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Wie vul die leemte?

Sanlam ondersteun
tersiere onderwys in Suid-
Afrika al 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 San1am
verseker almal van 'n
beter toekoms deur vir
hoer onderwys in die
bres te tree.

Dit spreek boekdelel

SanlaDl'.~
Waar 0 loekoms lei ker!-

Vir se
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J LJ van Vuuren
l3esturende Direkteur: Volkskas l3eperk

~~Onsverbintenis tot
Staat erdiens

beteken dat u
die soort diens

wat regtig vir u
saak ."

"By Volkskas is ons almal verbind om
ons uiterste bes vir u te lewer. Ons
noem dit Staatmakerdiens - dft wat u

eintlikvan u bank verwag. Staatmaker-
diens maak Volkskas anders as enige
ander bank. "

VCH.KSKAS HEf'EIo1K (;EI<EtiISTKEEI<IJE HANK) REG NCl7H/Ul]llli10flI;
~~
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• REDAKSIONEEL
Verrykte onderrigsituasie
hou baie moontlikhede in
Verskeie programme vir rekenaarge-
steunde onderwys (RGO) wat aan die
Universiteit ontwikkel is en gebruik
word, het die afgelope tyd die aandag
getrek. Dit sluit in die baanbrekers-
werk wat gedoen is met die eerste
RGO-program vir teologiestudente in
die land, asook Suid-Afrika se eerste
RGO-program wat van interaktiewe
video en interaktiewe klank gebruik
maak.

Laasgenoemde, wat deur die Instituut
vir Taalonderrig ontwikkel is, en 'n
RGO-program vir voorgraadse huis-

houdkunde-studente wat aan die
Buro vir Universiteits- en Voortge-
sette Onderwys ontwikkel is, is albei
met landwye toekennings vereer.

Dit is ook interessant dat daar van ny-
werheidskant af belangstelling is vir
die vaardigheid wat op die gebied
aan die Universiteit ontwikkel word,
omdat myn- en ander groot maatskap-
pye byvoorbeeld gedurig beter taalon-
derrigmetodes soek.

RGO kan vir allerlei uiteenlopende
vakrigtings gebruik word om die kon-

vensionele klaskamersituasie nie te
vervang nie, maar aan te vul. Die
nuwe tegnologie, wat deurentyd
steeds aan die ontwikkel is, maak dit
moontlik om byvoorbeeld die mens-
like stem of video-beeldmateriaal in
so 'n onderrigprogram te gebruik.

Hoewel kundigheid, moeite, tyd en
geld nodig is om hierdie verrykte teg-
nologiese onderrigsituasie met
sukses daar te stel, is RGO beslis 'n
opwindende onderwyshulpmiddel
wat baie moontlikhede vir die univer-
siteitsonderwys inhou.

'n Buitengewone eer
Die besluit van Volkswagen Suid-Af-
rika om 'n halfmiljoen rand binne vyf
jaar aan die Universiteit te skenk vir
die instelling van 'n professoraat in
gehalteversekering, bevestig nie net
die maatskappy se vertroue in die

Suid-Afrikaanse motorbedryf nie
maar, soos VWSA se besturende di-
rekteur dit gestel het, die agting wat
daar vir die US en sy Departement Be-
dryfsingenieurswese bestaan.

Dit is 'n buitengewone eer vir die Uni-
versiteit dat die nuwe leerstoel op
Stellenbosch slegs die tweede soort-
gelyke een ter wereld en die eerste
buite Wes-Duitsland is wat deur die
maatskappy ingestel word. 0

GERTRUD SWANEVELDER, die 19-
jarige Matie wat onlangs in Amerika
as die wereldkampioen in ruiterkuns
vir Amerikaanse perde aangewys is.

Om die prestasie te behaal, moes sy
die ruiter wat die afgelope sewe jaar
die wereldkampioen was, uitstof. Dit
was boonop die eerste keer dat mej.
Swanevelder in die afdeling vir rui-
ters ouer as 18 jaar aan die wereld-
byeenkoms deelgeneem het.
In 1986 het sy reeds. - met groot
sukses - in die klas vir 0.18-jariges
aan die wereldbyeenkoms in die VSA
deelgeneem.

Sy het in 1985 haar Springbokkleure
in ruiterkuns verwerf. In Mei vanjaar
is sy as die Suid-Afrikaanse kam-
pioen vir senior kunsruiters aange-
wys.

Verder was sy twee keer kaptein van
die Springbokspan wat aan kompeti-
sies teen besoekende internasionale
spanne - albei kere Amerikaners -
deelgeneem het. Die eerste was in
1985 met 'n binnenshuise byeenkoms
in Goodwood en die ander vroeg in
1988 op Graaff-Reinet.
'n Wereldbekende Amerikaanse af-
rigter, Lillian Shively van Indiana,
het Suid-Afrika vroeg in die jaar be-
soek en Gertrud toe genooi om haar
vir enkele maande in Amerika deeg-

Fokus Op • • •

Gertrud Swanevelder

lik vir die wereldbyeenkoms te gaan
voorberei.
In Junie het sy haar studies onder-
breek om na Amerika te vertrek. Sy
het vir sowat twee en 'n half maande
by mej. Shively, wat 'n groot ruiter-
skool het, gewoon om deur haar on-
derrig te word en vir die wereld-
byeenkoms voor te berei.

Voor die wereldbyeenkoms - wat in
Louisville, Kentucky, gehou is - het
Gertrud aan drie ander belangrike
Amerikaanse skoue deelgeneem. By
die eerste twee, albei in Indiana, het
sy reeds goed gevaar en is toe by die
derde, in Kentucky, as wenner van
haar klas aangewys.
Sy het aanvaar dat haar afrigter haar
nie openlik as 'n Suid-Afrikaner vir
die wereldbyeenkoms sou inskryf nie,
"omdat so teen Suid-Afrikaanse
sportmanne en -vroue gediskrimineer
word". Dit was dus vir haar 'n baie
groot verrassing toe sy die aankon-
diger hoor se: "Die wenner is Gertrud
Swanevelder van Suid-Afrika."
Mej. Swanevelder is 'n B.Sc.-student
in Menslike Bewegingskunde aan die
US. Sy het in die Eikestad grootge-
word en skoolgegaan.
Van kleintyd af ry sy al perd. Haar pa,
prof. Carl Swanevelder van die De-
partement Geografie aan die Univer-
siteit, het 'n kleinhoewe by Bonnie-
mile naby Stellenbosch, waar sy by
haar ouers woon.
As die jongste van vier kinders het die
nuwe wereldkampioen nie net van
haar ouers nie maar ook van haar
broers, Justiaan en Petrie, en suster,
Carin, die nodige aanmoediging ge-
kry om in die ruiterkuns te presteer.
Sy sal in die toekoms graag weer in
die buiteland wil meeding, maar wi!
vir eers haar studies voorkeur laat ge-
niet. 0
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VW endows chair
• • •In engineering

Mnr. Stander Jordaan (links voor), Senior Hoofbestuurder van Volkskas, met die
ondertekening van die ooreenkoms vir die Oud-Matie-kredietkaart sa am met,
van die US, mnr. Andries van Tonder, Direkteur: Finansies en Dienste, prof.
Mike de Vries, Rektor en Vise-kanselier, en mnr. Piet Lombard, Direkteur: Ont-
wikkeling en Skakeling.

Professor Reinecke

plaaslik en internasionaal aanvaar-
baar wees.

Volkskas het onderneem om 'n ge-
deelte van die inkomste wat met die
kaart verdien word aan die Universi-
teit oor te betaal. Die US sal dit na
goeddunke vir broodnodige projekte
gebruik.

Die nuwe kaartstelsel hou egter nie
net vir die Universiteit voordele in
nie - daar sal ook vir die kaarthouers
iets wees om na uit te sien. Meer be-
sonderhede word in Februarie be-
kend gemaak wanneer Volkskas die
kaart in werking stel. 0

"This first chair of quality assurance
in South Africa underscores our com-
mitment to building the finest quality
motor vehicles in the markets in
which we compete", said Mr. Searle.

"We have been working closely with
the Department of Industrial Engin-
eering at Stellenbosch on many pro-
jects, and this endowment demon-
strates the high regard in which we
hold this department and the Univer-
sity." 0

SPESIALE KREDIETKAART
- Slegs vir Oud-Maties

DIE UNIVERSITEIT heg besondere
waarde aan sy verbintenis met sy
oud-studente. Om die verbintenis
verder te versterk, het die US pas met
Volkskas 'n baie spesiale kredietkaart
- slegs vir Oud-Maties - beding.
Die nuwe kredietkaart sal 'n unieke
identiteit he: Waar dit ook al gebruik
word, sal dit die kaarthouer dadelik
as 'n Oud-Matie identifiseer - iets
waarop Oud-Maties baie trots is.

Verder sal die Oud-Matie-krediet-
kaart al die voordele inhou wat die
bank se twee bekende kredietkaarte
reeds bied. Die Oud-Matie-kaart sal

R500000

Volkswagen of South Africa has
endowed a chair of quality as-
surance in the Department of In-

dustrial Engineering at Stellenbosch
University. It will be the first of its
kind in South Africa, and only the
second one in the world to be en-
dowed by the parent company of
Volkswagen in West Germany and its
subsidiaries world-wide. VW's first
chair in quality assurance was estab-
lished at the University of West Ber-
lin some time ago.

The new professorship at Stellen-
bosch will function from the begin-
ning of the 1989 academic year.

Volkswagen has created the chair to
promote the interests of advanced
quality assurance in assembly, manu-
facture, distribution and mainte-
nance, especially in the environment
of the motor industry in South Africa.

In a joint statement, Mr. Peter Searle,
managing director of VW of SA, and
Prof. Robert Reinecke, head of the De-
partement of Industrial Engineering
at Stellenbosch, said that the chair is
a key and fundamental step in estab-
lishing an entire technological family
of quality assurance professionals in
industry, covering the spectrum from
technicians to post-doctoral research
fellowships.

Volkswagen's endowment totals
R500 000 over a period of five years.
It will enable the University to teach a
special graduate course in industrial
engineering with quality assurance as
an option and a full-time Masters' de-
gree course in quality assurance, as
well as to provide doctorate guid-
ance.

The new incumbent will also liaise
with techinikons involved with the
training of quality assurance techni-
cians; carry out fundamental and ap-
plied research in quality assurance;
undertake professional assignments
in quality assurance through the Insti-
tute for Industrial Engineering at the
University; and teach short courses
and offer special seminars for practis-
ing engineers and technicians.
In order to assist the University in
attracting the required calibre of
academic as professor of quality as-
surance, Volkswagen will guarantee
him an advanced research and devel-
opment workload of 200 hours per
year at normal commercial rates. This
would involve work at Volkswagen of.
South Africa, its component sup-
pliers or its dealers.
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Erflatings word al belangriker

aan die Fakulteit Teologie nagelaat
om by die Kweekskool se studie-
fonds vir behoeftige studente ge-
voeg te word.

* 'n Bekende egpaar van Loeriesfon-
tein, mnr. S.J.J. (Sarel) Visser en sy
vrou, mev. Gerty Visser (gebore
Louw), is teen die einde van 1987
kort na mekaar oorlede. Hy was 83
jaar oud.

Die koor is die afgelope jare al hoe
meer gekortwiek deur stygende
kostes, onder meer vir bladmusiek en
vervoer. Omdat die Universiteit die
koor as een van sy mooiste toon-
vensters beskou, word gepoog om die
koor se gesonde voortbestaan te ver-
seker. Dr. Weber se erflating is die
eerste stap om die ideaal te verwe-
sentlik.
Hierdie erflating sal as kapitaal in die
koortrust behoue bly, sodat die koor
elke jaar die voordeel van 'n gedeelte
van die opbrengs kan gebruik.

* Nog 'n erflating wat in die afgelope
jaar gerealiseer het, is die van mej.
M.W.J. du Plessis. Sy het RIO 000

Mev. Glen Uys soom met mnre. Piet Ldmbord (links) en Sunley Uys by die ge-
denkmuur wot die Universiteit onlongs. by die hoofingong van die P.M. Ie Raux
Uys-ploos oon die pad tussen Heidelberg en Witsond opgerig het.

* R21 567,53 is uit die boedel van 'n
Swellendammer, mev. C.M. Baden-
horst (gebore Kunz), ontvang. Dit.'
word vir kankernavorsing in die
Fakulteit Geneeskunde gebruik.

* Dr. Phil Weber, afgetrede redakteur
van Die Burger en 'n eertydse lid
van die Universiteitsraad, het
RI00 000 in sy boedel aan die
Universiteitskoor-trust nagelaat.
(Lees ook die berig op bI. 32.)

Dit is ook nie net kontant wat bly-
wend tot voordeel van die nageslag in
die Universiteit se trusteeskap ge-
plaas kan word nie. Vaste eiendom,
kunswerke, waardevolle boeke, asook
dokumente en ander kultuurbates tel
onder die kosbare besittings wat die
US in die afgelope jaar deur erflatings
bekom het.

Van die erflatings wat die US in 1988
verkry het, is onder meer die vol-
gende:

of met die US se talle ander fasette
van opleiding, opvoeding, navorsing,
kennisontginning en kultuurbevor-
dering.

Wisselwerking
Omdat die Universiteit nou 'n grond-
eienaar in die distrik Heidelberg is,
het die boerevereniging daar die US
genooi om die verwagte wisselwer-
king tussen die instansie en die plaas-
like boeregemeenskap op 'n
inligtingsvergadering uiteen te sit.

Prof. Mike de Vries, Rektor en Vise-
kanselier, het op die vergadering die
vergrootglas geplaas op die langter-
myn-voordele wat die US se betrok-
kenheid vir die distrik se boere in-
hou. Hy het onder meer aangekondig
dat US-studente wat van Heidelberg
en distrik afkomstig is, voorkeur gaan
kry by die toekenning van beurse uit
die opbrengs van die P.M. Ie Roux
Uys-plaas.

Op die vergadering is 'n belangrike
beginsel opnuut beklemtoon: 'n Erf-
lating aan die Universiteit kan groot,
blywende voordele inhou vir die ge-
meenskap waaruit so 'n testamentere
bemaking kom.

Die Universiteit trek egter nie net
voordeel uit groot erflatings soos die
van mnr. John Uys nie - selfs klein
bedrae kan help, byvoorbeeld met
studiebeurse aan behoeftige studente,

ErflatingS is besig om die Universi-
teit se vernaamste bron van sken-
kersinkomste te word. Veral in

die afgelope dekade het al hoe meer
mense besef watter belangrike bydrae
hulle deur middel van hul testamen-
tere bemakings - hoe klein of groot
dit ook al is - kan lewer om die Uni-
versiteit in staat te stel om sy opvoe-
dings- en navorsingstaak voort te sit.

In 1988 het die Universiteit meer as
RO,75 miljoen in kontant uit boedels
ontvang, asook vaste eiendom ter
waarde van R4,5 miljoen.

Die grootste erflating wat vanjaar ge-
realiseer het, was die van wyle mnr.
John Uys van Heidelberg, Kaapland,
wat drie pragplase in hierdie distrik
asook vee- en wildkuddes aan die US
nagelaat het.

Soos mnr. Uys dit wou he, is sy boer-
dery-eenheid verno em na sy enigste
seun, mnr. Le Roux Uys, wat in 1973
dood is. Dit heet nou die P.M. Ie Roux
Uys-plaas van die Universiteit van
Stellenbosch.

Die Universiteit het onlangs 'n ge-
denkmuur by die hoof-plaasingang
aan die pad tussen Heidelberg en Wit-
sand opgerig, wat ook as die US se
huldeblyk vir mnr. John Uys se visie
en ruimhartigheid dien. Sy weduwee,
mev. Glen Uys, het die gedenkplaat
teen die muur onthuI.
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Mev. Visser was 'n Oud-Matie wat
aan die destydse Victoria-kollege as
onderwyseres opgelei is. Sy het op
Nieuwoudtville skoolgehou toe sy in
1932 met mnr. Visser getroud is.

In 1962 het oom Sarel sy plase, Loer-
kop, Kluitjieskraal en Kaboes, ver-
koop en hy en tant Gerty het op Loe-
riesfontein gaan woon.

Hy was 'n gebreide mens; 'n baan-
breker wat die geharde wereld van
die droe Boesmanland help mak
maak het; lui mig en 'n baas-storiever-
teller; maar hardwerkend, opreg en
gelowig.

Gedurende hullewens het hulle reeds
ruim tot die bou en toerusting van die
Loeriesfontein-hospitaal bygedra.
Hulle het ook besluit om al hul bates
aan liefdadigheid, en veral kerklike
inrigtings, te bemaak.

Die Vissers het R275 000 aan die Uni-
versiteit nagelaat om vir die oplei-
ding van studente in die teologie ge-
bruik te word. Dit strook met wat oom
Sarel dikwels gese het: dat hy alles
wil teruggee aan die Here van wie hy
al sy besittings ontvang het.

Al hoe meer Oud-Maties, ouers van
studente en ander vriende van die
Universiteit is bereid om iets in hul
testamente aan die Universiteit na te
laat.

Mnr. Sarel Visser, waf R275 000 aan
die Un'iversiteif nagelaaf het.

Enigiemand kan selfs 'n klein bedrag
as erflating aan die US oorweeg, om-
dat daar nie 'n minimum-bedrag aan
so 'n erflating gekoppel is nie. Elke
erflating, hoe groot of klein ook aI, is
van boedelbelasting vrygestel.

