 1711 tree hy op
as s~kretaris vir Stellenbosch en
Drakenstein in diens van die V.O.C.

Bogenoemde belangrike werk word
na sy terugkeer in Duitsland gepubli-
seer en beslaan 846 foliobladsye met
verskeie kopergravures.

Hy beskryf die Kaapse leefwyse en
natuurlewe, en behandel breedvoerig
die Kaapse Hottentotte en die stryd
van die Koloniste teen W.A. van der
Ste\.

Die Nederlandse vertaling van Kolb
se werk verskyn in 1727, en later word
ool<-'n Engelse en 'n Franse uitgawe
gepubliseer.

Reisigers soos de la Caille en die his-
torikus Theal betwyfel sekere ge-
deeltes, maar dit bly nog steeds 'n in-
teressante en belangrike navorsings-
bron.
ORIENT ALISCHE REISEBESCHREI-
BUNGE Jurgen Andersen aus Schlesz-
wig ... und Volquard Iversen aus
Holstein ... hrsg. durch Adam Olea-
rium, der regierende Furstl. Durchi.
zu Schleszwig I Holstein Bibliotheca-
rum und Antiquarium ... -Schlesz-
wig : in der Fursti. Druckerey gedruckt
durch Johan Holwein ... im Jahr
1669.

Hierdie werk bevat twee reisbeskry-
wings, geredigeer deur Adam Olea-
rius (c1603-1671) in opdrag van her-
tog Friederich III van Gottorp.

Jiirgen (of Georg) Andersen se be-
skrywing beslaan die grootste deel
van die werk. Sy waarnemings volg
op 'n skeepsreis na die Ooste in 1644
waartydens hy verskeie lande in die
Verre Ooste besoek, 'n skipbreuk oor-
lee£, as slaaf na Sjina en Mongolie
weggevoer word, en na sy ontsnap-
ping oorland terugreis om na ses en 'n
half jaar in Gottorp aan te kom.

Terwyl hy die Hertog van sy ervarings
vertel, moes Olearius dit ongesiens
neerskryf. Later kon Olearius aan die
hand van hierdie vertelling sowel as
Andersen se eie geskrewe verslag die
reisbeskrywing saamstel en van re-
daksionele annotasies voorsien.
Met die heenreis vertoef Andersen
vanaf 15 Augustus tot 3 September
1644, vyf en 'n half jaar voor die volks-
planting, aan die Kaap, en beskryf



Biblioteek kry
kosbare Afrikana
Die J.S. Gerieke-biblioteek het onlangs twee waardevolle Africana-boeke
bekom, waarin die lewe aan die Kaap selfs voor Van Riebeeek se volksplanting
beskryf word. LORINDA DE KLERK, hoof van die biblioteek se Afdeling
Spesiale Versamelings, vertel hier van die interessante werke en hul skrywers.
noukeurig wat hy daar waargeneem
en meegemaak het: Daar is met die in-
boorlinge kontak gemaak, Tafelberg is
geklim en voorrade is ingeneem. 'n
Kopergravure toon die sg. Blaasbalk
(Duiwelspiek), Tafelberg en Leeukop,
met twee inboorlinge en enkele diere
op die voorgrond.
Die reisbeskrywing van Volquard
Iversen (oftewel Volkert Evertsz) be-
slaan Boek 4. Iversen se reis het ge-
duur van 1655 tot 1668 (met 'n onder-
breking as gevolg van 'n verblyf van
sewe jaar in Batavia).
Met die heenreis kom Iversen se skip
op 21 September 1656 in die Kaap
aan, beleef 'n storm waarin drie van
die bemanning omkom, neem voor-

Regs: 'n Kopergravure uit Andersen
se reisbeskrywing van 1644, wat die
sg. Blaasbalk (Duiwelspiek), Tafel-
berg en Leeukop toon, met twee in-
boorlinge en enkele wilde diere op
die voorgrond.
Onder: 'n Kopergravure uit Iversen se
reisbeskrywing van 1669, waarop 'n
skip in Tafelbaai, 'n fort, 'n kerk en
ander geboue, asook die berge agter
gesien kan word.

rade in en vertrek op 7 Oktober na Ba-
tavia.
Met sy terugreis 13 jaar later is Iver-
sen veral beYndruk met die groat aan-
tal geboue wat reeds opgerig is. Die
kopergravure hierby toon dan oak 'n
skip in die baai, 'n fort, 'n kerk en an-
der geboue, met die berge op die
agtergrond.
Hierdie werk, in die edisie wat dr.
Van Wyk geskenk het, is besonder
seldsaam. Die J .S. Gerieke-biblioteek
sal mettertyd meer hieroor bekend
maak. 0

Bo: Dr. Van Wyk (links) en prof. Vil-
joen met die oorhandiging van die
twee waardevolle Africana-werke
aan die J. S. Gericke-biblioteek. Hulle
hou een van die twee werke, Peter
Kolb( e) se reisbeskrywing wat in 1719
uitgegee is, vas.
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IN MEMORIAM
Matieland het met leedwese verneem van
die heengaan van die volgende Oud.Maties,
Maties en andere wat 'n verbintenis met die

Universiteit gehad het:

Prof. O.T. de VilJiers

is in Europa aan hom verleen. Na sy
Stellenbosse verbintenis was hy aan
Kruik verbonde.