'n Mens kan in jou testament spesifi-
seer waarvoar die Universiteit die
nalatenskap moet gebruik. 'n Onge-
bonde erflating beteken egter dat die
US die erflating kan aanwend waar
die grootste behoefte daarvoor be-
staan. 0

I BIOTEGNOLOGIE
IN DIE vorige uitgawe van Matieland
is daar in die berig "Biotegnoloe se
werk hou baie moontlikhede in" fou-
tief verwys na die instituut se werk
t.o.v. "sekere nadelige giste, wat
gifstowwe produseer en wynfermen-
tasies besoedel ... " Prof. H.].]. van
Vuuren, direkteur van die instituut,
wys daarop det die feite as volg is:
Die wynbedryf ondervind wereldwyd
probleme met slepende of trae gis-
tings. Navorsers in die Departement
Mikrobiologie het onlangs vasgestel
dat sekere giste wat algemeen op
druiwe voorkom, proteine afskei wat
die wyngiste laat afsterf.
Hierdie protein-vormende giste ward
tans op 'n genetiese vlak in die Insti-
tuut vir Biotegnologie bestudeer. Na-
vorsers is vol vertroue dat hulle die
genetiese eienskappe van hierdie
giste sal kan "herskryf" om dit dan na
wyngiste oar te dra. Die wyngiste sal
dan bestand wees teen die protein-
vormende giste en dit sal slepende
gisting tot 'n groot mate uitskakel.
Die stelling dat SA Brouerye, die Ko-
ringraad en die Departement Land-
bou-ekonomie en Bemarking die pro-
jek m.b.t. die genetiese manipulering
van wyngiste finansieel steun, is ook
nie karrek nie. Stellenbosch Boere-
wynmakery en Distillers Korporasie
finansier die projek. 0
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trokke kerkhistoriese en kerkhistorio-
grafiese problematiek.

Die vlak is spesiaal bygevoeg vir die
belangstellende student wat terwyl hy
die kursus volg, geprikkel word om
meer daarvan te wete te kom. Hy
word ook na ter sake literatuur ver-
wys. Die "dieper" vlak is ook 'n bron
van kennis waarna die student later
in sy teo logie-studies kan terugkeer.

'n Werkboek is saam met die kursus
opgestel, om die wisselwerking tus-
sen student en rekenaar aan te vul.
Die student kan aantekeninge daarin
maak, of insiggewende skerms "oorte-
ken" en die opdragte wat die reke-
naar deurlopend gee, uitvoer. Dit is

nie net 'n handige bron vir eksamen-
voorbereiding nie, maar help die stu-
dent om 'n deeglike begrip van die
yak te vorm en op te bou.

Die kursus bestaan in die bree uit 'n
aantal onderrigsessies van 40 minute
elk, wat soos 'n ketting ineenskakel.
Elke sessie is om 'n sentrale tema ge-
bou. Dit val dan uiteen in 'n aantal
onderrigeenhede wat in inhoud, aan-
bieding en aantal skerms verskil.

Elke sessie begin met algemene oorsig
en 'n orientering t.o.v. die kursus in
sy geheel. Daarna word die tema aan-
gekondig en (m.b.v. animasie, sketse,
kaarte, ens.) behandel.

In die volgende afdeling word hoof-
saaklik inligting van die student in-

gangspunte moes ook deeglik in ag
geneem word. Dit het beteken dat die
kerkgeskiedenis met behulp van die
nuwerwetse onderrigmedium steeds
gereformeerd gedefinieer en voorge-
stel of uitgebeeld moes word.

Die program bestaan uit 'n aantal dis-
kette wat in 'n mikrorekenaar gebruik
word. Die studente het geen tikvaar-
digheid daarvoor nodig nie.

Van links: prof. Brown, ds. Britz en dr. Malan.

dent tot volwaardige en selfstandige
verwerking en begrip van die kerkge-
skiedenis te begelei.

Die oorwegings en navorsingsresul-
tate het gelei tot 'n rekenaargesteunde
kursus wat tegnies gesproke 'n in-
gewikkelde vertakkingstruktuur het.
Dit is primer daarop gerig om die stu-

Die forme Ie onderrig moes steeds uit-
gaan van die dosent - in die geval
met 'n kerklike opdrag en roeping.
Die rekenaar word dus slegs in 'n
ondersteunende rol gebruik.

Om die rekenaar so goed as moontlik
te benut, is deeglik van grafiese werk
in die vorm van illustrasies, anima-
sies en kaarte gebruik gemaak.

Daar is twee "vlakke" van onderrig in
die kursus. Die eerste is verpligtend
en die tweede of "dieper vlak" is op-
sioneel. Uitgebreide vakkennis is in
die "dieper vlak" opgeneem, gewoon-
lik met 'n aanduiding van die be-

Rekenaars help tokkelokke met
kerkgeskiedenis

Dit word allerwee as baanbrekers-
werk in die teologie-onderrig beskou.
Die rekenaar gee beslis 'n nuwe di-
mensie aan die onderrig van 'n yak
wat deur baie tokkelokke as "verve-
lig" beskou word.

Prof. Eddie Brown, die departe-
mentshoof, was die vakkundige advi-
seur. Ds. Rudolph Britz, 'n tydelike
dosent in die departement, het die
kursus ontwerp, met dr. Thys Malan
van BUVO as didaktiese adviseur.

Deeglike voorbereiding was nodig.
Eerstens moes die gebruik van die
mikrorekenaar as 'n ondersteunende
onderrighulpmiddel in die didaktiese
situasie aan 'n universiteit intensief
ondersoek word. Dit is aangevul deur
'n indringende studie om vas te stel
wat die knelpunte met eerstejaar-
studente se onderrig en hul bemees-
tering van kerkgeskiedenis as 'n ver-
pligte teologievak op universiteit is.

Dosente van die departement het die
program die afgelope drie jaar in
samewerking met die Universiteit
se Buro vir Universiteits- en Voort-
gesette Onderwys (BUVO) ontwikkel.
Kerkhistorici van die departement
moes saam met 'n didaktikus en
verskeie rekenaarprogrammeerders
van BUVO intensiewe spanwerk doen
om die program te laat slaag.

Drie BUVO-programmeerders, mevv.
Bettie Jonker, Marina van Zyl en Veda
Raubenheimer, het die programme-
ring behartig. Mev. Marian de Wet het
as kunstenares opgetree.

Laasgenoemde het onder meer uitge-
wys dat die eerstejaars dit moeilik
vind om histories-krities met kerkge-
skiedenis om te gaan. Om dit boonop
in 'n teologiese sin te doen, is 'n
sprong wat hulle nie maklik oorbrug
nie.

Knelpunte

Die program is dus so ontwerp dat dit
aan die eenkant die rekenaar as on-
derrigmedium maksimaal benut, en
aan die anderkant die tipiese pro-
bleme by die leer en doseer van kerk-
geskiedenis probeer oplos.

Terselfdertyd moes voldoen word aan
'n aantal vereistes wat die Departe-
ment Ekklesiologie gestel het. Die
departement se gereformeer'de uit-

SUid-Afrika se eerste rekenaar-
gesteunde onderrigprogram vir
teologiestudente het onlangs op

Stellenbosch in werking getree. Die
Departement Ekklesiologie het dit vir
eerstejaars in die kursus Vroee Kerk-
geskiedenis ontwikkel.
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US-navorser word vir
baanbrekerswerk vereer

8

gewin. Enersyds word sy insig en be-
grip aan die hand van 'n aantal veel-
keuse-vrae en -antwoorde getoets.
Kies hy verkeerd, verduidelik die re-
kenaar waarom dit verkeerd is, en
waarop die antwoord wat die student
gekies het wei betrekking het. 'n Ver-
keerde keuse word dus in 'n leerge-
leentheid omskep!

In die onderrigeenheid wat dan volg,
word die student se basiese kennis
getoets, en word hy ingeoefen om
noodsaaklike feitemateriaal baas te
raak. Dit is in die vorm van 'n "snel-
vuur" -afdeling geprogrammeer. Die
student moet telkens - binne agt se-
kondes - 'n antwoord op 'n gestelde
kort vraag gee. Vir elke verkeerde
keuse word die punt wat hy kon gekry
het, aan die rekenaar toegeken. So
ding die student as't ware met die re-
kenaar mee.

Omdat dit hier om noodsaaklike fei-
tekennis gaan, moet die student 'n
slaagsyfer behaal voordat hy met die
res van die program kan aangaan.
Slaag hy dus vir die tweede keer nie
daarin om die rekenaar te klop nie,
word hy na die ter sake gedeelte van
sy klasdiktaat verwys - met 'n ern-
stige vermaning om dit te bestudeer
as hy nie in die eksamen teleurgestel
wi! word nie.

Eksamenvrae
'n Derde afdeling is op die vertolking
en ontwerp van moontlike eksamen-
vrae ingestel. Dit prikkel die student
om sy vakkennis te verwerk. Terself-
dertyd raak hy ook bewus van die be-
sondere kerkhistoriese problematiek
wat met die bepaalde tema saamhang.
Dit gaan gepaard met opdragte wat hy
in sy werkboek moet uitvoer.

'n Skematiese oorsig van die behan-
delde stof is 'n vanselfsprekende
afsluiting van die onderrigsessie. Dit
berei die student ook voor op die vol-
gende sessie. So word hy aangespoor
en uitgedaag om self te dink terwyl hy
feite en gebeurtenisse leer verstaan.
Hy leer om te vertolk, te beoordeel en
om kerkhistoriese verbande te inte-
greer sodat hy die hele veld kan oor-
skou en beheer.

Volgens prof. Brown dui alles daarop
dat die kursus nie net slaag nie, maar
aile verwagtinge oortref. Die studente
trek besonder baie voordeel daaruit.
Die wyse waarop hulle, van wee die
program, die yak akademies en teolo-
gies verantwoord, is beslis bemoedi-
gend.

Rekenaargesteunde onderrig is nou
permanent in die Departement Ekkle-
siologie gevestig. Dit is 'n opwin-
dende nuwe fase in die aanbied van
kerkgeskiedenis, se prof. Brown.

Die departement het reeds begin om
ook 'n rekenaargesteunde onderrig-
program oor die Suid-Afrikaanse
kerkgeskiedenis te ontwikkel. 0

, N Lang studiebesoek aan Ame-
rika in 1985, gevolg deur 21/2
jaar se toegewyde eksperi-

mentering op Stellenbosch, het daar-
toe gelei dat 'n US-navorser die eerste
Suid-Afrikaanse rekenaargesteunde
onderrigprogram ontwikkel het wat
van interaktiewe video en interak-
tiewe klank gebruik maak. Dr. Jannie
Botha van die Instituut vir Taalonder-
rig (INTUS) het die baanbrekerswerk
op die gebied van Xhosa-onderrig as
'n vreemde taal in medewerking met
kollegas in die Departement Afrika-
tale gedoen.

Hy is onlangs vir sy bydrae tot die ver-
nuwing van taalonderrig as die mede-
wenner van 'n prys vir taalonderrig-
bevordering aangewys. Dit heet die
ETA-prys en is vanjaar vir die eerste

Dr. lannie Botha, skepper van Suid-
Afrika se eerste rekenaargesteunde
onderrigprogram wat van interak-
tiewe video en interaktiewe klank ge-
bruik maak.

keer toegeken deur Educational &
Technical Aids, 'n firma wat tegnolo-
giese hulpmiddels vir die opvoed-
kunde verkoop.

Lede van die Vereniging vir Taalon-
derrig (SAVTO) het die nominasies
vir die prys gedoen. Dr. Botha deel dit
met 'n Potchefstroomse dosent, prof.
Johan van der Walt. Hulle het saam 'n
wisseltrofee en elkeen ook 'n geldprys
ontvang.

Daar word beoog om bogenoemde re-
kenaargesteunde interaktiewe video-
en interaktiewe klankprogramme
vanaf 1989 in die Departement Afri-
katale op Stell enbosch te gebruik.
Ander US-departemente vir vreemde-
taal-onderrig, byvoorbeeld Duits of
Frans, kan moontlik in die toekoms

ook die opwindende tegnologiese
hulpmiddels gebruik.

Dr. Botha se die beswaar teen reke-
naargesteunde onderrig (RGO) vir die
aanleer van 'n taal was altyd dat
klank, en spesifiek die menslike stem,
nie getrou weergegee kon word nie.
Dft is lank nie meer 'n probleem nie.
Persoonlike rekenaars kan nou ge-
bruik word om enige menslike stem
van 'n hardeskyf af te "lees" en weer
te gee.

Boonop bied die interaktiewe klank-
program die moontlikheid dat die
taalstudent byvoorbeeld sy eie uit-
spraak kan oefen deur te luister hoe
dit klink as hy en die rekenaar "met
mekaar gesels", en die rekenaar die
student lei en reghelp.

Word die interaktiewe videoprogram
daarby gevoeg, plaas dit die taalstu-
dent in 'n "Iewendige situasie" waar
die student gedwing word om met
mense in hul taal te gesels. Binne die
afsienbare toekoms sal die rekenaar
selfs die student kan reghelp met sy
uitspraak deur die studente se uit-
spraak met die van die meesterstem te
vergelyk.

lOp reis'
Die video is nie "enkelbaan" nie,
maar kan van 'n punt af na verskeie
moontlikhede toe beweeg. So byvoor-
beeld, as die student d.m.v. die video-
onderrigprogram "op reis gaan" en
horns elf verstaanbaar kan uitdruk
teenoor 'n polisieman met wie hy ge-
konfronteer word, beduie die hom na
sy hotel; so nie beland hy in die tronk
- en elke keer is daar nuwe mense
met wie daar gekommunikeer moet
word.

Hierdie situasie kom uit 'n onderrig-
program vir die leer van Spaans wat
deur die Brigham Young-universiteit
in Amerika opgestel is, en waarmee
dr. Botha kennis gemaak het toe hy in
1985 vir 'n jaar aan die Universiteit
van Delaware navorsing gedoen het
oor die gebruik van die mikroreke-
naar om 'n vreemde taal te leer lees,
praat, skryf en verstaan.

Hoe om klank in RGO-taallesse te ge-
bruik, was die groot uitdaging wat dr.
Botha moes oorbrug. "Baie eksperi-
mentering was nodig om die tegnolo-
gie by ons behoeftes hier te laat aan-
pas. Nou weet ons van die slaggate en
hoe om hulle te vermy."

Anders as wat 'n mens kan verwag, is
die apparaat nie geweldig duur nie.
Die Universiteit se taallaboratorium
gebruik 'n videoskyfspeler wat sowat

~
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bekom en te kan bekostig, is een van
die probleme wat BUVO ervaar, se dr.
Thys Malan, hoof van die Afdeling
Onderrigontwikkeling.
Hy meen belangstelling in RGO is aan
die toeneem by die Universiteit, hoe-
weI daar nog 'n mate van onkunde en
selfs weerstand daarteen by sommige
dosente bestaan. "Die Universiteit
het dit van die begin at hopelik reg
aangepak, en ons behoort nog baie op
die gebied van RGO te bereik."
'n Wye verskeidenheid programme is
reeds ontwikkel. Dit wissel van by-
voorbeeld bosbou en chemie tot teo-
logie en skoolmusiek. 0

onderwyshulpmiddel opgedoen.

"RGO is nog 'n baba in Suid-Afrika en
ons almal wat daarby betrokke is be-
hoort meer van mekaar te leer, omdat
almal wat sulke programme ontwik-
kel eintlik presies dieselfde pad moet
loop," meen sy.

Aan die Universiteit het RGO groot-
liks sy beslag gekry toe dit in 1985 as
'n deel van die Afdeling Onderrigont-
wikkeling in BUVO gevestig is.

Om genoeg kundige personeel vir die
ontwikkeling van RGO-programme te

voortdurend op soek na beter taalon-
derrig-metodes.
Dr. Botha vind dit jammer dat mense
wat met taal- en ander opleiding te
doen het, dikwels slegs by die klassi-
tuasie vassteek terwyl 'n doeltreffender
metode gevind kan word in "die ver-
rykte situasie wat RGO en sy verwante
tegnologiese hulpmiddels bied".
Hy meen ook 'n mens moet waak teen
die gevaar dat die tegnologie reeds
verouder kan wees teen die tyd dat jy
dit bemeester het. "Dit is 'n vinnig
veranderende veld." 0

Altesaam 92 inskrywings is vir al die
kategoriee ontvang. Die wenners is op
'n bekroningsplegtigheid in Ver-
woerdburg aangewys. BUVO se wen-
program was een van die min Afri-
kaanses wat ingeskryf is.

Mev. McDonald was tot onlangs by-
kans agt jaar aan die US by die ont-
wikkeling van RGO-programme be-
trokke. Sy het aanvanklik by die
Instituut vir Taalonderrig en die afge-
lope sowat 3+ jaar by BUVO "op die
harde manier" waardevolle onder-
vinding oor die opwindende nuwe

•
Mev. McDonald kyk saam met prof. Hennie Rossouw, Vise-rektor (akademies) na
die wenprogram.

BUVO-program wen
landwye wedstryd

~
R4 500 kos saam met 'n goeie per-
soonlike rekenaar.

Die tegniek wat hier ter sprake is, nl.
om 'n situasie uit die werklike lewe
met tegnologiese hulpmiddels na te
boots, word jare al gebruik, byvoor-
beeld om vlieeniers op te lei. Dit kan
naas taalonderrig ook op ander vakge-
biede soos geneeskunde toegepas
word.
Van nywerheidskant is daar groot
belangstelling vir INTUS se werk in
RGO-verband. Mynmaatskappye en
ander groot instansies is onder meer

,N Rekenaargesteunde onderrig-
program vir voorgraadse huis-
houdkundestudente wat deur

die Buro vir Universiteits- en Voort-
gesette Onderwys (BUVO) ontwikkel
is, is onlangs as een van die kategorie-
wenners in 'n landwye kompetisie,
Ad Educandum, aangewys.
Die Departement Onderwys en Kul-
tuur (Administrasie: Volksraad) se
Afdeling Onderwystegnologie bied
die jaarlikse kompetisie aan. Vanjaar
is slegs die derde keer dat die toeken-
ning gedoen is, en slegs die eerste
keer vir rekenaargesteunde onderrig.
Verlede jaar was opvoedkundige rol-
prente en voorverlede jaar opvoed-
kundige video's aan die beurt.

Mev. Suzanne McDonald het as 'n
deeltydse personeellid van BUVO so-
wat twee jaar gelede die rekenaaront-
wikkeling van die wenprogram ge-
doen. Sy is hiermee bygestaan deur
mev. Carinna Krantz, wat toe ook 'n
deeltydse BUVO-personeellid was.
Die program is ontwikkel op versoek
van prof. Bessie Visser, hoof van die
Departement Huishoudkunde, wat
die vakkundige inset gelewer het.

Prof. Visser se betrokkenheid by die
rekenaar as 'n onderrighulpmiddel
het gespruit uit haar doktorale studie
oor leerstyle enkele jare gelede, toe sy
rekenaargesteunde onderrig as een
van verskeie onderrigmetodes in 'n
leerstylgedifferensieerde onderrig-
program ingesluit het.

Sy is baie ingenome met die program
en se dit word baie goed deur die stu-
dente ontvang. Die program handel
oor poolstowwe en word steeds ge-
bruik om derdejaarstudente, as deel
van hul kursus oor kleding, in tek-
stielstowwe te onderrig.

Rekenaargesteunde onderrig (RGO)
hou volgens prof. Visser baie moont-
likhede in. Die departement beoog
beslis nog sulke programme, hoewel
dit baie tyd, moeite en koste verg.
Behalwe vir 'n gebruikersprys en 'n
ope afdeling, het vanjaar se Ad Edu-
candum-toekennings uit vier katego-
riee bestaan. Die BUVO-program het
die kategorie vir tutoriale programme
gewen. Die ander drie het oor simula-
sieprogramme, opvoedkundige spe-
letjies, en dril- en oefenprogramme
gehandel.
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Hy stel ook baie in geskiedenis be-
lang, en wy baie van sy aandag aan ge-
skiedskrywing oor die Hugenote.
Vroeer vanjaar was hy baie betrokke
by die landwye Hugenote 300-fees-
viering.

Uit erkenning vir sy werk is die Aka-
demie se Totiusprys in 1984 aan hom
toegeken. Die Universiteit van die
Oranje-Vrystaat het vroeer vanjaar 'n
eredoktorsgraad aan hom verleen. D

Die meeste van sy akademiese publi-
kasies het in internasionale vaktyd-
skrifte verskyn. Hy het baanbrekers-
werk in verskeie onderafdelings van
die vakgebied gedoen.

Prof. Fensham het ook oor die breer
front van die akademiese en kulturele
lewe 'n bydrae gel ewer. Hy was onder
meer voorsitter van die SA Akademie
en het gedien in die rade van drie
universiteite, nl. die US, UWK en
UPE.

Baanbreker

Sy gewildheid as do sent blyk ook uit
die talle studente wat onder sy lei-
ding nagraadse studies onderneem
het of by wie se studie hy as eksterne
eksaminator betrokke was.

Prof. Fensham het besonder baie ge-
doen om sy vakgebied uit te bou. Hy
het onder meer 'n groot getal publika-
sies die Jig laat sien. Dit wissel van
akademiese werke tot populere arti-
kels in algemene tydskrifte en dag-
blaaie. Hy het 'n he Ie aantal boeke ge-
skryf.

Prof. en mev. Fensham (middel) met
die oorhandiging van die feesgeskrif,
saam met sy kollegas en oud-studente
wat die werk geredigeer het. Hulle is,
van links, dr. Paul Kruger, proff. Wal-
ter Claassen en Hannes Olivier en dr.
Johann Cook.I ,f

lie, Wes-Duitsland, Brittanje, Ame-
rika, Israel, Italie, Belgie en Neder-
land. Verder verteenwoordig hulle
van die Joodse geloof tot Presbite-
riane, Lutherane en Rooms-Katolieke.
Hulle word as van die voorste inter-
nasionale kenners op die vakgebied
beskou.

Die nege Suid-Afrikaners is almal
oud-studente van prof. Fensham.
Naas die vier genoemde Stellenbos-
sers wat ook die werk geredigeer het,
sluit hulle in prof. Ferdinand Deist
(Unisa), dr. Lukas Muntingh (US),
prof. Phillip Nel (UOVS), prof. Jan van
Zijl (UPE) en prof. Pieter Verhoef (af-
getrede dekaan van teologie, US).

Van prof. Fensham se oud-studente is
verteenwoordig in die meeste depar-
temente van Semitiese Tale, Ou Tes-
tament en Bybelkunde in Suid-Af-
rika, verskeie van hulle in senior
posisies.

Ou Hoofgebou
Die oorhandiging was met 'n funksie
in die binnehof van die Ou Hoofge-
bou, waar prof. Fensham al die jare
nog sy kantoor het. Onder die aanwe-
siges was prof. Ewert Groenewald, 'n
oud-Matie en voormaJige dekaan van
teologie aan die Universiteit Pretoria,
onder wie se' studieleiding prof.
Fensham jare gelede sy doktorsgraad
verwerf het.

Al 14 buitelandse medeskrywers is
goeie akademiese kennisse van prof.
Fensham. Verskeie was al met besoek
op Stellenbosch. Hulle is van Austra-

~
Prof. Fensham by die oorhandigingsfunksie saam met Oud-Matie prof. Ewert
Groenewald, afgetrede dekaan van teologie aan die Universiteit van Pretoria. Hy
was die studieleier onder wie prof. Fensham sy doktorsgraad destyds verwerf het.

Veertien buitelandse geleerdes uit
agt lande het met nege Suid-Afri-
kaners saamgespan om 'n fees-

geskrif of erebundel vir prof. Charles
Fensham, afgetrede hoof van die De-
partement Semitiese Tale, die lig te
laat sien. Dit is gedoen uit waardering
vir sy bydrae tot die bevordering van
Semitiese Tale en Teologie.

Prof. Fensham het na 35 jaar in 1985
by die departement afgetree, maar is
steeds as "buitengewone dosent"
daaraan verbonde.

Die werk heet Text and Context: Old
Testament and Semitic Studies for
F.C. Fensham. Sheffield Academic
Press in Brittanje het dit uitgegee. Dit
het in die hoog aangeskrewe interna-
sionale reeks "Journal for the Study
of the Old Testament Supplementary
Series 48" verskyn.

Vier Stellenbosse kollegas en oud-
studente van prof. Fensham het dit
geredigeer. Hulle is proff. Walter
Claassen (Semitiese Tale) en Hannes
Olivier (Kweekskool), met drr. Paul
Kruger en Johann Cook (Semitiese
Tale) se medewerking.

Vakgenote vereer Fensham
met internasionale
feesgeskrif
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Oud-Matie stof wereld
se bestes uit

Afvalwater

die vereniging se tweejaarlikse konfe-
rensie aan dr. Barnard oorhandig. AI-
tesaam 637 afgevaardigdes van 41
lande was by die konferensie.

Die toekenning, 'n medalje, is ver-
noem na 'n Fransman, Pierre Koch, en
'n Wes-Duitser, Karl Imhoff, wat as
wetenskaplikes op die vakgebied
naam gemaak het.

Dr. Barnard het ook voorheen 'n
ander internasionale navorsings-toe-
kenning, die Thomas R. Camp-medal-
je van die Amerikaanse Federasie vir
die beheer van Waterbesoedeling,
ontvang. Hy was toe die eerste Suid-
Afrikaner en slegs die tweede nie-
Amerikaner wat die medalje gekry het
in die 23 jaar sedert dit ontstaan het.
(Berig in Matieland 3:87)

In 1985 het die SA Akademie vir
Wetenskap en Kuns dr. Barnard met
'n goue medalje vereer.

Hy het in 1956 in die siviele inge-
nieurswese op Stellenbosch afgestu-
deer. Daarna is hy Amerika toe, waar
hy 'n meestersgraad aan die Universi-
teit van Texas en 'n doktorsgraad aan
die Vanderbilt-universiteit verkry
het.

11

Terug in Suid-Afrika het hy hom by
die WNNR verdiep in studies wat met
die biologiese verwydering van fos-
fate en stikstof uit afvalwater verband
hou. Die twee plantvoedingstowwe
skep ernstige probleme in opvang-
damme soos die Hartbeespoortdam.

Die stad Johannesburg het dadelik die
nuwe tegnologie wat dr. Barnard ont-
wikkel het, aangegryp en in nuwe sui-
weringsaanlegte toegepas. Stadsinge-
nieurs het beraam dat Johannesburg
op die manier jaarliks sowat R3 mil-
joen kan bespaar deur nie chemika-
liee te gebruik nie .
Boonop het die biologiese proses die
voordeel dat dit nie die water se sout-
inhoud nadelig raak nie.

Vanwee die ekonomiese voordele
wat biologiese metodes vir die verwy-
dering van die twee genoemde besoe-
delingselemente inhou, het die
Waternavorsingskommissie geld vir
verdere navorsing op verskeie plekke
in die land beskikbaar gestel. Dit het
Suid-Afrika op die voorpunt van toe-
gepaste tegnologie in die veld ge-
plaas. Die kennis word ook reeds na
verskeie ander lande oorgedra.
Dr. Barnard is in 'n raadgewende hoe-
danigheid in Kanada, die VSA, Brasi-
lie, Italie en Nieu-Seeland betrokke,
en is genooi om aan 'n jaarlikse le-
singsreeks by die Queensland-univer-
siteit in Australie deel te neem. 0

DIE Internasionale Vereniging vir Na-
vorsing en Beheer oor Waterbesoede-
ling het 'n Oud-Matie, dr. James Bar-
nard van Pretoria, uit talle nomi-
nasies van dwarsoor die wereld as die
eerste ontvanger van 'n toekenning
vir navorsing op die gebied van afval-
water-suiwering bekroon.

Prinses Anne van Brittanje het die
toekenning in Brighton, Engeland, by

MR MARIUS DE WAAL, a member of
the University Council and Chairman
of Iscor and of the Industrial Develop-
ment Corporation, has been appoint-
ed as Honorary President of the SA
Institution of Mechanical Engineers.
After graduating in civil engineering
at Stellenbosch in 1946, Mr. De Waal
worked as town engineer of Bellville,
spent a year on postgraduate study at
the University of Delft in the Nether-
lands, and in 1961 joined the IDC to
implement a programme for the de-
centralisation of industry.
He was appointed as General Man-
ager of the IDC in 1970, Managing Di-
rector in 1980, and Chairman in 1986.
In 1987 he was appointed as Chair-
man of Iscor.
He is also a member of the Universi-
ty's Engineering Advisory Board. 0

Proefskrif in VSA
bekroonDR. ERIK LOUBSER, 'n ingenieur en

Oud-Matie van Stellenbosch, is on-
langs deur die American Waterworks
Association aangewys as die wenner
van die akademiese meriete-toeken-
ning vir 1987 se voortreflikste dokto-
rale proefskrif in die VSA wat oor die
waterwese gehandel het.
Die. toekenning sluit 'n geldprys in.
Dr. Loubser het dit ontvang vir sy dok-
torsgraad wat hy in Augustus 1987
aan die Colorado State-universiteit
behaal het.
Sy bekroonde proefskrif handel oor
die optimale ontwerp van pypnet-
werke. Hy het vir sy doktorsgraadstu-
die onder meer 'n rekenaarmodel ont-
wikkel wat siviele ingenieurs kan
help om die optimale benutting van
wateropgaarplekke in pypnetwerke te
beplan.
Dr. Loubser het 'n B.Ing.-graad in die
siviele ingenieurswese in 1981, 'n
honneursgraad in 1982 en 'n mees-
tersgraad in 1984 op Stellenbosch ver-
werf. Vir sy doktorsgraadstudie was
hy twee jaar in Amerika. 0

Council member leads SA
•engineers



Mnr. Mervyn King (nooslinks) met die oorhondiging van die Vereniging se eerste
borgtjek oon die US, soam met prof!. Evert Scheurkogel, uittredende deporte-
mentshoof, Bedryfsekonomie, Mike de Vries en Morius Leibold.

Bemarkers ondersteun
leerstoel vir 5 jaar

Die Vereniging van Bemarkers ver-
teenwoordig, beskerm en bevorder
bemarkers se belange in Suid-Afrika,
en streef na marktoestande wat vir on-
dernemersvryheid en die beginsel
van ondernemerskap bevorderlik is.
Verder beywer die vereniging hom
daarvoor om opleiding in bemarking
aan universiteite te bevorder. Dit
word onder andere gedoen deur die
twee leerstoele te ondersteun.
Mm. Mervyn King, die Vereniging se
voorsitter, het die eerste jaarlikse tjek
vir die US aan prof. Mike de Vries, Rek-
tor en Vise-kanselier, oorhandig. 0

Marktoestande

manier geldelik ondersteun. Verlede
jaar het die vereniging onderneem om
'n leerstoel in bemarking aan die
Witwatersrandse Universiteit te
ondersteun.
Onderrig in bemarking bestaan reeds
'n geruime tyd in die Departement Be-
dryfsekonomie op Stellenbosch. Se-
dert 1984 beklee prof. Marius Leibold
'n professoraat wat grootliks op die
onderrig van bemarking ingestel is.
Die jaarlikse skenking sal die departe-
ment in staat stel am sy bestaande on-
derrig in bemarking verder uit te bou
en te verstewig.

Die Vereniging van Bemarkers het
onderneem om vir minstens vyf
jaar R15 000 jaarliks vir die be-

staande leerstoel in bemarking aan
die Universiteit by te dra. Die
leerstoel is in die US se Departement
Bedryfsekonomie.

Dit is slegs die tweede professoraat in
die land wat die vereniging op die

Sonlom het vir 1988 oon vier Moties
vokpryse in die wiskundige of ekono-
miese studierigtings toegeken. Die
prysgeld bedra R500 elk. Met die prys-
oorhondigings was (voor) prof. Pieter
Moritz van die Deportement Wis-
kunde, mnr. Morius Strydom, Sonlom
se streekbestuurder op Stellenbosch,
en prof. A. Schoemon van die Deporte-
ment Stotistiek, soom met die vier
pryswenners, mnre. K.K. Mueller-
Nederbock, G.F. Conradie en W.P.
Songhe osook mej. K.H. Newsteod.

SANTAMVERSEKERING het onder-
neem om vanaf 1989 jaarliks R15 000
aan die Universiteit te skenk vir die
opgradering van 'n senior lektoraat
tot 'n mede-professoraat. Die opgegra-
deerde pos is in die Departement Be-
dryfsekonomie.
Dit sal die departement in staat stel
om die aanbied van kursusse in kort-
termynversekering aan voor- en na-
graadse studente moontlik te maak.
Die skenking is vir 'n onbepaalde tyd,
het mm. C.J. (Oosie) Oosthuizen, be-
sturende direkteur van Santamverse-
kering, gese toe hy die aankondiging
hieroor onlangs op Stellenbosch ge-
doen het.

'n Aanstelling in die nuwe mede-pro-
fessoraat sal na verwagting vroeg in
1989 gedoen word. 0

Skenking
help met
onderrig in
versekering
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Uitgelese buitelanders op besoek

Die drie besoekers (voor), dr. Timm, prof. Rendtorff en prof. Miller, S:1am met (ag-
ter) proff. Olivier, Fensham en Odendaal.

DRIE BUITELANDSE geleerdes, 'n
Amerikaner en twee Wes-Duitsers,
het deelgeneem aan 'n belangrike
simposium wat die Kweekskool vroeg
in die tweede semester aangebied het.
Die drie uitgelese Ou Testamentici
is prof. J. Maxwell Miller van die
Emory-universiteit in Atlanta, prof.
Rolf Rendtorff van die Universiteit
van Heidelberg en dr. Stefan Timm
van die Bybels-argeologiese Instituut
aan die Universiteit van Kiel.

Die simposium het uit drie sessies be-
staan. Dit het oor Bybelse geskiedenis
en eksegese, Bybelse argeologie en
Ou Testament-teologie gehandel.

Altesaam 48 geleerdes van agt univer-
siteite in Suider-Afrika het dit byge-
woon.

Tien lesings is aangebied. Naas die
drie buitelanders het proff. Charles
Fencham, afgetrede hoof van die
Departement Semitiese Tale, asook
Hannes Olivier en Dirk Odendaal, al-
bei van die Departement Ou Testa-
ment, ook opgetree. 0

• MENSEREGTE

Boek kan wanopvattings help uitwis

'n Professoraat in menseregte - die
eerste in Suid-Afrika - is ook ver-
lede jaar in die Fakulteit Regsgeleerd-
heid aan die Universiteit ingestel. 'n
Voormalige regter, prof. Laurie
Ackermann, beklee die leerstoel. 0

as 'n basis vir 'n bree, rasionele en
universele begronding van mense-
regte - in teenstelling met allerlei
oppervlakkige emosionaliteite daar-
voor of daarteen. Hy hoop die boek
sal tot belangrike regstellings van die
bestaande teoriee en praktyke aan-
leiding gee.

Prof. Du Toit meen die boek kan dien

Prof. Du Toil (regs) met die bekendstelling van sy nuwe boek, saam met mnr.
Cowie du Toil van Zebra-publikasies, uitgewer van die boek, en prof. Mike de
Vries, Rektor en Vise-kanselier.
onlangse verskyning van die boek, het
die vroeere artikels reeds baie
belangstelling uitgelok.
Hy kyk in die boek indringend na hoe
Suid-Afrikaners en veral die Suid-
Afrikaanse kerke (77% van die bevol-
king is Christene) oor menseregte
dink. Die juistheid van die opvattinge
in Suid-Afrika word gemeet aan die
eeue-oue Joods-Christelike moraal
wat as die voedingsbodem vir aile
menseregte-ontwikkelinge beskou
word.