Mej. Linda Ie Raux (53) van Stellen-
bosch, 'n mediese tegnoloog en die
senior kuratrise van die Universiteit
se J.F. van E. Kirsten-museum vir
anatomie op die Tygerberg-kampus.
Sy was vir byna 30 jaar aan die Uni-
versiteit verbonde, het bekendheid
verwerf met die mediese modelle wat
sy vir die anatomie-museum gemaak
het, en het wye erkenning gekry vir
die bydrae tot die geneeskunde. Sy
was fisiek gestremd nadat sy as kind
polio gehad het.

OS. I.D.J. Murray (99) van Sinoville,
Pretoria, wat slegs vyf maande voor sy
honderdste verjaardag oorlede is. Hy
was die oudste Oud-Matie. Ds. Mur-
ray is in 1919 gelegitimeer nadat hy
aan die Victoria-kollege en die Stel-
lenbosse Kweekskool gestudeer het.

Hy was NG predikant op Babanango,
Oranjeville en Delportshoop asook in
Suidwes-Afrika. Daarna was hy vir 13
jaar hospitaalleraar in Pretoria.

Os. A.F. Louw (78), 'n pioniersleraar
van die NG Kerk in Zimbabwe. Nadat
hy in die dertigerjare aan die US en
die Kweekskool afgestudeer het, het
hy ook aan die Princeton-universiteit
in Amerika gestudeer.

In 1941 is hy na Bulawayo in die des-
tydse Suid-Rhodesie, en her 42 jaar in
die land gewerk. Hy was langer as 37
jaar predikant en direkteur van die
Bothashof-kerkskool en -weeshuis in
Harare, die enigste Afrikaanse skool
in die gebied.

Ds. Louw was byna 30 jaar lid van die
moderatuur van die NG Kerk in daar-
die land. Hy was ook lid van die Bree
Moderatuur van die NG Kerk se AIge-
mene Sinode, waar hy hom vir oop
deure oor die kleurgrens heen beywer
het.
Mm. Z.J. (Ebon) Lazarus (63) van
Bellville, wat BA (1945), MA (1949)
en SOD (1950) aan die US behaal het.
Nadat hy jare lank aan die Hoerskool
J.J. du Preez in Parow verbonde was,
was hy tot sy aftrede drie jaar gelede
'n dosent aan die Universiteit Wes-
Kaapland.

Van 1972 tot einde 1976 was hy pro-
fessor in en departementshoof van Fi-
losofie van die Opvoeding, Algemene
Historiese Opvoedkunde en Bybelon-
derrig.

In 1968 is hy na die VSA as besoe-
kende dosent aan die Bemidji State
College, Minnesota. Hy het ook op
ander plekke in die VSA en Kanada
lesings aangebied.

Mm. R.M.M. (Richard) Malinga (51),
wat gedurende 1974-1981 aan die De-
partement Afrikatale verbonde was.
Toe hy in 1980 MA in Afrikatale aan
die US behaal het, was hy een van die
eerste twee swartmense aan wie 'n Af-
rikaanse universiteit 'n graad toege-
ken het. Hy het in 1964 BA aan Unisa
verwerf, waarna hy ook twee hon-
neursgrade, aan Unisa en die Univer-
siteit Fort Hare, behaal het.

Voor sy aanstelling aan die US was hy
hoof van die hoerskool op sy Ciskeise

Mnr. Richard Malinga

geboortedorp, Peelton, naby King
Williamstown. In 1982 het hy direk-
teur van publikasies in die Ciskeise
regering geword.

Mm. Fred Dalberg (80) van Kaapstad,
wat van Januarie 1970 tot einde 1973
'n sangdosent aan die US-Konservato-
rium was. As 'n doyen van die Suid-
Afrikaanse opera, was hy een van die
beroemdste sangers wat Suid-Afrika
sy tuiste gemaak het.
Hy is in Engeland gebore en het as 12-
jarige Suid-Afrika toe gekom. In 1930
is hy na Duitsland, waar hy later die
hoofbas van die Leipzig-opera en Ber-
lynse Staatsopera, asook in Bayreuth
en Mannheim, was. Van die hoogste
eerbewyse wat 'n sanger kan toekom,

In 1947 Ie hy sy universiteitspos neer
om heeltyds te skryf, maar in 1951
gaan hy Suidwes toe as hoof-wildbe-
waarder van die Etosha-wildtuin. Hy
bly daar tot 1956 en dien onder meer
as voorsitter van 'n ondersoekkom-
missie oor die Boesmans. Vir die res
van sy lewe het hy op Stellenbosch
gewoon en heeltyds geskryf.

Nadat hy reeds as student in 1929 by-
draes vir Die Huisgenoot geskryf het,
verskyn sy eerste boek, Die swerwer-
jagter, in 1933. Van sy 3D-tal boeke
was sy jeugwerke soos die Fanie-
reeks onder die bekendstes. In 1964
was hy die eerste ontvanger van die
SA Akademie se Scheepers-prys vir
jeuglektuur, wat hy in 1967 die twee-
de keer verower het. Die Perskor-prys
vir jeuglektuur is in 1982 aan hom
toegeken.

Dr. T.e. (Tommie) Smit (54), wat ge-
durende 1954-1964 B.Sc., SOD (met
lof) B.Ed. (met lof) M.Ed. en D.Ed. aan
die US behaal het. Nadat hy 'n onder-
wyser was en aan die destydse De-
partement Bantoe-onderwys ver-
bonde was, is hy in 1962 as senior
lektor in die Fakulteit Opvoedkunde
aan die Universiteit aangestel.