Ondersoek

"Natuurlik is daar nog wereldwyd
ernstige oortredings van menseregte.
Natuurlik is daar internasionaal mis-
bruik van menseregte vir eie politieke
gewin, skynheiligheid en dubbele
maatstawwe - veral ten opsigte van
Suid-Afrika. Die feit is egter dat dit
onherroeplik op 6ns agenda geplaas
is. Hoe dink 6ns oor menseregte," se
prof. Du Toit.

Prof. Du Toit, 'n dosent in dogmato-
logie aan die Kweekskool, word as
een van die land se voorste kenners
van menseregte beskou.

DIT IS belangrik hoe Suid-Afrikaners
oor menseregte dink - want daar is
beswaarlik 'n onderwerp in Suid-
Afrika wat meer aktueel is. So se prof.
Danie du Toit van die Fakulteit Teo-
logie, skrywer van 'n boek oor die on-
derwerp wat onlangs verskyn het.

Sy boek, Die mens en sy regte - ge-
loaf en praktyk in Suid-Afrika, is ge-
grond op 'n ondersoek waarmee hy
reeds 'n aantal jare besig is.

Aspekte van die ondersoek is al by
verskeie geleenthede gepubliseer,
onder meer in Die Kerkbode, in 'n
bundel (Menseregte) waarvan prof.
Du Toit die samesteller was, asook in
Die Burger en Die Volksblad. Soos die
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MNR. M.G. (GIEL) LOUBSER van Jo-
hannesburg is vir volgende jaar as
ere professor in rekeningkunde aan
die Universiteit Stellenbosch aange-
stel. Hy is 'n direksielid van onder
meer Sanlam, Sankorp, Sen bank en
Pepkor, en was ondervoorsitler van
die Margo-kommissie wat die belas-
tingstruktuur in Suid-Afrika onder-
soek het.

As oud-Malie was hy ook gedurende
1969-1970 'n senior lektor en profes-
sor in rekeningkunde op Stellen-
bosch. Sedertdien het hy heeltyds as
rekenmeester geprakliseer, en het in
1987 as nasionale voorsitler van die
bekende firma Theron du Toit uitge-
tree.

Hy was ook tot 1987 'n lid van die uit-
voerende komi tee van die interna-
sionale rekenmeestersgroep Moores
Rowland International.

Reeds in die sestigerjare was hy pro-
fessionele adviseur vir die Franzen-
belastingkommissie. In die laat se-
wentigerjare was hy voorsitter van
die kommissie wat die ontwikkeling
van die rekenmeestersprofessie in
Suid-Afrika ondersoek he!. Hy is
steeds 'n lid van die advieskomitee
oor die struktuur van die professie.

Hy was ook voorheen president van
die Transvaalse Genootskap van
Geoktrooieerde Rekenmeesters, 'n
raadslid van die SA Instiluut vir
Geoktrooieerde Rekenmeesters, 'n lid
van die dissiplinere komitee van die
instituut, en 'n lid van die Advies-
komitee oor Langtermynversekering
asook van die Spesiale Inkomstebe-
lastinghof.

Die Transvaalse Genootskap het hom
vroeer vanjaar tot lewenslange erelid
verkies.

As ereprofessor op Stellenbosch sal
hy onder meer by die uitbou van die
US se Departement Rekeningkunde
betrokke wees. 0

Ereprofessor in
rekeningkunde

n kongres in 1980. Hy het ook
kongres- of studiebesoeke aan Eu-
ropa, Brittanje, Australie en Japan ge-
bring.

Sedert 1978 dien dr. Walters in talle
belangrike provinsiale en nasionale
onderwysliggame. Hy het reeds 'n by-
drae tot opleiding aan die Universi-
teit Stellenbosch gedoen, as besoe-
kende dosent, lid van die beheer-
komitee van die Instituut vir Wis-
kunde- en Wetenskaponderwys,
asook 'n referent by vaksimposia.

As ereprofessor sal hy onder meer 'n
openbare voorlesing en departemen-
tele voorlesings aanbied, asook by na-
graadse opleiding in die Departement
Onderwysadministrasie en Vergely-
kende Onderwys betrokke wees. 0

Altron deeglik in Tegnopark te veslig.

Ander firmas wat reeds persele ge-
koop het, sluit in Analysis Manage-
ment and Systems (AMS), ESD Suid,
Studio RSA en Murray & Roberts
Technologies.

Slegs ondernemings wat verband het
met of ondersteunend is tot die hoe-
vlaktegnologie-sektor word daar toe-
gelaat.

Meer as die helfde van die totale op-
pervlakte van 55 ha word as oop
ruimte en parke behou. Die hele ter-
rein is as 'n parklandskap ontwerp.
Baie klem word op die daarstelling
van 'n besonderse werkomgewing ge-
Ie. Beheermaatreels geld onder meer
oor estetika en die hoogte van ge-
boue.

Mnr. Lombard verwag dat 1989 'n
buitengewone jaar vir Tegnopark sal
wees, met verskeie geboue wat binne-
kort sal verrys.

Daar word verwag dat meer as R150
miljoen (teen die heersende pryse)
metlertyd in Tegnopark bele sal word.
Meer as 3 000 mense, wat van die
land se voorste ingenieurs, tegnici en
navorsers sal insluit, kan uiteindelik
daar werk. 0

DR. S.W. (Schalk) Walters, Kaapland
se Direkteur van Onderwys, is vir
1989 as ereprofessor in die Departe-
ment Onderwysadministrasie en Ver-
gelykende Onderwys aan die US aan-
gestel.

Hy is 'n Oud-Malie wat B.Sc. en SOD
(met lof) in die vyfligerjare asook
B.Ed. en M.Ed. in die sesligerjare op
Stellenbosch behaal het. In 1979 het
hy 'n doktorsgraad aan die Universi-
teit Kaapstad verwerf.

Dr Walters was gedurende 1955-'72
aan verskeie hoer skole verbonde,
onder meer as hoof van die Hoerskool
Piketberg en die Hoerskool Tygerberg.
Daarna was hy 'n dosent aan die Uni-
versiteit Kaapstad. In 1975 het hy
onderwysinspekteur (wetenskappe)
geword en in 1978 eerste onderwys-
beplanner (wetenskappe).

Nadat hy eers tot hoofonderwysbe-
planner bevorder is, het hy in 1983
Adjunk-direkteur (beplanning) en in
1986 die Direkteur van Onderwys ge-
word.

Dr. Walters was in 1963 met 'n stud ie-
besoek in Amerika, asook weer vir

Direkteur van OndelWYs ook
ereprofessor

Tegnopark vorder bo
velWagting goed

SOWAT die helfde van die beskik-
bare grond in Tegnopark op Stellen-
bosch is reeds verkoop of onder opsie.
Die reaksie op die bemarking van
Tegnopark se persele het aile verwag-
tinge oortref, omdat sulke tegnologie-
parke elders ter wereld deur 'n baie
stadige groeitempo in die beginjare
gekenmerk is, se mnr. Piet Lombard,
voorsitter van die advieskomitee van
Tegnopark, in sy jaarverslag wat on-
langs vrygestel is. Mnr Lombard is die
US se Direkteur van Ontwikkeling en
Skakeling.

Die eerste gebou in Tegnopark, die
van die Universiteit se Buro vir
Stelselingenieurswese (BSI) is teen
die middel van 1988 in gebruik ge-
neem. Konstruksie aan die tweede ge-
bou, asook die on twerp . en beplan-
ning van nog drie geboue, het reeds
begin.

'n Uitsoek-perseel van drie hektaar in
die tweede ontwikkelingsfase van
Tegnopark is onlangs deur die Altron-
groep bekom. Volgens dr. Bill Venter,
uitvoerende voorsitler van die reuse-
groep, het die ligging van Tegnopark
digby Wes-Kaapland se drie universi-
teite en twee technikons, asook AI-
tron se ondersteuning van die BSI,
onder meer bygedra tot die besluit om

14



D.P. de Villiers lei US.Raad

.-.
Mnr. A.C.K. (Christo) Kannenberg, 'n
Oud-Matie van Kaapstad, wat as
president van die SA Instituut van
Stads- en Streekbeplanners verkies is.
Hy het gedurende 1965-'69 aan die
US gestudeer, B.Sc. asook M (S&S) be-
haal, en daarna 'n M-graad in stads-
beplanning in Manchester, Engeland,
verwerf. Hy tree steeds as eksterne ek-
saminator aan die US op. Sy vrou,
Helene Theron, is ook 'n Oud-Matie.

Die donateurs het mnre. J.O.J. de
Necker en O. v.d. M. Benade vir 'n
verdere termyn herkies; terwyl die
Senaat proff. S.P. Cilliers (Dekaan:
Lettere en Wysbegeerte), W.O. Jonker
van die Fakulteit Teologie asook H.P.
Wasserman (Oekaan: Geneeskunde)
weer as raadslede benoem het.

Verder bestaan die US-Raad uit die
Rektor en Vise-kanselier, prof. M.J. de
Vries, en die vise-rektore, proff. H.W.
Rossouw (Akademies) en J.A. de
Bruyn (Bedryf) wat al drie ampshalwe
lede is; prof. A.J. Brink en mnre. R.S.
de la Bat en J.A.J. Pickard, deur die
Konvokasie verkies; mnr. P.J.F.
Scholtz, deur die donateurs verkies;
asook mnre. M.T. de Waal en P.G.
Steyn, deur die Staatspresident be-
noem. 0

Twee afgetrede dosente, proff. P.A.
Verhoef (Teologie) en F.C. Fensham
(Semitiese Tale), asook Oud-Matie
W.A. de Klerk, die gevierde skrywer,
het onlangs eredoktorsgrade van twee
ander universiteite ontvang. Op die
foto regs is dr. De Klerk en prof. Ver-
hoef in hul akademiese drag op die
gradeplegfigheid van die Potchef-
stroomse Universiteit vir CHO waar
eregrade aan hulle toegeken is.
Onder is Prof. Fensham, heel Jinks,
met die toekenning van 'n eregraad
aan hom deur die Universiteit van
die Oranje-Vrystaat, saam met dr.
l.W. van der Riet en prof. ].J.N. Cloete,
wat ook by die geleentheid so vereer
is, en die UOVS se kanselier, prof. B.
Kok.

Deur 2 universiteite
vereer

DIE Karnavalkomitee is op soek na
die name en adresse van almal wat
deur die jare in die Maties se sentrale
Karnavalkomitee (of toe die Jool van-
tevore bestaan het, in die Joolkomi-
tee) gedien het. Die adres daarvoor is
Karnavalkomitee, Posbus 3118, Coet-
zenburg, telefoonnommer 02231-
70245/70293. 0

'n GEVIERDE Oud-Matie, dr. D.P.
(David) de Villiers, voormalige voor-
sitter van Sasol, is tot voorsitter van
die Universiteitsraad gekies, in die
plek van dr. Jan van der Horst wat die
amp byna ses jaar beklee het voordat
hy vroeer vanjaar as die nuwe Kanse-
lier aangewys is.

Dr. De Villiers het BA en LL.B. ver-
werf. Hy het in 1940 afgestudeer. In
1985 het die Universiteit 'n eredok-
torsgraad in die handel aan hom toe-
geken. Die Randse Afrikaanse Univer-
siteit het vroeer 'n eredoktorsgraad in
die regte aan hom verleen. In 1984 het
hy die Oekorasie vir Voortreflike
Diens ontvang.

Nadat hy onder meer enkele jare in
Kaapstad as prokureur gepraktiseer
het, het dr. De Villiers in 1950 met Sa-
sol se stigting sekretaris van die
maatskappy geword. In 1966 het hy
besturende direkteur en in 1977 voor-
sitter geword.

Hy het die ondersoek na die lewens-
vatbaarheid van 'n tweede Sasol ge-
lei, het later die projek in 'n kort tyd
ten uitvoer help bring, en het 'n be-
langrike aandeel gehad in Sasol se
toetrede tot die private sektor.

Dr. De Villiers het voorheen onder
meer in die Eerste Minister se
Beplanningsadviesraad en in die
SAUK-raad gedien.

Hy is steeds voorsitter van die Nasio-
nale Energieraad. Verder dien hy in
die direksies van onder meer die
Volkskas-groep, Nasionale Koerante
en Saso!.

Dr. De Villiers het vroeg in die jaar 'n
raadslid geword toe hy deur die Kon-
vokasie verkies is in die plek van dr.
L.F. Rive, wat nie herkiesbaar was
nie. Die Konvokasie het proff. P.J. Cil-
lie en T. Pauw vir 'n verdere termyn
herkies.

Nuut benoemde lede is dr. OJ Hat-
tingh, Moderator, Wes-Kaapse Sinode
van die NG Kerk, en C.J. van Wyk,
Besturende Direkteur, Trust Bank
(wat albei deur die Staatspresident
benoem is in die plek van dr. Van der
Horst en van ds. J.W. Hanekom wat as
NG predikant na Noord-Amerika is);
asook mnr. P.J. Els wat in die plek van
mnr. C.W. Marais deur die Stellen-
bosse Munisipaliteit benoem is.

Karnavalkomitee
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Mnr. De Swardt tree as ko6rdineerder
van studentewerwing en bemarking
onder voornemende US-studente op.

IN DIE nabye loekoms gaan blanke studeniegeialle beslis aansienlik daaI. Oud-Ma-
ties kan egter saam mel die Universileit se personeel en sludenle help om Ie verseker
dal die US sleeds genoeg studenle 10kwal die Alma Maler se naam waardig sal wees.

Mnr. Tex de Swardt. vroeer van die
Departement Ontwikkeling en Skake-
ling, wat sedert Oktober as Assistent-
direkteur (Promosie) in die kantoor
van die Universiteit se Direkteur:
Studentesake, prof. Flip de Wet, aan-
gestel is. Dit is 'n nuwe pos.

- j

ming van totale ondergang gered. Van
die stappe wat geneem is, was o.a.:
* toelatingsvereistes is verhoog, wat
meegebring het dat minder maar
beter studente gelok is;

* 'n nuwe biblioteek van 25 miljoen
dollar is opgerig;

* marknavorsing het getoon dat die
universiteit 'n swak beeld na buite
het en dat dit dikwels met die City
New York University verwar is;

* 'n konsulterende firma is ingeroep
om die kommunikasieprogram en
die skakelafdeling van die univer-
siteit te moderniseer;

* innovasie is toegepas en nuwe
opleidingskursusse en programme
wat met die behoeftes van studente
tred hou, is ontwikkel;

* bemarkingsbewuste dekane en de-
partementshoofde is aangestel.

Die gevolg van die stappe was dat
mense opnuut bewus geword het van
die universiteit - hulle het nie net
meer nie, maar ook beter dinge van
die universiteit verneem.

Die Universiteit Stellenbosch opereer
reeds vir baie jare in die donateurs-
mark. Sedert dr. W.A. Joubert in 1920
as "Fondsen en Propagandaorgani-
seerder" aangestel is, word fondse ak-
tief en form eel gewerf. Bemarking in
die studentemark is egter so pas vir
die eerste keer formeel geinisieer. In
die lig van demografiese vooruitskat-
tings is dit 'n tydige besluit.

Dat blanke studentegetalle in die na-
bye toekoms gaan daaI. word allerwee
aanvaar - tot soveel as 20% volgens
prof. Flip Smit, 'n vise-rektor van die
Universiteit van Pretoria (Die Burger,
15 Januarie 1988). Dat die daling ook
by Stellenbosch in 'n mindere of
meerdere mate sal voorkom, is
waarskynlik.

Die daling in getalle het reeds op
skoolvlak sy verskyning gemaak. Die
volgende illustreer dit:

* In die afgelope tien jaar het 1 166
blanke onderwysers hulle poste in
Kaapland verloor.

* Tussen 1982 en 1987 het die getal
blanke leerlinge in Suid-Afrika met
11 449 van 949 292 tot 937 843 ge-
daal. Die grootste daling, naamlik
6 936 van 240 145 tot 233 479, was
in Kaapland vanwaar Stellenbosch
sy grootste persentasie studente
kry. (Die Unie, Januarie, 1987).

Die afname in studentegetalle kan vir
'n universiteit verreikende gevolge
inhou. Alle betrokkenes by die Un i-
versiteit van Stellenbosch - sy perso-
neel, studente en die Oud-Maties -
behoort sover moontlik te alle tye 'n
bydrae te maak en sorg te dra dat ons
Universiteit die studente kry wat hom
waardig sal wees.

Met Stellenbosch se produk - sy per-
soneel, studente en gegradueerdes
wat positief en bruikbaar is - kan die
noodsaaklike taak van studentebe-
marking doeltreffend en ekonomies
verrig word. 0

wat toegepas word, soos advertensie-
borde op lughawens, TV- en radio-ad-
vertensies, films, en strooibiljette op
strandoorde waar kinders vakansie
hou.

Kotler beskryf 'n baie goeie voorbeeld
van die aanvaarding van die bemar-
kingskonsep en 'n ooreenstemmende
bemarkingstrategie soos toegepas
deur die New York-universiteit.

Die grootste private universiteit in
die VSA, met sy 35 000 studente, is in
1970 gekonfronteer met die volgende
probleme - waarvan party eksterne
bedreigings, en die ander interne
swak punte, was:
* 'n groeiende tekort op sy lopende
rekening

* 'n afname in getalle
* 'n swak beeld by die publiek
* swak onderrigprogramme
Die posisie was so kritiek dat die uni-
versiteit onder andere sy fakulteit van
ingenieurswese moes sluit en een van
sy satellietkampusse moes verkoop.
Onder nuwe bestuur is die onderne-

markte van die universiteit as 'n nie-
winssoekende instansie uit twee
groepe: sy donateursmark en sy ver-
bruikersmark, t.w. studente.