Prof. a.T. de Villiers (88), wat in 1963
as dosent in veeartsenykunde en die-
refisiologie in die Fakulteit Land-
bouwetenskappe aan die US afgetree
het. Hy het aan die destydse Vry-
staatse universiteitskollege gestudeer
voordat hy in Dublin, Ierland, verder
opgelei is.

Prof. De Villiers het gedurende 1923-
1930 as staatsveearts in Bloemfontein
en op Kroonstad gewerk. Daarna was
hy 'n dosent aan die Grootfonteinse
Landboukollege. In 1934 word hy as
senior lektor op Stellenbosch aange-
stel. Hy het in 1953 professor geword.
Na sy aftrede het hy nog 'n kwarteeu
op Stellenbosch bly woon, maar het
kort voor sy dood na die Vrystaat ver-
huis om naby sy kinders te wees.

Dr. P.J. Schoeman (84) van Stell en-
bosch; bekende skrywer, volkekun-
dige, natuurliefhebber en oud-US-
dosent; wat BA in 1930 en MA in 1931
albei met lof, asook 'n doktorsgraad in
die volkekunde in 1934 aan die US
behaal het. In 1935 word hy senior
lektor en in 1938 professor aan die
Universiteit. Hy het ook in Londen
gestudeer en 'n staptog van sowat
5 000 km deur Oos-Afrika onder-
neem.
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Mm. M. J. van Niekerk
Mej. Monica Schroder (24) van Colig-
ny, Transvaal; 'n onderwyseres, wat
B.Prim. in 1985 verwerf het. Sy was 'n
lid van die Universiteitskoor.

Mej. Gertruida Gericke (22), 'n vier-
dejaar-student in die biblioteek-
kunde, wat 'n inwoner van Huis-
moles, 'n anneks van Heemstede was;
en haar suster, mej. Magdalena Ge.
ricke (17), 'n eerstejaar-student in die
Fakulteit Handel en Administrasie en
'n inwoner van Minerva. Albei is
dood in 'n motorongeluk onderweg
na hul ouerhuis op Blanco by George.

Mej. Susan Ann Scott (22), 'n HOD-
student en inwoner van die US-
woonstelgebou Lobelia, is in 'n fiets-

~

--

Mej. Linda Ie Roux

Mirage-straal vegter in die operasio-
nele gebied in Suidwes dood is. Hy
was sedert 1973 aan die Lugmag ver-
bonde.

Mm. D.J.N. Lombard (74) van Parow-
Noord. Hy het B.Sc. in 1934, SOD
(1936) en M.Ed. (1944) behaal.

Dr. P.J. van Zijl (61) van Eversdal,
Durbanville. Hy het B.Sc. (1946),
M.Sc. (1949) en D.Sc. (1959) verwerf.

Mm. R.R. Mitchell (50) van Rivonia,
Transvaal. Hy het B.Sc. in Bosbou in
1961 verwerf.

Dr. P. J. Schoeman
OS. J.F.P. Ebersohn (54) van Pretoria.
Hy is in 1964 georden en was onder
meer leraar in Springs asook kape-
laan in die Weermag.
Mm. J.H.D. (Vossie) Schreuder (75)
van Bellville. Nadat hy aan die Wel-
lingtonse en Paarlse opleidingskol-
leges as onderwyser opgelei is en BA
buitemuurs behaal het, verwerf hy in
1948 MA (geskiedenis) aan die US. Hy
was onderwyser op Franschhoek en
aan die Paul Roos-Gimnasium, Stel-
lenbosch, asook vir 27 jaar aan die
Hoerskool J.J. du Preez in Parow,
waar hy ook die onderhoof was.
Mm. H.C. Botha (81) van Groot-Brak-
rivier, vroeer van Kaapstad, wat vir
baie jare sekretaris van die SAOU
was. Hy was voorheen onderhoof van
die Hoerskool Voortrekker in Wyn-
berg. Mm. Botha het HPOD in 1926
aan die US behaal.
Mm. C.J. (Chris) Ackermann (73) van
die Paarl, wat B.Sc. in 1935 behaal
het. Hy was 40 jaar dosent in liggaam-
like opvoedkunde aan die Onder-
wyserskollege Paarl. Mm. Ackermann
het vir die WP en Boland rugby ge-
speel. In die Tweede Wereldoorlog
het hy Engeland op die rugbyveld ver-
teenwoordig. Hy was die skeidsregter
in drie toetse waarin die Springbokke
gespeel het, en het ook in die SA
Rugbyraad gedien.
Mev. O.S. Fourie (gebore Van Heer-
den) (70) van Nuweland, Kaapstad. Sy
het 'n diploma in huishoudkunde in
1940 aan die US verwerf.
Mev. C.H. Butler (gebore Naude) (82)
van Hazyview, Transvaal. Sy het
HPOD in 1924 op Stell en bosch be-
haal.
Mm. N.W. (Bull) Smit (81) (B.Sc.
Agric., 1928), wat in 1971 as vise-hoof
van die Landbouskool Oakdale,
Riversdal, afgetree het. Hy was vanaf
1933 aan die skool verbonde, en voor-
heen aan die Landbouskool Augs-
burg, Clanwilliam. Tot 1965 was hy
voorsitter van die SWD-skolerugby-
unie.
Maj. Willie van Coppenhagen (33)
(B.Mil., 1976) van die Lugmagbasis
Hoedspruit, wat as vlieenier van 'n

Mev. H.J. Rossouw (gebore Duven-
hage) (93) wat aan die US as musiek-
onderwyseres opgelei is. Haar man,
wyle dr. S.H. Rossouw, was NG predi-
kant in Kaapstad en op Senekal, Al-
bertinia en Swellendam. Hy was ook
'n Oud-Matie.
Mev. Rossouw het veertien jaar in die
destydse Sensorraad gedien en het
haar onder meer beywer vir die in-
stelling van die Wereldbiddag vir
Vroue in Kaapland. Sy was die rna
van 'n voormalige US-Kanseliersvrou,
mev. Elize Botha, die Staatspresi-
dentsvrou.
Mm. M.J. van Niekerk (66) van Johan-
nesburg, wat M.Sc. (chemie) in 1944
aan die US behaal het. Hy was lank
aan Firestone verbonde, onder meer
as hoofskeikundige in Portugal.
Daarna was hy verbonde aan Sentra-
chern en tree in 1985 af as Karbochem
se senior hoofbestuurder. As Matie
het hy op die rugbyveld uitgeblink en
vir die eerstespan bofbal gespeel.
OS. C.J. du Raan (67) van Villiersdorp.
Hy het BA in 1939 behaal en daarna
aan die Kweekskool gestudeer. Hy
was predikant op Grey ton en Villiers-
dorp, en het in 1976 afgetree.
Dr. V.H. Brink (89) van Wynberg. Hy
het B.Sc. in 1917, M.Sc. (1918) en
D.Sc. in 1931 op Stell en bosch behaal.

Os. 1.D. J. Murray
Mev. H.A. Botha (47) (gebore Steyn)
van Durban. Sy het HPOD in 1961 be-
haal.
Mnr. P.J. (Piet) van Zyl (54) van Ron-
debosch, Kaapstad, wat B.Sc. B.Ing in
1957 aan die US behaal het. Hy het in
1960-'61 as Springbok-slot in Brit-
tanje getoer nadat hy vir die Maties
gespee] het.
Mm. T.C. (Theunis) Nel (84) van Pre-
toria. Hy het B.Sc. in die land-
bouwetenskappe in 1926 behaal en
was 'n inwoner van Dagbreek. Mnr.
Nel was tot op 78-jarige ouderdom
aan die Departement van Landbou-
Tegniese Dienste verbonde.
Mev. Colleen Ha'upfleisch (gebore
Shepherd) (59) van Gordonsbaai. Sy
het B.Sc. in huishoudkunde in 1949
verwerf en was 'n inwoner van Huis
ten Bosch.
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In memoriam
~
ongeluk op Stellenbosch dood. Sy
was afkomstig van Worcester.

Mnr. Johann Oosthuizen (20), 'n der-
dejaar-student en Wilgenhoffer, wat
in 'n motorongeluk dood is. Sy ouers
woon op Stellenbosch.

Mej. Annemarie du Toil (18) en mnr.
Theo Pegel (21), albei eerstejaar-stu-
dente, is die afgelope wintervakansie
in 'n padongeluk in Transkei dood,
terwyl hulle daar as vrywilligers by 'n
sendingstasie, Decoligny, gewerk het.
Hulle was deel van 'n KJA-groep van
die NG Studentekerk op Stellenbosch.
So 'n groep Maties gaan al vir die af-
gelope 30 jaar vrywillig in Transkei
werk.
Mej. Du Toit was 'n arbeidsterapie-
student en inwoner van Sonop. Haar
ouers woon op Hermanus. Mm. Pe-
gel, wie se ouers van die Paarl is, was
'n B.Rek.-student en inwoner van
Huis Visser.
Mej. Marinda Schreuder (19), 'n fisio-
terapie-student in haar tweede jaar en
'n inwoner van Huis Francie van Zijl
op die Tygerberg-kampus, wat haar
met 'n uitstappie in die Jonkershoek-
natuurreservaat by Stellenbosch
doodgeval het. Haar ouers is van Ka-
kamas.
Mnr Tertius van der Westhuizen (23),
'n B.Comm.-student in sy finale jaar,
wat in 'n motorongeluk dood is. Sy
ouers is van Beaufort-Wes. 0

In die vorige uitgawe van MatieIand is twee name per abuis weggelaat uit die
byskrif by die foto van die doktorandi wat hul grade op die laaste gradeplegtig-
heid in Desember verlede jaar ontvang het. Hulle is, op die foto hierbo, drr. J. W.
Burger, predikant van Durbanville, wat in die Diakoniologie gepromoveer het,
en J. Laubscher, 'n dosent in Landbou-ekonomie aan die US, wat sy doktorsgraad
in die studierigting verwerf het.

Mnr. W. A. Barnard (middel), Hoofbestuurder van Sanlam, het die maatskappy
se 19BB-skenking vir die Stell enbosch 2DDD-fonds aan mnr. P. J. Lombard, Direk-
teur van Ontwikkeling en Skakeling, oorhandig. Links is mnr. J. W. Roelofse, Pro-
vinsiale Bestuurder van Sanlam.
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4 tree af by Sentrale
Administrasie

Prof. Mike de Vries (naaslinks) by 'n afskeidsfunksie vir drie senior personeel-
lede van die SentraIe Administrasie Wat met pensioen afgetree het. Hulle is
mnre. J. N. Malan,!. F. Mocke en J. T. R. Sma!'