In Amerika is die toepassing van be-
marking deur universiteite en kol-
leges aansienlik verder gevorder as in
Suid-Afrika. Soos in die RSA, beleef
die VSA ook 'n insinking' in die
blanke geboortesyfer. 'n Daling van
20-30% van matrikulante (school gra-
duates) word gedurende 1980-1990
voorspel.

Amerikaanse skole en kolleges se 10-
pende kostes styg vinniger as die in-
komste uit belastings en fondsinsa-
melingsprojekte. Daar is dus talle
voorbeelde van bemarkingsfoefies

Kotler het saam met Sidney J. Levy
die noodsaaklikheid van die bemar-
king van nie-winssoekende instansies
waarskynlik vir die eerste keer aange-
voer, in 'n artikel getitel "Broadening
the concept of marketing" wat in
Januarie 1969 in die Journal of
Marketing verskyn het.

Ook in akademiese kringe is tot die
besef gekom. William G. Nickels het
in 1974 deur 'n opname in Amerika
bevind dat uit 'n groep van 74 profes-
sore in bemarking, 95% oortuig was
dat nie-winssoekende organisasies
ook bemarking moet toepas. Van die
groep het 93% gese bemarking het nie
net betrekking op ekonomiese goe-
dere en dienste nie.

Sedertdien het baie ins tansies wat
tradisioneel nie bemarking toegepas
het nie, weI begin bemark.

Die kompleksiteit van die
bemarkingstaak van die nie-winssoe-.
kende instansie Ie in sy komplekse
klienteverhoudings. Waar die wins-
soekende onderneming slegs die ver-
bruiker as klient het. bestaan die

Die bemarkingstaak
ook Oud-Maties s'n

Deur lEX DE SWARDl

Bemarking is een van daardie teg-
niese gebruikswoorde wat dik-
wels ver buite 'n vakgebied se

taalgrense gebruik word. Vanwee die
wangebruik bestaan daar verwarring
en 'n foutiewe vertolking van die be-
grip.

Bemarking is nie sinoniem met ver-
koop, smous of verkwansel nie. Dit is
'n wetenskaplike, sistematiese be-
stuursaktiwiteit. In Philip Kotler se
wyd aanvaarde definisie saamgevat,
kom dit neer op " ... the effective
management by an organisation of its
exchange relationship with its various
markets and publics."
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Dr. P']. Lloyd (links) van E.L. Bateman by die simposium saam met mme. D.
Bosch (Rand Mines) en V.P. Moore (Anglo American).

kenners - hoofsaaklik uit die myn-
en chemiese bedrywe - voor te dra
en te verdedig.

Vanjaar se simposium is soos die
eerste een, weer op die Stellenbosch-
kampus gehou. Tien voordragte is
aangebied, wat 'n wye veld gedek het.
Dit het onder meer die flottasie van
minerale binne-in hidrosiklone of
flottasiekolomme, koolstof-in-flod-
der-tegnologie, ioonuitruilings-teg-
nologie, loging van minerale uit hul
ertse, en "Ekspert"-sisteme in die
mineraalbedryf ingesluit.

Die simposium het van 'n klein begin
gegroei tot een van die belangrike ge-
beurtenisse elke jaar op die gebied
van mineraalprosessering in Suid-Af-
rika. Daar word soveel belang hieraan
geheg dat 'n internasionale simpo-
sium oor flottasie volgende jaar met
die simposium gaan saamval. 0

By die afgelope simposium oor mineraalprosessering op Stellenbosch was (links
bo) proff. C.S. Harrison van die US en D. Horsfall van Wits, asook dr. R.E. Robin-
son van Sentrachem. Bo: Dr. W.A.M. te Riele van Mintek, dr. M. Moys (Wits) en
prof. R. Edwards (Universiteit Natal).

Hoewel Wes-Kaapland nie oor
groot mynbedrywighede beskik
nie, word heelwat navorsing oor

mineraalprosessering aan die univer-
siteite van Stellenbosch en Kaapstad
gedoen.

Die Departement Metallurgiese Inge-
nieurswese van die Universiteit van
Stellenbosch bied nou jaarliks saam
met die Universiteit Kaapstad se De-
partement Chemiese Ingenieurswese
'n simposium oor mineraalprosesse-
ring aan, om hul navorsingsresultate
op die vakgebied aan die bedryf be-
kend te stel.

Sedert die eerste simposium in 1982
op die Stellenbosch-kampus gehou is,
het dit 'n gereelde instelling geword.

Nagraadse studente wat by navorsing
in mineraalprosessering betrokke is,
kry op die simposium die geleentheid
om hul resultate voor 'n gehoor van

Mineraalprosessering:
Simposium 'n instelling

THE UNIVERSITY recently acquired a
broad range of systems software from
Software AG. These include Adabas,
a data base management system;
Natural, the fourth generation pro-
gramming language; Predict, the asso-
ciated data dictionary; National Elite,
the computer based training product;
and Natural Security.

The Software was acquired from SPL,
which markets and supports the Soft-
ware AG products in South Africa.

"One of our primary considerations
was the achievement of portability
across a number of leading operating
system environments, whilst at the
same time investing in sophisticated
application development facilities,"
says Prof. Kobus Meij, director of In-
formation Technology at the Univer-
sity.

According to Mr. Johan du Plessis,
head of Administrative Computer
Systems at the University, a long-term
plan for the development of a compu-
torized administrative information
system has been drawn up for the
University. He says "This software
plays a major role in the definition
and documentation of the various
systems".

A team of 20 system analysts and pro-
grammers has been dedicated to this
development project. It will replace a
large library of veteran Cobol and
Mapper programs.

"It is our objective to create flexible
systems which will respond to the
evolving needs of our dynamic envir-
onment, and which will provide a
highly sophisticated set of manage-
ment tools," says Mr. Du Plessis.
Mr. Nic Lubbe, Director of the Univer-
sity's Computor Centre, says "An in-
depth study of advances in computer
technology, and of the South African
computer arena, is being conducted."

o

New range
of systems
software
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NUWE U.S.-KANSELIER
INGEHULDIG

Dr. J. G. van der Horst is in September as die Universiteit se elfde Kanselier in.
gehuldig. Hier verskyn die voorstellingsrede deur prof. M. J. de Vries, Rektor en
Vise-kanselier, wat die ampsbekleding van die nuwe Kanselier waargeneem
het, asook dr. Van der Horst se volledige inhuldigingsrede en foto's wat by die
geleentheid geneem is.

Die akademiese prosessie, wat
onder meer die kanseIiers en
ander verteenwoordigers van
'n aantal universiteite inge-
sluit het, op die Endlersaal-
verhoog tydens die inhuldi-
gingsplegtigheid.

Voorsteiii ng
deur prof.
De Vries
Dit is vir my 'n uitsonderlike eer am
die ampsbekleding van ons Kanse-

lier, dr. J.G. van der Horst, waar te
neem.

Ons Universiteit is bevoorreg dat hy
in die persoon van Johannes Gerhar-
dus van der Horst as sy elfde Kanse-
lier iemand het wat in iedere opsig as
'n sieraad in die hoe amp sal staan.

Dit was min Oud-Maties nag beskore
am hul Alma Mater met dieselfde in-
tensiteit en omvang van diens te kon
wees as dr. Jan van der Horst. Hy is 'n
toonbeeld van die beste en voortref-
likste wat Stellenbosch die land kan
bied: 'n simbool van oud-Matieskap
wat deur presiese toegerustheid,
openbare diensbaarheid, inherente
bekwaamheid en onkreukbare integ-
riteit verteenwoordig word - 'n be-
gaafde en dinamiese mens wie se
loopbaan 'n inspirasie is vir diegene
wat strewe na uitnemendheid; 'n man
met prestasies wat altyd as norm sal
dien vir hulle wat volg; inderdaad 'n
pronk-produk van die Universiteit
van Stellenbosch.

Dr. Van der Horst, ons is trots om u te
kan verwelkom as ons nuwe Kanse-
lier. Ons is ook verheug dat mev. Van
der Horst en lede van u familie, almal
ook Oud-Maties, hier is om te deel in
hierdie oomblik.

Pastorieseun
Ons elfde Kanselier is 'n man wat
reeds 'n baie lang pad met die US
saamgeloop het. As jong pastorieseun
van Wolmaransstad in Wes-Transvaal
het hy in die laat jare dertig hier vir
studie in die Regte aangemeld. Soos
ook later in sy roemryke en sukses-
volle sakeloopbaan, kon hy toe reeds
'n fyn balans handhaaf - op Stellen-
bosch was dit tussen studies aan die
een kant en algemene studentebedry-
wighede aan die ander.
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Hy was onder meer redakteur van die
Stellenbosse Student, voorsitter van
die toentertydse Unie-debatsvereni-
ging en SR-voorsitter - in 1942 het
hy die graad LL.B. cum laude verwerf
nadat hy vroeer BA behaal het. Sy
buitengewone leierseienskappe was
sommer vroeg-vroeg duidelik en het
in die praktyk neerslag gevind in die
meteoriese opgang wat hy as sakeman
gemaak het.
Binne tien jaar nadat hy op Stellen-
bosch afgestudeer het, was hy hoof-
bestuurder en mede- besturende di-
rekteur van Imperiale Koelkamers. In
1967 word hy groephoofbestuurder
van au Mutual, twee jaar later bestu-
rende direkteur en in Januarie 1974
word hy ook tot voorsitter verkies met
behoud van sy pos as besturende di-
rekteur. In 1979 doen hy afstand van

die amp van besturende direkteur en
is sedertdien direksievoorsitter.

Dr. Van der Horst het in 1972 lid ge-
word van die Raad van ons Universi-
teit, en presies veertig jaar nadat hy
voorsitter was van die Studenteraad
is hy tot voorsitter van die US-raad
verkies - dit was in September 1982.
As voorsitter en as raadslid het hy 'n
enorme bydrae tot die uitbou van ons
Universiteit gelewer.

Dit is ook 'n besondere voorreg om te
kan meld dat dr. Van der Horst se fa-
miliebande nou verweef is met die
voortbestaan van Stellenbosch as op-
voedingsentrum en kulturele brand-
punt. Sy oom, Johannes Gerhardus
van der Horst, wat kort voor die
wending van die vorige eeu aan die
Victoria-kollege gestudeer het, was in



Dr. Van der Horst (middel) by dr. David de Villiers, voorsitter van die
Universiteitsraad wat ook as voorsitter by die inhuldiging opgetree het, en prof.
Mike de Vries, wat die ampsbekleding van die nuwe KanseIier waargeneem het.

Geleenlheidsrede:
Dr. Van der Horst

1913 - saam met die wyle dr. D.F.
Malan e prof. A. Moorrees - een van
die drie opstellers van die memoran-
dum waarin die destydse regering
versoek is om die Victoria-kollege as
volwaardige universiteit te erken. Die
memorandum het daartoe gelei dat
Stellenbosch 'n volwaardige universi-
teit in eie reg geword het.

En voorts moet ook vermeld word dat
die einsteJ.G. van der Horst in 1926
deur die US met die graad D.Comm.
(honoris causa) vereer is - die J.G.
van der Horst wat vanaand amptelik
ons elfde Kanselier word, het in 1984
'n soortgelyke verering van sy Alma
Mater ontvang toe 'n eredoktorsgraad
in Regsgeleerdheid aan hom verleen
is.

Staatsman
Ons nuwe Kanselier en eertydse top-
regstudent aan die US is 'n man wat
baie jare reeds een van die hooffigure
op die Suid-Afrikaanse saketoneel is.
Wanneer die loopbaan eendag ten
einde loop, sal dit 'n merkwaardige
hoofstuk in die geskiedenis van ons
land se sakewereld afsluit - die sta-
tus en agting wat Jan van der Horst as
sakeleier geniet, is die van 'n
staats man. 'n Hoe premie word op sy
ewewigtige en weldeurdagte oordeel
en op sy wye ondervinding en enor-
me kennis gestel. Sy raad en lei ding
word op die hoogste vlak gesoek, nie
net in die ekonomie, handel en ny-
werheid nie, maar ook op kulturele
en politieke gebied.

Dr. Van der Horst is 'n houer van die
Orde vir Voortreflike Diens (klas
Goud), die hoogste burgerlike vere-
ring wat deur die Staatspresident aan
hom toegeken is.

Hy dien in die direksies van talle van
Suid-Afrika se grootste onderne-
mings, onder meer Sasol, Barlow
Rand, SA Brouerye, die Nedbank-
groep, Safmarine en Tiger Oats. Hy is
'n direkteur van die Stedelike Stigting
en trustee van Unisa - die Universi-
teit het terloops in 1979 aan hom 'n
eredoktorsgraad in die Handels-
wetenskappe verleen. In 1973 is hy
deur Business Times as een van die
land se vyf Topsakemanne van die
Jaar aangewys en die Frans du Toit-
medalje vir Bedryfsleiding van die SA
Akademie vir Wetenskap en Kuns is
in 1978 aan hom toegeken.

Menslikheid
En miskien die heel belangrikste -
die helderste weerkaatsingsvlak van
Jan van der Horst se veelfaseUige
lewe is daardie een wat sy menslik-
heid weerspieel. Trouens, sy tref-
fende leierskap is in groot maat in sy
inner like kwaliteite as mens gelee:
nederigheid, vriendelikheid, begrip
en lojaliteit wat uitstraal tot almal
ongeag ras, geslag of status. Emerson
het gese: "A man is as big as he treats
his fellow man." Daaraan gemeet, sal

Mnr. die Vise-kanselier, hier-
die jas, mantel, wat u my
vanaand omgehang het, laat
my gedagtes vermenigvul-

dig.

Anders as Paulus toe hy vir Timo-
theus gevra het om sy jas te bring, het
ek nie koud gekry nie. Inteendeel, vir
baie jare al was dit my voorreg om
langs wat prof. Bun Booyens beskryf
as die "kaggelvuur van die Alma
Mater" te sit.

U het verkies om my ongevraag die
mantel om te hang en nou dat u dit ge-
doen het, strek die dra daarvan my tot
groot deernis en nederigheid. Want
wie was die manne wat dit tevore ge-
dra het?

Prof. J.I. Marais; prof. P.J.G. de Vos;

een en almal wat Jan van der Horst
ken, se: hy is inderdaad 'n groot man.
Ons verwelkom dus vanaand 'n per-
soon as ons Kanselier wat 'n voortref-
like Suid-Afrikaner is, wat 'n lang en
gelukkige verbintenis met die US het,
wat deeglik vertroud is met die uni-
versiteitswese, wat ook reeds 'n ont-
saglike bydrae tot die uitbou van die
universiteitswese gelewer het - ons
verwelkom as ons Kanselier 'n per-
soon wat sy land, en sy Alma Mater,
in iedere opsig met die hoogste lof ge-
dien het.
Dit doen my genoee om namens die
Raad, die Senaat, die studente, die
oud-studente, kortom: namens die
Universiteit as geheel, oor te gaan tot

Hoofregter Jacob de Villiers; prof.
A.A. Moorrees; in my tyd as student,
dr. J.D. Kestell; daarna dr. D.F. Malan,
dr. T.E. Dtinges; dr. B.J. Vorster; prof.
H.B. Thorn; en die afgelope vier jaar,
ons Staatspresident dr. P.W. Botha.

Geeneen van hierdie manne het van-
aand voorstelling nodig nie. Slegs ons
lof en dank vir wat elkeen van hulle
vir die Universiteit van Stellenbosch
en vir Suid-Afrika beteken het.

Emerson het gese: "An institution is
but the lengthened shadow of a man."

Hierdie manne se skaduwees het ver
getrek oor die Universiteit van Stel-
lenbosch. Hulle was die simboliese
hoofde van hierdie Universiteit wat
nou meer as eenhonderd jaar hoer

---,lo

die ampsbekleding van ons nuwe
Kanselier.

Ek verklaar hiermee dat dr. Johannes
Gerhardus van der Horst iq ooreen-
stemming met artikels 44 en 45 van
die Statuut van die Universiteit van
Stellenbosch deur die kieskollege tot
Kanselier van die Universiteit verkies
is. Dit is my eer en voorreg om hom
nou sy akademiese drag om te hang.

Graag wens ek hom 'n gelukkige en
vrugbare ampstyd toe. In die hoe amp
wi! ons hom verseker van die hartlike
samewerking en ondersteuning van
professore, ander dosente, studente
- inderdaad van almal wat verbonde
is aan die Universiteit van Stell en-
bosch. 0
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Dr. Van der Horst besig om sy inhuldigingsrede te lewer.

uni
maa
self
die

uitspreek aan diegene wat die Uni-
versiteit van Stellenbosch voorgegaan
het in sy taak van 120 jaar van hoer
onderwys tot vandag toe vir die be-
slag wat hulle aan die Universiteit as
instelling verleen het.

Dit is egter ook nodig dat ons na die toe-
koms kyk en daarom moet ons na die
hede kyk as die deur van die toekoms.

Prof. H.B. Thorn, voormalige Kanse-
lier, Rektor en geskiedkundige, het in
1965 by geleentheid van die opening
van ons akademiese jaar in sy toe-
spraak "Universiteit en Maatskappy"
die rol van die universiteit vanaf sy
ontstaan in die middeleeue tot by sy
demokratisering in ons tyd, geskets.