VIER AMPTENARE het vroeer vanjaar
by die Universiteit afgetree nadat
hulle lang dienstydperke aan die Sen-
trale Administrasie verbonde was.
Hulle is mme. J.N. Malan, hoof van
die afdeling Beurse en Lenings, LF.
Mocke, hoof van Personeeladmini-
strasie, E. Oberholster, hoof van die
Bou- en Instandhoudingsafdeling, en
J.T.R. Smal, hoof van Personeelfinan-
sies.
Mm. Malan het in 1949 aan die
Rhodes-universiteit afgestudeer en
was sedert 1959 aan die US verbonde.
Mm. Mocke is 'n Oud-Matie wat in
1966 B.Comm. behaal het en in 1970
by die Universiteit aangestel is. In
1979 het hy 'n hoof-administratiewe
beampte geword.
Mm. Oberholster het B.Admin. in
1971 aan die US behaal en was sedert
1970 werksaam by die Universiteit.
Mm. Smal was vanaf 1955 aan die US
verbonde. Hy het in 1985 'n hoof-
administratiewe beam pte geword.
'n Administratiewe beam pte by die
J.S. Gericke-biblioteek, mm. G.J.N.
Strumpher, het ook onlangs met pen-
sioen afgetree. Hy het twee sertifikate
in kosteberekening aan die Potchef-
stroomse Universiteit behaal, asook
B.Econ. in 1972 aan die US, en was se-
dert 1969 aan die Universiteit ver-
bonde. 0



'N OPROEP TOT ALLE OUD-MATIES :
KOOP 'N STUKKIE OU-STELLENBOSCH!

Sluit nou aan by Stellenbosch 300 Aksie en bele in
Historiese Stellenbosch. U bvdrae mag die verskil
beteken tussen die behoud of sloping van 'n
belangrike ou gebou.

Stellenbosch 300 Aksie het in 1974 tot stand
gekom in 'n poging om 'n bydrae van blywende
waarde tot die 300-jarige herdenking van die stigt-
ing van Stellenbosch (1979) te maak - 'n bydrae wat
vir aile Stellenbossers, oud-Stellenbossers en vir
aile Suid-Afrikaners tot inspirasie en vreugde sal
dien: die restourasie en behoud van die geskied-
kundige kern van Stellenbosch.

Stellenbosch 300 Aksie is 'n maatskappy sonder
winsbejag wat hoofsaaklik ten doel het om fondse
te mobiliseer wat vir die restourasie en bewaring
van belangrike geboue in Stellen bosch aangewend
word.

Jaargelde bedra slegs RIO,OO. Nuwe lee!e ontvang
ook gratis die belangrike publikasie "Stellenbosch
- Ons Oudste Dorp", wat reeds Africana is. Dit
bied 'n oorsigtelike beeld van hoe Stellenbosch
destyds gelyk het, wat reeds veri ore gegaan het, wat
nog behoue bly en ten slotte hoe die geskiedkun-
dige deel sy glorie kan herwin.

Help asseblief om ons onskatbare argitektoniese
erfenis in ere te hou.

Meegaande inskryfvorm is vir u gerief:

A CALL TO ALL OLD MATIES - BUY A
PIECE OF OLD STELLENBOSCH

Join the Stellenbosch 300 Action and invest in
Historical Stellenbosch.Your contribution could
decide the fate of ,ill important old building.

Stellenbosch 300 Action was founded in 1974 in
an attempt to make a contribution of lasting value
to the tercentenarv celebrations of Stellenbosch
(1979) - a contribution that would be a joy and
inspiration to all the people of Stell en bosch, in fact,
to the whole of South Africa: the preservation and
restoration of the historical core of Stellenbosch.

Stellenbosch 300 Action is a non-profitable com-
pany that has as its main purpose the mobilisation
of funds for the preservation and restoration of
important buildings in Stellenbosch.

Annual subscription is only RI 0,00. New members
will receive, free of charge, the important publica-
tion "Stellcnbosch - Our Oldest Village", which is
already Africana. This publication gives an overall
view of Stell en bosch of former years, what has been
lost and what has been saved, as well as suggestions
about recapturing its past glory.

Please help us to honour our priceless archi-
tectural heritage.

The appended entry form is for your convenience.

STELLENBOSCH 300 AKSIE/STELLENBOSCH 300 ACTION
Markstraat 37/ 37 Mark Street
STELLENBOSCH
7600

AANSOEK OM LIDMAATSKAP/APPLICATION FOR MEMBERSHIP

NAAM/NAME .
(Mnr/Mev/Mej/Prof/Dr - drukskrif asseblie0 (Mr/Mrs/Miss/Prof/Dr - please print)

ADRES/ADDRESS: .

Ingeslote tieklposorder (uitgemaak aan Stellenbosch 300 Aksie):
Enclosed cheque/postal order (Payable to Stellenbosch 300 Action)

Ledegeld/Mernbership

Donasie/Donation

TOT AAUTOT AL

RIO,OO

R
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Empangeni en
Richardsbaai
se Oud-Maties
hou reiinie
Sowat 90 Oud-Maties en ouers van
huidige studente het 'n saamtrek vir
Empangeni en Richardsbaai se mense
by die Richardsbaaise buiteklub by-
gewoon.
Bo is twee van die oudste Oud-Maties
by die reiinie, mnr. Frikkie Lochner
en prof. Johnny Moster!.
Regs bo: Prof. Bun Booyens (derde
van links), afgetrede hoof van die De-
partement Afrikaanse Kultuurgeskie-
denis, was die geleentheidspreker. By
hom is Haas Kruger (naasregs) van
die Departement Ontwikkeling en
Skakeling op Stellenbosch en die
mans-reelingskomiteelede. Hulle is
(van links) George Wilsenach, Dirk
Steyn, Jasper Visser en Pieter de Waal.
Regs: Prof. Booyens saam met die
vroue-reelingskomitee en (heel regs)
Natalie Kruger, vrou van Haas
Kruger. Die komiteelede is Talieta
Steyn, Theresa Wilsenach, Lorraine
Visser en Ema de Waal.

Adresse, asseblief
Die Universileit wil graag met aile Oud-Maties in verbinding bly. As u - of 'n
ander Oud-Matie van wie u weet - nie Motieland kry nie, salons dit waardeeI
as u hierdie vorm invul en stuur aan:
Die Redakteur, Matieland, Universileit, Stellenbosch 7600

Tilel en van: Geboortedatum: .

Voorname: iVlyou adres vir Motie/and: .

..................................................................................................
Studentenommer: Matie/olld moet aan mv nuwe werkadres/woonadres ge-

stuur word. (Haal deur \vat nie van toepassing is nie.)
Nooiensvan: .
Grade en/of diplomas aan die Universiteit van Stellen- My nuwe werkadtes: .
bosch verwerf, met jaartalle:
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Grade en/of diplomas van ander universiteite (meld un i-
versileil en jaartal):

My nu we woonadres: .



Minerva
vier 30ste
verjaardag
By Minerva se 30ste verjaardag-
viering was die prinsipale, mev. E.C.
Lombard (naasregs agter) en drie hui-
dige huiskomiteelede (voor), mejj.
Pauli Weideman, Karin du Plooy en
Marlida van Zyl (die huidige prima-
ria), asook vyf oud-primariae. Die vyf
is (agter, van links) mev. Magdaleen
van Wyk (1963-primaria) en mejj.
Marietha van der Merwe (1973), Ro-
nel van Wyk (1985), Barene Hugo
(1986) en Christina van der Merwe
(1987).

Interne Geneeskunde-reiinie
DIE DEPARTEMENT Interne Genees-
kunde het vanjaar sy eerste reiinie
van M.Med-graduandi en oud-perso-
neellede gehou. Dit het saamgeval
met 'n opknappingskursus van twee
dae oor "noodtoestande in interne ge-
neeskunde" wat ook deur dosente
van ander universiteite bygewoon is.
Besoekers van so ver as Noord-Trans-
vaal en Suidwes het dit bygewoon.
Lewendige, leersame besprekings het
die US-personeellede se voordragte
afgesluit. Dit is as 'n geslaagde akade-
miese byeenkoms beskou en daar
word beoog om weer sulke kursusse
aan te bied.
Die kursus het ook saamgeval met die
departement se jaarlikse navor-
singsdag, waar 'n oud-student en
-dosent van die departement, prof.
Francois Retief, rektor van die Uni-
versiteit van die Oranje- Vrystaat, die
inleidingslesing gel ewer het.
Super-spesialisasie gaan in die toe-
koms veranderinge in die vakgebied
meebring, het prof. Retief gesB. Hy
meen die algemene internis kan
binne die volgende dekade of twee
baie skaars word. Die vraag is egter of
die neiging in 'n land met beperkte
infrastrukture en 'n oorwegend derde-
wBreld-bevolking moontlik sal wees,
het hy gesB.
Twintig uitnemende referate is
daarna aangebied. Navorsers in bio-
chemie, genetika en kliniese gebiede
soos asma, sarko'idose en f1uorose het
veral goeie bydraes gel ewer.
Vir ontspanning het die kursus- en
reiiniegangers onder meer met 'n boot
van die Kaapse hawe na Houtbaai ge-
vaar, waar 'n skaapbraai op 'n ou
bootromp gehou is.

Die laaste aand is die departement se
jaarlikse dinee gehou. Verskeie van
die Oud-Maties en besoekers het dit
bygewoon. Prof. Attie de Kock, die
departementshoof, het daar meriete-
sertifikate vir die vyf beste referate op
die navorsingsdag oorhandig.
'n Ander dosent, prof. James Joubert,
het die departement se das, wat hoe
akademiese standaarde uitbeeld en as
'n departementele kenteken dien, aan
vier van die oudste departementslede
oorhandig. Een van hulle is dr. Dawid
Ie Roux, stigter van die departement.
Van 'n skamele begin met net een pro-
fessor en nog 'n dosent byna 30 jaar
gelede by die Karl Bremer-hospitaal,
het die Departement Interne Genees-
kunde se werklading toegeneem tot
sewe professore en mede-professore
en altesaam 40 heeltydse dosente. D

Prof. Francois Retief, UOVS se nuwe
rektor, waar hy by die reunie as 'n
oud-student en -dosent van die De-
partement Interne Geneeskunde op-
getree het.
Onder is van die oud-studente en hul
vrouens by die dinee. Van links (nie
almal heeltemal sigbaar nie) is drr.
en mevv. P.G. Bardin, P. Brink, G. El-
lis en S.F. van Eeden.
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Nerina word 20
Nerina se 20-jarige bestaan is met 'n dinee by die koshuis gevier. Onder die oud-
inwoners wat dit bygewoon het, is (links bo, met nooiensvanne tussen hakies)
Laetitia Viljoen (Ferreira), Trix Britz (Gous), Ansie Barrie (Burger), Mariette
Steyn (Poggenpoel) en Else Goosen (Deetlefs), Hulle was almal in die eerste drie
jaar van Nerina se bestaan in die koshuis.
Bo is mev. Laetitia Rabie (tweede van links) wat sedert die koshuis se ontstaan
20 jaar gelede die prinsipaJe is, sa am met die huidige primaria en 'n aantaJ oud-
primariae. Hulle is (met die getroudes se nooivnsvallIle tussen hakies) Emay
Louw (Le Roux), Karen Gilliers (Morkel), Nicola van Rooyen (die huidige prima-
ria), Hendrine Kriel (De Wit), Liesel Pauw, Henriette Pretorius en Rennie Rose-
Innes (Basson).