Hy het aangedui hoe die universiteit
van tyd tot tyd sy benadering tot
studie en navorsing verander het om
die samelewing en eise van 'n be-
trokke tydvak die beste te dien; die

US-ampsdraers en besoekende univer

VOOR: Sir Albert Robinson (kanselier, Bophutr
(kanselier, Wes-Kaap;and), dr. P.E. Rousseau ( .
Vries (rektor en vise-kanselier, US). dr. I.G. van
de Villiers (voorsitter, US-Raad), dr. F.I.C. Cro
(kanselier, UOVS). MIDDEL: Dr. R.G. Gugushe (
well (vise-rektor, Natal), prof. I.P.F. Sellschop
I.V.o. Reid (vise-rektor, Kaapstad), prof. W.L. M
van Vuuren (aangewese rektor, Unisa), prof. C.\.
AGTER: Mm. P.I. Lombard (direkteur, ontwikk
Rossouw (vise-rektor, US), mm. A.I. van Tond
US), prof. J.A. de Bruyn (vise-rektor, US), prof.
sie), mm. I.R. Olivier (registrateur, US), prof. M.

1979 tot Nasionale Monument ver-
klaar.

* Geslagte van studente wat deur die
portale van die "moderne Athene"
beweeg het, vorm 'n leierskorps
deur die land.

In die volksmond het hulle 'n naam
vir hulleself verwerf, MATIE, wat te-
gelyk stempel van herkoms aandui en
'n dissipline van die draer vereis. Die
naam dra die aura van die genius
loci; gees van die plek, gees van Stel-
lenbosch.

Ons wi! vanaand groot dankbaarheid

Maar die stigters het 'n droom gehad.
Met beperkte fondse maar met onbe-
perkte entoesiasme, toewyding en
deursettingsvermoe plant hulle die
saadjie wat eendag tot die magtige eik
sal groei wat ons vandag as die Uni-
versiteit van Stellenbosch ken.

Ek wonder of ons elke dag besef van
watter waarde die droom in 'n mens
se lewe is; hoe die droom die vader
van die werklikheid is; hoe die
droom, die vergesig, daar moet wees
voordat die sprong in die geloof ge-
neem kan word om dit in werklikheid
te omskep.

Kyk maar na die werklikheid van die
Universiteit van Stellenbosch vandag:
* Die vier professore van sy beginjare
het tot 'n doserende personeel van
:!:750 gegroei.

* Die Kampus beslaan bykans die
helfte van die dorp.

* Die eerste Kollege-gebou is reeds in

Werklikheid

dan ook dat die klassieke Iyne van die
gebou moes herinner aan die Grieke,
"daardie volk", en ek haal weer aan
uit die annale, "wat meer as enige
ander volk uit die ou tyd tot die he-
dendaagse beskawing bygedra het".
En dan spreek hulle die wens uit,
"dat hierdie gebou as inspirasie sou
dien vir die groot geeste en geslagte
van studente wat deur sy portale sou
beweeg om Stellenbosch die Athene
van Suid-Afrika te maak".

Dit was die jaar 1881. Die Kollege het
vier professore gehad en een departe-
ment: the arts department.

Dit, dames en here, onderstreep
Emerson se woorde en is 'n waarheid
wat vandag nog geld, hier by ons,
maar ook ten opsigte van die leiers
by elke instelling; "their personal
character largely influences the wel-
fare of the institution".

Die opdrag van die Beheerraad aan
argitek Hager, die argitek van die
eerste Kollege-gebou - vandag beter
bekend as die au Hoofgebou - was

onderwys op Stellenbosch versinne-
beeld.

Toe die destydse Beheerraad van
nege man besluit het om hulle te ver-
bind tot die stigting van die Stellen-
bosse Kollege, het hulle die hulp in-
geroep van dr. Russell van Skotland
met die uitsoek en keuring van leer-
kragte van oorsee. Volgens die annale
van die Kollege het die Beheerraad
klem gele op die feit "that in a small
community like the town of Stellen-
bosch, the personal character largely
influences the welfare of the institu-
tion".
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iteitsverteenwoordigers

atswana), aartsbiskop D.M. Tutu
anselier, Fort Hare), prof. M.J. de
der Horst (kanselier, US), dr. D.P.
je (kanselier, UPE), prof. B. Kok
anselier, Vista), prof. C.F. Cress-
vise-rektor, Witwatersrand), Prof.
uton (rektor, UOVS), prof. J.C.G.J .
.T. Pistorius (vise-rektor, Pretoria).
ling en skakeling, US), prof. H.W.
r (direkteur, finansies en dienste,
.G. Cillie (president, US-Konvoka-
van W. Smith (dekaan, Rhodes).

ersiteit is geen soutpilaar nie,
r 'n lewende organisme wat hom-
gedurig vernuwe om aan te pas by
ise van die maatskappy.
dit dan ook no dig dat ons in die

Iige tydvak na ons universiteite
yk, en hulle rol in 'n veranderde
-Afrika.

sisse
die universiteitswese, soos ons
en in Suid-Afrika, vandag se ter-
opleiding hanteer? Want, sien,

universiteitswese in Suid-Afrika
tel op die oomblik met verskil-
e krisisse.
oem slegs enkele.
is die ontploffing in getalle van
nsiiHe universiteitstudente. Dit is
itvloeisel van die demokratise-
sproses, waarna reeds verwys is,

aangehelp deur 'n snelgroeiende be-
volking, verbeterde lewensomstan-
dighede, verbeterde onderwys en in-
flasie.

Ek volstaan deur te sil dat die groei in
studentegetalle was ses keer die groei
in die bevolking en am per drie keer
die groei in die ekonomie.

As ons n~ die studierigtings kyk wat
hierdie groeiende aantal studente
volg, naamlik meer in die humaniora
as in die wetenskappe, en ons stel
daarteenoor Suid-Afrika se langter-
mynbehoeftes wat mannekrag betref
en oak die beskikbaarheid van werk,
is daar 'n wanbalans. Aan die ander
kant het ons tersiilre inrigtings 'n ver-
antwoordelikheid am by opleidings-
programme rekening te hou met die
mannekragbehoeftes van die Suid-Af-
rika van more.

Miskien is wat die historikus, Arnold
Toynbee, in sy boek "Experiences"
skryf, hier relevant.

Distillaat
In die voorwoord skryf hy: "I have
already seen enough acts in this his-
toric drama to try my hand at drawing
up a provisional balance sheet of hu-
man affairs in my lifetime."

En dan volg daar 'n distillaat van sy
ondervindings oar 'n leeftyd van 80
jaar. Ten opsigte van hoer onderwys,
stel hy die vraag:
"Ought University education to be ac-

Prof. Mike de Vries het die ampsbekleding waargeneem.
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Prof. Chris Engelbrecht (regs), die dekaan van Natuurwetenskappe, by die ont-
haal nd die Kanseliers-inhuldiging soam met sy drie voorgangers wat almal vise-
rektor geword het en waarvan twee ook later elk aan 'n onder universiteit as rektor
aangestel is. Links is prof. Wynand Mouton, wat in die 70-gerjare dekaan en later
eerste bekleer van die pos vise-rektor aan die US was, voordat hy rektor van die
UOVS geword het. Longs hom is prof. Mike de Vries, wat prof. Mouton eers as de-
kaan en later as vise-rektor opgevolg het voordat hy in 1979 die US-rektor (en later
terselfdertyd vise-kanselier) geword het. Naasregs is prof. Jan de Bruyn, wat prof. De
Vries as dekaan opgevolg het en in 1987 vise-rektor (bedryf) geword het.

cessible for everyone of them with the
educational ability to profit from it?
"What about those children who do
not have intellectual curiosity to
make work stimulating for them?"

En hy beantwoord dan die vraag uit
eie waarneming: "At school and at
university I had noticed how many
boys became frustrated from just
about the age of 16 onwards by being
held to an intellectual education; and
they had been held to it not because
anyone had considered whether or
not it was the best kind of education
for them at this stage, but simply be-
cause going to a public school and
then on to Oxford or Cambridge was
the thing to do".

Gevolgtrekking
"It is not surprising", gaan hy voort,
"that the traditional western form of
intellectual education does not suit
everyorie considering that it had
originally been designed to prepare a
small minority who felt a special vo-
cation, namely to become clerics."

Sy gevolgtrekking is dan ook dat die
geleentheid van hoer opvoeding daar
moet wees vir almal wat daarby baat
sal vind maar dat daar ander ant-
woorde as 'n universiteitsopleiding
kan wees om meer gelukkige afgestu-
deerdes, met werk wat hulle regtig
bevredig, die wereld in te stuur.

Die groeiende studentegetalle het ook
'n verdere krisis laat ontstaan, naam-
lik, ten opsigte van die finansiering
van ons universiteite.

Die belangrikste faset van 'n universi-
teit is 'n goeie dosentekorps. Dit is
nodig om vir hulle 'n goeie werksom-
gewing te skep met die nodige toe-

rusting; dit is nodig dat hulle toegang
moet he tot data en geleentheid vir
navorsing. Hierby ingesluit is natuur-
lik die stand van die biblioteek, wat
die hart van die universiteit is. Deel
van die werksomstandigheid van die
dosente is ook 'n markverwante
vergoedingspakket.

Indien hierdie fasette nie bygebring
kan word nie, moet daar op die duur

Die Kanselierspaar by die inhuldiging
saam met al hul kinders en skoonkin-
ders, wat almal in Transvaal woon en
spesiaal vir die geleentheid Kaap toe is.
Van links is prof. Nic Grove en mev. He-
len Grove van Pretoria, mev. Christine
Cronje en mnr. Willem Cronje van Jo-
hannesburg, mnr. Evert van der Horst
van Wolmaransstad, die Kanseliersvrou
mev. Truida van der Horst, dr. Van der
Horst, en mev. Linda van der Horst.

'n verswakking in die gehalte van die
opvoeders wees en dit sou nie aileen
teenproduktief wees nie maar ook die
universiteitsisteem afbreek.

Tans word 'n rigoristiese, meganiese
formule gebruik om voorsiening te
maak vir die finansiering van Suid-
Afrikaanse universiteite. Ek wi! dit
stel dat verskillende universiteite in
verskillende stadia van ontwikkeling

is, met verskillende tipes opleiding
besig is en verskillende finansiele be-
hoeftes het.

Die metode van berekening van finan-
siering gedurende die afgelope jare
het groot ongelukkigheid by ons uni-
versiteite gebring en verdien om
dringend aangespreek te word deur al
die betrokkenes; en wei gesamentlik.

Ons moet ook as universiteite ons
hand in eie boesem steek en dit wat
onnodig oorvleuelend is, rasionali-
seer. Ek dink byvoorbeeld daaraan dat
in Wes-Kaapland daar vier inrigtings
is wat opleiding in aptekerswese aan-
bied. Hierdie enkele voorbeeld meen
ek kan veel dieper aangesny word ook
in ander studierigtings tot voordeel
van staatskas, gemeenskap, inrigting,
dosente en studente.

Doelwitte
Ek het vroeer aan u aangedui dat Stel-
lenbosch reeds 120 jaar in die hoer
onderwys staan. Dit is teen hierdie
agtergrond dat ons op Stellenbosch
opnuut ons doelwitte en standaarde
evalueer sodat Stellenbosch kan
voortgaan met sy taak van hoer onder-
wys en wetenskapsbeoefening in die
trotse tradisie van die afgelope 120
jaar.

am hierdie doelwitte daadwerklik na
te streef het die Universiteit van Stel-
lenbosch oor die afgelope jare sy
toelatingsvereistes verhoog; sy her-
toelatingsvereistes veel strenger ge-
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maak; sy eie interne riglyne vir orde
uitgespel asook sy riglyne vir onge-
steurde voortgang van sy akademiese
programme en sy studente keuring
verder verfyn om juis daardie
materiaal te probeer trek wat onder-
wys die moeite werd maak vir student
en dosen!.
Die waarde van onderwys word im-
mers bevestig deur die leuse van ons
Universiteit:
"Pectora roborant cultus recti"
Die regte opvoeding versterk die ka-
rakter.
Hierdie leuse kom uit 'n lofsang van
Horatius. 'n Gedig waarin Horatius,
onder andere, die waarde van die
regte opleiding besing.
Ek lees vir u 'n vertaling van die
stanza waarin die strofe van ons leuse
voorkom: "tis only from the sturdy
and the good that sturdy youths are
born; In steeds, in steers, appear the
merits of their sires; Nor do fierce
eagles beget timid doves; Yet, training
increases inborn worth; And right-
eous ways make strong the heart." 0

Adresse, asseblief

N6 die inhuldiging het
die US-Strykensemble
gedirigeer deur Eric Ry-
croft en die Universi.
teitskoor onder leiding
van Ac6ma Fick elk 'n
kort uitvoering in die End.
lersaal aangebied, waarna
die gaste in die Langen-
hoven -stu den tesen trum
onthaal is. Op die foto
regs is die nuwe Kanse-
lier (links voor) saam met
prof. Mike de Vries en 'n
groep koorlede. Links
onder: Prof Rycroft en sy
vrou, mev. Mmyke Ry-
croft, by die onthaal
saam met mnr. Topper
Conradie, afgetrede regis-
trateur (akademies).
Regs onder: Prof. Ben-
edictus Kok (links), kan-
selier van die UOVS, by
die onthaal saam met
prof. Gawie Cillie, presi.
dent van die Konvoka-
sie, en dr. Dirk Hattingh,
'n lid van die US-Raad.

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

Titel en van: Geboortedatum: .

Voorname: Nly ou adres vir j\1alieland: .

Studentenommer: .

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

Grade en/of diplomas van ander universiteite (meld uni-
versiteit en jaartal):

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

My nuwe werkadtes: .

My nuwe woonadres: .
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BEVORDER EN
AANGESTEL

Die drie Oud-Maties, Hennie Dreyer
(links), Johan Hugo en A.D. Roots, op
Uniedag, 31 Mei 1928, met die nuwe
landsvlag wat hulle pas op die hoog-
ste plek in die land, die baken op
Mont-aux-Sources, gehys het. 'n Rep-
lika van die vlag, wat hulle by die ge-
leentheid tot op die bergpiek saamge-
neem het, is nou aan die US geskenk.

VERSKEIESENIOR dosente is by
die Universiteit aangestel of be-
vorder:
Prof. P.G. du Plessis, mede-professor
in bedryfsekonomie, is vanaf Januarie
professor. Hy het gestudeer aan die
Universiteite van Pretoria en Suid-
Afrika, en het 'n doktorsgraad in 1977
aan die US verwerf.
Voordat hy in 1975 as senior lektor in
bedryfsekonomie op Stell enbosch
aangestel is, was hy onder meer 'n do-
sent aan Unisa en beleggingsnavorser
by San lam. Hy het in 1985 mede-pro-
fessor geword.
Prof. Du Plessis is onder meer die re-
dakteur en mede-skrywer van ver-
skeie universiteits-handboeke, asook
mede-skrywer van nog twee wat vol-
tooiing nader. Hy was die draai-
boekskrywer van 'n SATV-program,
Die ekonomie in beeld.
Kol. J.S. Kotze, do sent in krygsgeskie-
denis, is bevorder tot professor in die
Fakulteit Krygskunde. Nadat hy BA
en SOD op Stellenbosch behaal het,
het hy 'n honneurs- en M-graad op
Potchefstroom verwerf. In 1987 be-
haal hy 'n doktorsgraad aan die US.

Prof. Kotze was onder meer aan die
Nasionale Kultuurhistoriese Museum

in Pretoria, asook die Indiensoplei-
dingsentrum vir Onderwysers ver-
bon de voordat hy in 1973 aan die US
as dosent aangestel is.
Hy is sedert 1983 voorsitter van die
Departement Krygsgeskiedenis, asook
hoof van die Afdeling Navorsing en
Ontwikkeling, en sedert Januarie
1988 hoof van die Afdeling Geestes-
wetenskappe in die fakulteit.
Prof. Q. Vorster, mede-professor in re-
keningkunde, het professor geword.
Hy het aan die UOVS gestudeer voor-
dat hy M.Comm. en Ph.D. op Stell en-
bosch behaal het.
Prof. Vorster was ouditbestuurder
asook junior vennoot van 'n firma en
gedurende 1980-'81 as senior lektor
aan die UOVS verbonde voordat hy in
1982 senior lektor aan die US geword
het. In 1985 het hy mede-professor ge-
word.
Prof. W. Brown, ook van die Departe-
ment Rekeningkunde, is van mede-
professor to professor bevorder. Hy
het B.Comm., 'n honneursgraad en
M.Comm. aan die US behaal, waarna
hy ook aan die Universiteit Kaapstad
gestudeer het.
Voordat hy in 1983 senior lektor op
Stellenbosch geword het, was hy

~

Geskiedkundige landsvlag word vir
bewaring aan US geskenk

TERWYL DIE Suid-Afrikaanse lands-
vlag se 60ste bestaansjaar in 1988 her-
denk is, het die Universiteit onlangs
'n interessante versamelstuk verkry:
'n landsvlag met die naamtekeninge
daarop van die drie Oud-Maties wat
die oranje-blanje-bloti op 31 Mei 1928
op Mont-aux-Sources, die hoogste
piek in Suider-Afrika, gaan hys
het.

Dit was die dag waarop die vlag amp-
telik in gebruik geneem is. Die drie -
almal nou reeds oorlede - was H.J.
(Hennie) Dreyer, A.D. (Aap) Raats
(later 'n bekende predikant) en Johan
Hugo. Hul daad het destyds landwyd
die aandag getrek as een van die tref-
fendste uitings van nasionale trots met
die landsvlag se ingebruikneming.

Sowat 'n maand daarna het 'n lang ar-
tikel daaroor in Die Huisgenoot
verskyn. A.G. Visser het ook 'n gedig
daaroor aan die drie jong mans opge-
dra, wat saam met die Huisgenoot-ar-
tikel verskyn het en later in Die Pur-
per Iris en Ander Nagelate Gedigte
van Visser opgeneem is.
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Daar bestaan onsekerheid oor wat ge-
word het van die vlag wat destyds op
Mont-aux-Sources gehys is. Die een
wat die US bekom het, is 'n "simbo-
liese" vlag wat ook berg-op saamge-
neem is en waarop die drie Oud-
Maties ook hul naamtekeninge aan-
gebring het.

Die vlag het deur die bemiddeling
van ds. Raats se dogter, mev. Lente
Bruwer van Brackenfell naby Kaap-
stad, in die besit van mm. Dreyer se
seuns, prof. Wynand Dreyer en dr.
Andre Dreyer, gekom. Die Dreyer-
broers het saam met mev. Bruwer be-
sluit om dit aan die US te skenk. Daar
word beoog om die vlag mettertyd in
'n US-museum wat in die toekoms be-
plan word, uit te stal.

Prof. Dreyer is dekaan van Tandheel-
kunde aan die Universiteit, terwyl sy
broer ook 'n dosent in die fakulteit is.
Omdat Dreyer, Raats en Hugo al drie
oud-Wilgenhoffers was, het prof.
Dreyer 'n geraamde foto wat destyds
op Mont-aux-Sources geneem is met
die Visser-gedig daarby aan Wilgen-

hof geskenk. Dit sal in die koshuis se
argief bewaar word.

Die drie jong mans was in 1928 pas af-
gestudeer op Stellenbosch en het al
drie in Natal gewerk. Toe die plan om
die vlag op Mont-aux-Sources te hys,
bekend geword, het die tak van die
Nasionale Vroueparty op Ladysmith
'n vlag aan hulle oorhandig met die
versoek dat dit "op Donderdag 31 Mei
op die hoogste punt van Suid-Afrika
moet pryk".

Vroeg die oggend het hulle met be-
hulp van 'n Basoetoe-gids, ene
Michael, die berg bestyg. Na vyf uur
se klim is die vlag gehys aan die
baken wat die grens tussen Natal, die
Vrystaat en Lesotho (destyds Basoe-
toeland) vorm.

Volgens A.D. Raats (soos destyds in
Die Huisgenoot weergegee) het die
seremonie verder bestaan uit "'n paar
kort toesprake" asook "die klanke
van Die Stem van Suid-Afrika van V.
Potgieter uit volle bors gesing",
waarna "ou Michael" die drie gehelp
het om die vlag te hys. 0



The SA chapter of the IEEEAcoustic, Speech and Signal Processing Society held
a workshop in speech processing at the University. A demonstration of some of
the work done at the Signal Processing Section in the Department of Electrical
and Electronic Engineering at the University illustrated the results of the speech
processing research currently being conducted. The combined efforts of linguists
and engineers applied to speech processing was demonstrated by an Afrikaans
text to speech synthesizer developed at the University by Prof. Wynand Coetzer
(Department of Electrical and Electronic Engineering), dr. Leon de Stadler (De-
partment of Afrikaans and Dutch) and Mr. Clemens Krusche (Potelin, GPO).
Speakers at the workshop included (photo, from left to right) Mr. Ludwig Everson
(CSIR), Mr. Johan du Preez (Potelin), Dr. De Stadler, Prof. Justice Roux (Depart-
ment of African Languages at the University), Prof. Coetzer and Prof. Daan
Wissing (Potchefstroom University).

..•..
Dr. Arnold Schoonwinkel, wat as
direkteur van die Buro vir Stelsel-
ingenieurswese (BSI) aangestel is. Hy
het 'n honneurs-B.Ing.-graad en later
deur buitemuurse studie 'n M.Ing.-
graad aan die US behaal. waarna hy
in 1987 'n doktorsgraad aan die Uni-
versiteit Stanford in Kalifornie ver-
werf het.
In die beginjare van Sasol II op

Secunda was hy by die inbedryfstel-
ling van die nuwe aanlegte se reke-
naarproses-beheerstelsel betrokke.
Daarna was hy aan die ingenieurs-
firma ESD aan die Witwatersrand
verbonde. In 1981 is hy as senior lek-
tor in elektriese en elektroniese inge-
nieurswese aan die US aangestel. Met
sy terugkeer van Stanford het hy hoof
van die BSI se beheerstelselgroep ge-
word.

Dr. J. J. Doppegieter, lektor in bedryfs-
ekonomie, het senior lektor geword.
Hy het in Rotterdam gestudeer voor-
dat hy 'n honneurs-, M- en D-grade
aan die US behaal het. Voordat hy in
1986 'n dosent geword het, was hy
aan die Instituut vir Toegepaste
Bestuurswetenskappe verbonde.
Dr. E. Schwella is van lektor tot senior
lektor in publieke administrasie be-
vorder. Hy het al sy akademiese kwa-
lifikasies op Stellenbosch behaaI. en
is sedert 1981 aan die US verbonde.
Mm. H. S. C. Spies, lektor (instrumen-
tasie) in chemie, is tot senior navorser
bevorder. Hy het al sy akademiese
kwalifikasies op Stellenbosch behaal,
en is sedert 1973 aan die US ver-
bonde. 0

Kmdt. S. A. Prinsloo is tot mede-pro-
fessor in krygskunde bevorder. Hy is
sedert 1979 as senior lektor in mili-
tere rekeningkunde en ouditkunde
aan die US verbonde.
Prof. Prinsloo het al sy akademiese
kwalifikasies aan die Universiteit
Pretoria behaal. Voordat hy aan die
Fakulteit Krygskunde aangestel is,
was hy onder meer 'n privaatprakti-
syn in Johannesburg, asook verbonde
aan die Bank van Johannesburg en
aan die SA Weermag se hoof van staf:
personeel. In 1985 het hy die Suider-
kruismedalje ontvang.
Dr. J. P. Groenewald is tot mede-pro-
fessor in sosiologie bevorder. Hy het
al sy akademiese kwalifikasies op
Stellenbosch verwerf en is sedert
1969 aan die US verbonde. In 1976
was hy 'n besoekende navorser aan
die London School of Economics and
Social Science.
Verder is hy sedert 1987 'n genoot van
die Yale-Weslyan Universities' South
African Research Program. Hy is 'n
stigterslid van die Vereniging van
Sosiologie in Suidelike-Afrika.
Dr. F. J. Mostert, senior lektor in be-
dryfsekonomie, is as mede-professor
aangestel. Hy het al sy akademiese
kwalifikasies gedurende 1972-'83 op
Stellenbosch verwerf.
Hy is reeds in 1974 aan die US aange-
stel en het in 1980 senior lektor ge-
word. In 1985-'86 was hy 'n deeltydse
dosent aan die Bestuurskool.
Dr. C. J. Meyer is van lektor tot senior
lektor in chemie bevorder. Hy het aan
die US gestudeer en is sedert 1981 aan
die Department Chemie verbonde.
Mr. A. G. du Plessis is van lektor tot
senior lektor in privaatreg bevorder.
Hy het BA en LL.B. albei met lof aan
die US behaal, is 'n advokaat, en is se-
dert 1987 aan die US verbonde. As
student het hy 'n goue medalje vir die
beste LL.B.-student in 1982 asook die
Ebden-stipendium verower.

onder meer ondersoekrekenmeester
by die Nywerheid-ontwikkelingskor-
porasie en korporatiewe finansie-
ringskonsultant van Senbank. Hy het
in 1985 mede-professor geword en
was in die eerste semester van 1988
voorsitter van die Departement Reke-
ningkunde.

Prof. F.G. Schutte is vanaf Januarie as
professor in bedryfsekonomie aange-
stel. Hy is 'n direkteur van Trust
Bank, Pep Stores, Bankbes en F. Grant
Schutte Management Advisors. Tot

Prof. P.G. du Plessis

1984 was hy professor aan die Univer-
siteit Suid-Afrika, waarna hy as
bestuurskonsultant of buitengewone
professor aan die UOVS en US ver-
bonde was.

Nadat prof. Schutte B.Comm. aan die
Universiteit Pretoria behaal het, ver-
werf hy verskeie kwalifikasies aan
Unisa, insluitende 'n meestersgraad
met lof in 1970 en 'n doktorsgraad in
1972.

Prof. E. van der M. Smit, mede-profes-
sor in besigheidsbestuur- en adminis-
trasie, is vanaf Januarie professor. Hy
het al sy akademiese kwalifikasies
aan die US behaal. Oit sluit B.Comm.
en 'n honneursgraad albei met lof in,
asook 'n meestersgraad in 1972 en 'n
doktorsgraad in 1982.

Hy was gedurende 1972-'76 'n dosent
in statistiek aan die US asook assis-
tent-direkteur van die Departement
Beplanning. Daarna was hy senior
lektor in statistiek, en later professor
en departementshoof aan die Univer-
siteit Wes-Kaapland. In 1986 word hy
mede-professor aan die US.
Prof. K. von Gadow, mede-professor
in boskunde, is vanaf Januarie profes-
sor in boskunde (bosbestuur). Hy het
in Freiburg, Wes-Duitsland, gestu-
deer, waarna hy aan die US 'n mees-
tersgraad met lof in 1978 en 'n dok-
torsgraad in 1979 behaal het. In 1987
behaal hy 'n doktorsgraad aan die
Universiteit van Miinchen, Wes-
Duitsland.

Prof. Von Gadow is sedert 1977 aan
die Fakulteit Bosbou verbonde. Hy
het in 1986 mede-professor geword.
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Geologie-reunie
'n Groot geta1 oud-studente van die
Departement Geologie het 'n reunie
op die kampus bygewoon. Van die
reuniegangers e.a. besoekers is hier
(voor) I. W. Hd1bich, W. J. Verwoerd,

A. P. G. Sohnge, J. A. H. Marais, J. D. T.
Otto en H. S. Pienaar. Tweede ry:
(mev.) H. B. E. Hd1bich, J. W. Brandt,
D. J. L. Visser en 1. Kruger. Derde ry:
J. P. 1e Roux, J. D. Kies, (mej.) W. Lesch,
G. J. Greeff, P. Prins en V. Petzel. Vierde
ry: R. Cook, P. J. Malan, J. H. Bruwer,
J. P. C. de Villiers, (mev.) A. M. Utt1ey,

(mej.) M. Kohn. Vyfde ry: J. Fouche,
H. F. J. Theart en W. S. Grobbe1aar.
Sesde ry: D. H. Cornell, V. Storm, M. J.
van der Mescht, P. G. Gresse, A. J. Cor-
nelissen, J. G. Hough en D. A. G1enister.
Agter: U. Schiefer, J. H. A. Viljoen, H. C.
Dreyer, J. N. Theron, W. J. Naude, J. H.
Wessels, J. 1. Fechter en J. C. de Wool.

Mnr. Chris Marx, Beaconbaai, Oos-
Londen, skryf: US-tennis korn 'n lang pad
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Sedert my studentejare (1925-1930)
het tennis aan die US baie verander
en verbeter. Behalwe vir die bane by
Wilgenhof en Harmonie het ons net
drie swak bane agter die destydse
Paul Roos-skool in Victoriastraat en
nog twee by Victoria-huis onder in
Dorpstraat gehad. Soms moes ons by
die ou Uitspan bane huur (teen 'n
sjieling per uur - wat baie duur
was!).

In 1930 het ek amper in groot moeilik-
heid beland omdat ek dit durf waag
het om as voorsiUer van die VSR se
sportkomitee 'n paar nuwe balle te
koop om mee te oefen.

Ons het in 1928 en weer in 1929 die
Thurston- (tweede) liga gewen, en in
1930 die eerste liga. Met ons oorwin-
ning van die Thurston-liga in 1929
moes Fred Kirsten (latere Kweek-
skool-professor) die beker in ontvangs
neem en 'n paar woorde S8, wat hy toe
in Afrikaans doen - seker die eerste
keer dat Afrikaans op Rondebosch ge-
bruik is!

Dit was ongehoord. Die WP-sekreta-
ris, Steel, het sterk beswaar gemaak
en ek en prof. Strassheim moes die
saak by die unie se jaarvergadering
gaan regpraat. Daarna het 'n mens
dikwels Afrikaans op Rondebosch ge-
hoor.

Mnr. Kriel, die destydse registrateur,
het ook tennis gespeel en ons dikwels
na Rondebosch gekarwei. Ook George
Marais (hoof van die biblioteek) en
prof. (C.G.W.) Schumann het saam
met ons tennis gespeel, hoewel
minder gereeld.
Hoewel dit moeilike tye was, het ons
aangename ondervindinge beleef.
Soos in die 1930-wintervakansie, toe
Fred Kirsten, Potgieter (ons beste
speier), Piet van der Spuy en ek saam
met vier Ikeys deur die land getoer
het, en te Port Elizabeth, Oos-Londen,
Queenstown, Bloemfontein, Bethle-
hem, Durban, Pretoria en Johannes-
burg gespeel het.

As 'n studente-sportspan kon ons teen
kwartprys treinry - 14 dae en 13

nagte - met aile maaltye en elke
aand 'n bed op die trein, alles vir net
£7-10s. (My eerste jaar, 1925, het my
£115 gekos).

Op Bethlehem het dit die vorigenag
gereen, maar die tennisbaas daar het
op elk van die twee bane waarop ons
sou speel 20 gelling petrol gegooi en
dit aan die brand gesteek sodat ons
die middag kon speel.
Ek het in die "kleurekomitee" gedien.
Die vergadering was soos altyd in
"Baas" MarkoUer se biljartkamer. Hy
wou toe weet op watter gronde ek dan
kleure verdien het en jaag my uit die
kamer uit - maar ek het tog volkleure
ontvang!
So kan 'n mens oor die ou dae aanhou
en aanhou - maar nog net dit: As
1930-voorsitter van die sportkomitee
moes ek vir Intervarsity die Maties se
treinkaartjies na Nuweland gaan
koop. Die spoorwegklerk wou my net
nie glo toe ek hom 850 treinkaartjies
vra nie! Ek moes net mooipraat om
hom te oortuig. D
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Land bou -e ko nom ie -reii nie

'n Groot getal oud-studente van die Departement Landbou-
ekonomie was by 'n reiinie wat die departement op die
kampus gehou het, en wat met die jaarlikse konferensie van
die Landbou-ekonomie-vereniging van SA saamgeval he!.

Onder die konferensiegangers (links bo) was mnr. Theo Pot-
gieter van Standard Bank, prof. Eckardt Kassier, hoof van
die Departement Landbou-ekonomie, mnr. Dean Joubert,
hoofdirekteur van Landbou-ekonomie en Bemarking, dr. Jo-
han van Rooyen van die Ontwikkelingsbank en president
van die Landbou-ekonomie-vereniging, asook dr. Johann
Laubscher van die Departement Landbou-ekonomie en
voorsitter van die konferensie-reelingskomitee.

Bo: Prof. Kassier (derde van regs) by die reiinie saam met
lede van die 1970-honneursklas. Hulle is Geoff Joubert, Her-
man Jonker, Louw van der Spuy, Johan van Rooyen en
Andre Myburgh (US-dosent).

Tweede van bo, links: Die departement se oudste oud-stu-
dent en ere-graduandus van die US, prof. F.R. Tomlinson
(middel) en sy vrou by die dekaan van Landbouweten-
skappe, prof. Hennie Louw.

Nog oud-studente by die reiinie was (derde van bo, links)
Willie Visagie en Joey Potgieter; (heel onder, links) Chris
Ferrandi, Johan Kirsten en Gerrie Coetzee; asook (onder)
Jan Lombard (US-dosent), Alwyn Smit, Nick Vink, Gerrie
Coetzee en James Aling.
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Heiinie up
Cradock

By 'n saamtrek wat die Departement
Ontwikkeling en Skakeling op Cra-
dock vir Oud-Maties van die dorp en
omgewing gehou het, was mnr. Sun-
ley Uys ('n assistent-direkteur van
hierdie departement) saam met
mevv. H. Coetzee, A. Myburgh en A.
Erasmus.

Verpleegkunde
vier 25 jaar

saamtrek in
Windhoek

Die Departement Ontwikkeling en
Skakeling het in die Swaweksaal in
Windhoek 'n saamtrek vir Oud-Ma-
ties en ander vriende van die US ge-
hou. Prof. Bun Booyens (afgetrede
hoof van die Departement Afrikaanse
Kultuurgeskiedenis, wat die geleent-
heidspreker by die saamtrek was) is
hier, in die middel, sa am met mnr.
Piet Heyns, mev. Annelize Heyns,
mev. Thea van Rensburg en mnr.
Andre van Rensburg.

Die Departement Verpleegkunde se 25ste bestaansjaar is onder meer met 'n
sportdag, akademiese program en dinee-dans gevier. By laasgenoemde, op
Nooitgedacht naby Stellenbosch, was (links onder) Pieter Malan (seremonie-
meester), oud-student Johlene Genis, en Dawid en Lizette van der Merwe (sy was
vir die reel van die funksie verantwoordelik). Thea Joubert (regs onder) het as lid
van die eerste B. Verpleegkunde-groep namens die oud-studente die woord gevoer.
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OntwikkeIi ngs-
administrasle
vier halfeeu
met konferensie
Die Departement Ontwikkelingsad-
ministrasie en Inheemse Reg het sy
vyftigjarige bestaan met 'n konferen-
sie oor die tema "Ontwikkeling van
kolonies tot derde/vierde wereld"
herdenk. Onder die honderdtal konfe-
rensiegangers by die tweedag-simpo-
sium was oud-studente van die
departement asook vakgenote van
ander universiteite.
Heel bo, links: mm. F. Theron (konfe-
rensie-koordineerder) en dr. P. van
Rooyen, albei van die departement,
prof. W.J.O. Jeppe (departements-
hoof). mm. G.M. Albertyn (Gencor),
oud-prof. N.J.J. Olivier (LP, voorma-
lige departementshoof). prof. S.P. Cil-
liers (dekaan, Lettere en Wysbegeerte)
en prof. F.A. de Villiers, ook van die
departement.