Die optog waarvan in die brief Jangsaan vertel word.
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Na-oorlogse
jeug se
onskuld en
geesdrif
Mev. Kay Greeff, Fort Beaufort, skryf:
Dit was met graot belangstelling dat
ek in Matieland 1:88 die (1948-)brief
van Wilhelm Verwoerd gelees het.
Dit het my sommer ver laat terugdink
na lekker Stellenbosch-dae, en die
onskuld en entoesiasme wat ons, die
Tweede Wereldoorlogse en na-oor-
logse jeug, in 1948 met ons saamgedra
het.
Ek sluit 'n foto in van die optog wat
die koets waarin dr. Malan en oom
Paul Roos was, vergesel het (getrek
deur studentemeisies met kenmer-
kende wit "bobby socks"). Die foto is
gene em toe ons va or Dagbreek verby-
gegaan het.
Die "voortrekkernooientjie op 'n
perd" waarvan Wilhelm melding
maak, was niemand anders as ek nie
(tyd, waar is jou ange!!). Die meisie
links va or is Igna Esmeyer, nou Le
Raux (getraud.met Jannie Ie Raux van
rugby-faam). Ongefukkig weet ek nie
wie die man aan die regterkant is nie.
(My nooiensvan is Van de Vyver. Ek
is getroud met Hennie GreeH, 'n oud-
inwoner van Huis Marais.)
Praat.van ongemaklik ry! Ons kon nie
'n regte sysaal kry nie, toe ry ek maar
op 'n gewone saal met die een stieg-
riem oar my been. Gelukkig was die
perd darem hondmak. 0



Netbalklub
kry 'n
groot
geskenk
Mnr. Hugo Lombard (middel, agter)
het as gebiedsbestuurder van Easigas
in Kaapstad netbalsakke ter waarde
van Rl 600 aan die Matie-Netbalklub
oorhandig. By hom is mej. Sandra du
Plessis (derde van links agter), die
Universiteit se netbalorganiseerder,
dr. Hantie du Toit (derde van regs ag-
ter), die klub se presidente en afrigter,
en vanjaar se netbalkomitee. Hulle is
(agter) Cecilia Raux, Louise Steynberg,
Anja Hopley (voorsitster) en Elana
Schreuder. Voor is Nicola van Rooyen,
Ilsje Hartman en Hanneke Deetlefs.

Die oud-Sonoppers het vroeer vanjaar
hul koshuis se halfeeufees gevier. Onder
die reiiniegangers was (links bo) 'n
groep van die oud-imvoners wat in die
laat vyftiger- en' vroee sestigerjare in
Sonop was. Hulle is (agter, met hul
nooiensvanne tussen hakies) Wilma
Kooij (De Kock), Elize Prins (Clark),
Ronel Raux (Ackerman) en Marietjie
Keyter (Bornman). Voor: fa-Marie Claas-
sen (Latsky), Esther Lategan (Van Rens-
burg) en Duparette Kapp (Burger).
Bo: Die drie Van Tonder-susters, wat in
die laat dertiger- tot vroee vyftigerjare in
Sonop was. Hulle is Hannetjie White,
Hester Beeby en Ria van Rooyen.
Unks: Die groepie oud-Sonoppers
(nooiensvanne tussen hakies) is Ria van
Rooyen (Van Tonder), Marie Retief
(Botha), Ina de Vil1iers (Van Schalk-
wyk), Dam Bosman (Coetzee), Anna
Bronkhorst (Viljoen), Anna Scholtz
(Joubert), Matty Landwehr (Moritz) en
fan Blommaert (Warren).
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Robert Kotze, met Dagbreek se "quad" en Stellenboschberg op die agtergrond.

Dagbreker DOU 1Ode
jaar in sy koshuis

MNR. ROBERT KOTZE, Dagbreek se
primarius en 'n lid van die Stu dente-
raad, is vanjaar in sy tiende jaar as
Matie en Dagbreker. "Dis 'n derde van
my lewe tot dusver," S8 die slimkop
wat in 1983 akademiese erekleure ge-
kry het.
Hy werk nou aan 'n meestersgraad in
Semitiese tale, wat hy einde vanjaar
wi! verwerf. Daarna wag sy diensplig,
maar hy wi! so gou moontlik 'n dok-
torsgraad aanpak.
Nag iets merkwaardigs aan die
skrander Dagbreek-hardebaard is die
feit dat hy grootgeword het met ouers
wat albei doof is. "Van kleins af moes
ek leer am op my eie manier met lippe-
en gebaretaal met hulle te kommuni-
keer." Hy het twee jonger susters.
Mnr. Kotze het in Goodwood grootge-
word en daar aan die Hoerskool
President gematrikuleer.
Dit is vanjaar sy tweede jaar as prima-
rius van die grootste manskoshuis op
die akker. Hy is oak voorsitter van die
komitee van primarii en primariae.
Voorverlede jaar was hy Dagbreek se
onder-primarius en die vorige jaar
reeds 'n lid van die huiskomitee.
Hy wou eers predikant word en het
B.Th. met lof geslaag. Nou beoog hy 'n
akademiese loopbaan. In 1983 terwyl
hy aan die Kweekskool gestudeer het,
het hy deeltyds aan die Universiteit
van Wes-Kaapland klasgegee. Later
was hy 'n deeltydse navorsingsassis-
tent en plaasvervangende dosent in
die US se Departement Semitiese Tale.

Grieks
Die C.S. Edgar-prys is aan hom toege-
ken as beste student in Grieks in sy
tweede en derde jaar vir die BA-admis-
siegraad. Sy gemiddelde slaagpunt vir
die graad was 88%. Vir sy honneurs-
graad in Semitiese tale was dit 90%.
Waarom het hy so lank in Dagbreek
gebly terwyl senior en nagraadse stu-
dente deesdae al hoe meer neig am
privaatlosies bo koshuise te verkies?
"Dagbreek se klein woonstelletjies vir
senior studente, waar 'n mens jou eie
kamer het en redelik privaat is, het dit
vir my makliker gemaak am in die
koshuis aan te bly," S8 mnr. Kotze.
Elke jaar het hy nuwe vriende gemaak
en so sy bande met die Dagbrekers be-

hou. Die tydperk in sy lewe het vir
hom baie beteken. "Die koshuislewe
het my baie gehelp am my menseken-
nis te verbreed."
As huiskomiteelid en primarius was
hy onder meer betrokke by die kos-
huis se eie gimnasium wat verlede
jaar ingerig is. Hy het oak gehelp am
die koshuisreglemente te hersien.
Toe hy in 1979 'n eerstejaar was, het
die koshuis se inwoners die destydse
kanselier, dr. John Vorster, as oud-Dag-
breker daar verwelkom. Vanjaar is een
van dr. Vorster se kleinseuns, mnr.
Kolbe Kolver, 'n eerstejaar-Dagbreker.

Prof. H.B. Thorn, wat dr. Vorster as
kanselier opgevolg het en 'n oud-pri-
marius van Dagbreek was, het met 'n
besoek aan die koshuis 'n boek aan
mnr. Kotze oorhandig.

Van die studentepret wat Robert
Kotze beleef het, was sy "troues" as
primarius verlede jaar en vanjaar in
Karnavaltyd, elke keer met die prima-
ria van die koshuis wat saam met
Dagbreek Karnaval gehou het. Van-
jaar was sy "bruid" die bekende
tennisster mej. Rene Uys, primaria
van Serruria. 0

Bond het reeds 150 lewenslede
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SOWAT 150 oud-Dagbrekers het
reeds as lewenslede by die Bond van
Oud-Dagbrekers aangesluit en baie
van hulle maak 'n punt daarvan am
elke Vrydag hulle oud-Dagbreker-
dasse te dra.

Die lewenslidmaatskap, teen R50 een-
malig, het ontstaan toe 'n oud-Dag-
breker-trustfonds voorverlede jaar
met 'n reiinie van die koshuis gestig
is. 'n Raad van trustees is toe verkies,

wat met die komitee van die Oud-
Dagbrekerbond saamwerk.
Aanvanklik sou die trust slegs vir die
koshuis se 75ste verjaardag in 1996
geld insamel. Nou het die trustees
besluit am mettertyd oak beurse aan
oud-Dagbrekers se seuns uit die
trustopbrengs toe te ken.
Die fonds help die bond oak am meer
gereeld saamtrekke vir die koshuis se
oud-inwoners te reel. Dagbreek se

klublokaal met sy eie kroeggeriewe is
nie net met reiinies nie, maar deuren-
tyd vir di oud-inwoners besKikbaar.
Die bond wi! graag nag baie meer van
die honderde oud-Dagbrekers by die
projek betrek. Hulle kan skryf en
hulle tjeks stuur aan die Voorsitter,
Oud-Dagbrekertrust, Posbus 3134,
Stell en bosch 7600.
Die oud-Dagbreker-das kan teen R18
van die adres bestel word. 0



AANDAG ALLE OUERS!!
DEELTITEL-WOONSTELLE TE KOOP
BIRDSTRAAT STELLENBOSCH
Beh~in u eie stukkie Stellenbosch. Eenmans-, een- en tweeslaapkamer-
deel-titelwoonstelle te koop in die hartjie van Matieland.

• Eierestaurant
• loopafstand van klasse
• Goeie vakansieverblyf gedurende vakan-
sie tydperk

• Eiewasgeriewe
• 90%-Verbande beskikbaar

BELEGGINGSGELEENTHEID
Stellenbosch
duurder en

op
hoe

Verblyf
word al
skaarser.

Teen 10%inflasie per jaar sal
u R42500 woonstel teen 1996
meer as R100000 werd wees .

Bele in u kind se
terwyl u woonstel
waarde.

Besoek ons inligtingskantoor en
Toonwoonstel op die perseel

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

~.: Kantoor (02231)-5409

• Prysevanaf R42500
• Aanvangsdeposito R800
• Koop nou vir volgende jaar - oordrag kan
uitgestel word

• Eieswembad
• Gasamentlike braaigeriewe



@&!J7~'nof(~
Die tegniese vaardigheid van die ou meesters en hul strewe

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

met filtermondstuk-die Meesterstuk in Sigarette.

Room van die Oes

DIE
l\1EESTERSTU[~

RVR300A
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