Tweede van bo, links: mm. T.F. Kok
(Gencor), dr. F. Ahwireng-Obeng en
mm. M.M. Mutloane (albei van die
Universiteit Bophuthatswana), prof.
J.C. Bekker (Universiteit Vista) en
mm. G. van de Wall (direkteur-gene-
raal van Ontwikkelingshulp).

Derde van bo, links: dr. J.C.N. Mentz
en prof. D.A. Kotze (albei van Unisa)
asook mm. J.J. Olivier (Kaapse Pro-
vinsiale Administrasie).

Bo: proff. C.R.M. Dlamini (Universi-
teit Zoeloeland) en F.A. de Villiers
(US), mev. J.Y. Mokgoro (Universiteit
Bophuthatswana) en prof. M.W.
Prinsloo (RAU).

Links: mm. J.j. Buchner (Universiteit
Zoeloeland) asook proff. J.C. Bekker
(Vista), J.P. Maithufi, D.J. van der Post
(albei Bophuthatswana) en J. Church
(Unisa).
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Paarliete by
Nederburg
Die Departement Ontwikkeling en
Skakeling het 'n groot saamtrek vir
Oud-Maties en vriende van die Uni-
versiteit by Nederburg buite die Paarl
gereeI. Onder die gaste was (regs)
Malcolm en Lourensia MacKenzie
asook Mildie en Danie Malan. Onder:
Ook by die saamtrek, was prof. Mike
de Vries (middel), Hektor en Vise-
kanselier, wat die geleentheidspreker
was, saam met US-Haadslede mnre.
Jan de Necker (uittredende burge-
meester van die dorp) en Hitzema de
la Bat.
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Wellington-reiinie
By 'n saamtrek vir Oud-Maties wat op
Wellington gehou. is, was (links) Jac-
ques en Anrie Carstens, en Marlene
en Tobie Lerm. Bo: Sunley Uys (regs),
assistent-direkteur (fondsinsamel-
ing), by die Wellington-reiinie saam
met Chris Smit en die bekende
rugbyspeler Schalk Burger, albei van
Uniewyn, wat die funksie gehelp borg
het.

Potjiekosaand
vir die Orens
Die Grens se Oud-Maties het met 'n
gesellige potjiekosaand in Oos-Lon-
den reiinie gehou. Die geleentheid-
spreker, prof. Bun Booyens (heel links
voor) is hier by Chris Marx, David Ie
Clus, Schalk en Dorette Kotze, Inus en
Annemarie Visagie, Secunda
Booyens en Barry Blommaert. Agter
is Pie! du Toit, Chris Botha en die
potjiekosmakers, Eve en Pieter
Janson.



Middelburg,
Kaap, se
Oud-Maties
By 'n saamtrek van Oud-Maties wat
op Middelburg, Kaap, gehou is. was
(foto onder) dr. Danie Wentzel, en
mnre. Willem Theron en C.W. Scott.
Regs: Ook by die Middelburg-saam-
trek was (voor): mnre. P. Herschelman
en C. Greeff, mej. F. Marshall en mev.
L. Ie Roux. (Tweede ry): mevv. L. King,
R. van der Ahee en M. Vorster, mnr.
H. van Zyl en mev. T. Strydom. (Derde
ry): mev. C. Diedericks, mnre. P. King,
H. van der Ahee en J. Marais, mevv. J.
van Zyl en D. van Rooyen en mej. A.
Becker. (Agter): mnre. J. Diedericks en
B. Vorster.

----
saamtrek Op
Bredasdorp
Die Departement Ontwikkeling en
Skakeling het 'n saamtrek vir Oud-
Maties en ander vriende van die Uni-
versiteit op Bredasdorp gereel. Onder
die gaste wat dit bygewoon het, was
Neilen en Marietjie van Breda, Ste-
phanie en Joshua Human asook
Pierre en Joey Human.

Bo: Die jongsle Oud-Matie by die reii-
nie op Middelburg was mej. A. Becker
(links) wat hier by die oudste Oud-
Matie op die saamlrek, mev. M.
Botha, is.
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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:

Dr. P.A. (Phil) Weber (84) van Kaap-
stad; 'n voormalige lid van die
Universiteitsraad; oud-redakteur van
Die Burger en gewese voorsitter van
die Nasionale Pers se direksie. Hy het
in die twintigerjare BA en HSOD op
Stellenbosch verwerf. In 1970 het die
US 'n eredoktorsgraad aan hom ver-
leen.

As Engels- en Duitssprekende student
uit Oos-Kaapland het hy op Stellen-
bosch vir die eerste keer behoorlik
met Afrikaans kennis gemaak en re-
dakteur van Die Stellenbosse Student
geword. Reeds in 1930 word hy nuus-
redakteur van Die Burger; in 1942 as-
sistent-redakteur; en in 1945 redak-
teur. In 1946 begin hy die koerant se
politieke rubriek Dawie, wat steeds
bestaan. In 1956 lei hy die stigting van
die koerant se Kersfonds, waaruit die
Burger-strandhuis in Muizenberg
ontstaan het.

Vir sy joernalistieke verdienste is hy
in 1972 met die SA Akademie se Mar-
kus Viljoen-medalje vereer. In 1984
ontvang hy die Dekorasie vir Voor-
treflike Diens.

Hy was onder meer 'n lid van die Aka-
demie, voorsitter van Sapa, asook 'n
direkteur van Federale Volksbeleg-
gings en Santam. Dr. Weber was ook
die dryfkrag agter die stigting van die
Sendingtrust, wat met die verskaffing
van geriewe aan bruin gemeentes ge-
help het. As US-Raadslid het hy des-
tyds 'n belangrike bydrae tot die uit-
bou. van die Ontwikkelingsfonds
gespeel.

Mnr. N.A. (Nico) Blanckenberg (84)
van die Strand, voorheen Somerset-
Wes; afgetrede onderhoof van die
Graaff-Reinetse Onderwyserskollege;
wat BA in 1925, 'n hoer onderwysdi-
ploma in 1927 en M.Ed. in 1939 aan
die US behaal het.

Hy was vanaf 1929 verbonde aan die
laer skool op Cookhouse, waar hy tot
1945 hoof was. Daarna neem hy waar
aan die onderwyserskolleges op
Graaff-Reinet, Mowbray en Oudts-
hoorn, tot hy op Graaff-Reinet vas
aangestel is. Hy het in die middel-ses-
tigerjare daar afgetree. Na sy aftrede
neem hy waar as inspekteur van bruin
onderwys in Wes-Kaapland en as do-
sent aan die Paarlse Onderwyserskol-
lege.

Nadat hy uit die onderwys getree het,
het hy hom op Langebaan gevestig,
waar hy hom gewy het aan sy groot
liefde: die vertaling van Latynse poe-
sie in Afrikaans.

Eers is die Landelike Poesie van Ver-
gilius (Bucolica Georgica), gepubli-
seer en. daarna die heldedig Van Wa-
pens en 'n Man (Aenei"de). Vir beide
vertalings het hy die Suid-Afrikaanse
Akademie vir Wetenskap en Kuns se
toekenning vir vertaalde werk ont-
vang.

Hiermee is sy belangrike bydrae tot
die Afrikaanse letterkunde erken. Ge-
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durende sy laaste jare in ouetehuise
in Somerset-Wes en die Strand was
hy nog besig met die vertaling van die
Belydenisse van die Kerkvader Au-
gustinus.

Mnr. V.C. (Vivian) Wood (76) van
Sedgefield, voorheen van Pretoria,
wat gedurende 1949-1981 redakteur
van die tydskrif Lantern was. Hy het
BA (met drie hoofvakke) en 'n onder-
wysdiploma op Stellenbosch asook
MA met onderskeiding aan die Uni-
versiteit Kaapstad behaal.

Na enkele jare as hoerskoolonder-
wyser en dosent aan die tegniese kol-
lege, Port Elizabeth, was hy redakteur
van publikasies in die destydse Unie-
onderwysdepartement en die Buro vir
Standaarde se hoof van inligting en
publisiteit, waarna hy genader is om
Lantern te behartig.

Hy besoek die VSA in 1958 met 'n Car-
negie-beurs, en later Brittanje as gas
van die British Council; was daarna be-
trokke by die ontstaan van die Federa-
sie van Wiskunde- en Wetenskapon-
derwysersverenigings, asook die
nasionale wetenskapolimpiade.
Verder was hy ook lank redakteur van
Spectrum ('n tydskrif vir wiskunde- en
wetenskaponderwysers) asook van Ar-
chimedes.

Hy het die Stigting vir Onderwys,
Wetenskap en Tegnologie (uitgewers
van o.m. Lantern) grootliks help uit-
bou. In 1976 het mnr. Wood as bestu-
rende direkteur van die Stigting afge-
tree, waarna hy steeds tydelik in diens
daarvan gebly het. Die SA Akademie
het o.m. 'n erepenning aan hom toege-
ken.

Mnr. J.I. (Jan) Raats (92) van Pretoria,
wat BA in 1921 en MA (ekonomie) in
1925 behaal het. Hy is in 1895 in Kim-
berley gebore, was na sy studentejare
'n redaksielid van Die Burger, en was
tot met sy aftrede direkteur van Sensus
en Statistiek.

Na sy aftrede in 1956 het mnr. Raats
steeds in 'n aantal regeringskommis-
sies gedien en was hy ook vir drie jaar
die Minister se raadgewer oor bevol-
kingsaangeleenthede. Hy was 'n oud-
Wilgenhoffer.

Dr. P.W. de V. (piet) Kotze van Stellen-
berg, Bellville, voorheen van Potchefs-
troom; 'n afgetrede sakeman. Hy het
BA, MA en in 1942 'n doktorsgraad op
Stellenbosch behaal, en was 'n oud-
Dagbreker.

Os. H.C. (Herman) Kinghorn (68) van
die Strand, wat in 1981 in die NG ge-
meente Pinelands afgetree het, en ook
in die gemeentes Bronberg (Pretoria),
Robertson, Molteno, Nuwe Kerk
(Graaff-Reinet) en Swartland (Malmes-
bury) gedien het.
Ds. Bernardus Leuvennink (70) van
die Strand, wat in 1984 op Vredendal
afgetree het. Hy het aan die Universi-
teit van Pretoria gestudeer voordat hy
'n honneursgraad en sy Kweekskool-
opleiding op Stellenbosch ontvang het;
en het ook in die NG gemeentes
Riversdal, Wellington, Port Elizabeth
en Caledon gedien.
Mev. F.M. (Francine) Laurie (gebore
Coetzer) (54) van Stellenbosch, wat
B.Sc. in 1952 en SOD in 1953, asook 'n
nagraadse diploma in vertaling in
1981 behaal het. Sy was voorheen 'n
onderwyseres op Kuilsrivier en
George. Haar man, mnr. Robert Lau-
rie, is 'n dosent in Chemie aan die US.

Mnr. P.J. (Pieter) Hendriks (50) van
Worcester; adjunk-stadsklerk van die
dorp, waar hy sowat 17 jaar by die
munisipaliteit gewerk het. Hy was in
1956 'n eerstejaar en het in die inge-
nieurswese gestudeer; en was 'n oud-
WP-rugbyspeler, wat in sy studente-
dae vir die Maties gespeel het.

OS. P.J. (Piet) Human (50) van die NG
gemeente Stellenbosch-noord;. voor-
heen ook van die gemeentes Mispa
(Noord-Kaapland) en Hartsvallei. Hy
het gedurende 1958-1961 aan die
Kweekskool gestudeer.

Dr. J.H. (Manie) Malan (50) van die
NG gemeente Kameeldrif (Pretoria)
en vroeer van Somerset-Wes; wat ge-
durende 1961-1963 en weer in die
jare sewentig aan die US gestudeer,
ook aan die UOVS gestudeer het, en
benewens 'n doktorsgraad twee M-
grade verwerf het. Vroeer was hy sek-
retaris van die Vereniging vir Christe-
like Hoer Onderwys in Bloemfontein;
het talle boeke met 'n christelike
strekking geskryf; was ook uitgewer
en redakteur van die blad Swart op
wit; en het voorheen 'n rubriek in By,
'n destydse bylaag by vier Afrikaanse
dagblaaie, behartig.

Mev. Peggy Cameron Greyling (ge-
bore Goedhals) (63) van Bloemfon-
tein; wat. gedurende 1943-1945 'n
onderwysdiploma in musiek aan die
Konservatorium verwerf het. Sy het
op George grootgeword; was in haar
studentejare 'n lid van die Stellen-
bosch-boereorkes; en was onder meer



as musiekonderwyseres aan verskeie
Bloemfonteinse skole verbonde. Haar
man, mnr. Chris Greyling, is ook 'n
Oud-Matie.

Mm. P. van der Westhuizen (31) van
Blackheath, Kaapstad; wat B.Comm.
in 1982 behaal het.

Mev. A.P. (Letskin) van der Merwe
(63) van Kaapstad, 'n bibliotekaresse
van die Kaapstadse Stadsraad; wat
BA in 1946 verwerf het.

Mm. G.A.J. van Wyk (61) van Kuils-
rivier, wat BA in 1973 verwerf het.

Mev. M.M. Malan (gebore Van der
Merwe) (85) van Porterville. Sy het
LSOD in 1925 verwerf.

Mm. J.P. (Umtali) Joubert (71) van Jo-
hannesburg, vroeer van Zimbabwe,
wat BA in 1937 en LL.B. in 1940 be-
haal het; 'n oud-Dagbreker; wat as stu-
dent destyds naam gemaak het met sy
betrokkenheid by gebeure soos "die
slag van Adderleystraat" in die
Tweede Wereldoorlog. Hy is in die
destydse Rhodesie gebore, wa.arheen
hy na sy studentejare teruggekeer het
en vir Sanlam gewerk het. In 1980 im-
migreer hy na Suid-Afrika en word as
advokaat toegelaat.

Mnr. Dan du Toit (76) van die Strand,
vroeer van die Paarl; wat BA in 1936
en LL.B. in 1938 behaal het; 'n be-
kende Bolandse prokureur, wat voor-
heen ook as advokaat gepraktiseer
het; en 'n voormalige onderburge-
meester van die Paarl asook
stadsraadslid van die Strand was. Hy
was vroeer 'n Boland-tennisspeler.

Mm. O.J. (Ockie) Els (73) van Leslie,
Transvaal; 'n afgetrede prokureur;
wat B.A. in 1936 en LL.B. in 1938 be-
haal het; en 'n oud-SR-lid asook oud-
Wilgenhoffer was. Sy vrou, Ria (Goo-
sen), is 'n oud-Monicaner.

Mm. J.J.P. (Justus) de Wet (80) van
Alexanderweg, Pietermaritzburg; wat
BA in 1932 verwerf het; en 'n oud-
Dagbreker was.

Mev. Annie Malan (gebore CrafIord)
(48) van Durbanville; wat op Douglas
en tot onlangs aan die Athlone-skool
vir blindes in Bellville onderwys ge-
gee het; en enkele jare gelede die on-
derwys vir blindes in Amerika bestu-
deer het.

Mnr. M.T. (Michael) Latsky (73) 'n af-
getrede onderwyser van die Strand;
wat BA, MA (geskiedenis) en SOD be-
haal het; en onder meer op Kamies-
kroon, Peddie en Klipplaat skoolge-
hou het. As jongste seun van eerw.
C.H. Latsky van die NG Sendingkerk
op Stellenbosch het hy destyds met 'n
"sesde kind-beurs" aan die US gestu-
deer.

Os. W.G. (Willie) Olivier (65) van
Somerset-Wes; wat in 1981 as predi-
kant van die NG gemeente Kimberley-
Wes afgetree het. Hy was 'n boorling
van Bonnievale; het in 1948 aan die
Kweekskool afgestudeer; en was ook

leraar op Greyton, Somerset-Oos en
Burgersdorp.

Mev. E.M. van Heerden (gebore Vis-
ser) (83) wat HPOD in 1927 verwerf
het; waarna sy onderwyseres aan die
A.P. Kriel-skool in Langlaagte, Johan-
nesburg was, tot sy in 1933 met Oud-
Matie ds. P.M. van Heerden getroud
is. Hulle was die leraarspaar van die
NG gemeentes Uitenhage, Pinelands,
Oos-Londen, Aliwal-Noord, Somer-
set-Wes, George-Suid en Kangoval-
leie (Oudtshoorn).

Dr. Phil Weber

Mev. Francine Laurie

Mm. O.J. (Jac) Olivier (77) van Por-
terville; 'n afgetrede onderwyser van
die dorp; wat BA in 1931 en SOD in
1936 behaal het.

Dr. H.K. (Helen) Laurie (28) van die
Frere-hospitaal, Oos-Londen; oor-
spronklik van Constantia, Kaapstad;
wat M.B.Ch.B. in 1984 verwerf het.

Dr. Mackie van den Berg (28) van Lin-
den, Johannesburg; wat M.B.Ch.B. in
1983 behaal het; en in Northcliff,
Johannesburg gepraktiseer het.

Mej. Lozanne Malherbe (18) van
Somerset-Wes; 'n eerstejaar-student
in maatskaplike werk aan die US, en
'n inwoner van Huis Neethling.

Prof. L.C. (Laurie) Ie Raux (65) van
Stellenbosch; 'n lid van die eerste ge-

neeskundeklas wat in 1961 aan die
US afgestudeer het. Na matriek het hy
eers gewerk en toe saam met die SA
troepe aan die Tweede Wereldoorlog
deelgeneem voordat hy op Stellen-
bosch begin studeer en B.Sc. in 1950
verwerf het. Hy werk daarna vir sowat
vyf jaar by 'n maatskappy op Springs,
maar met die ontstaan van die US se
Fakulteit Geneeskunde besluit hy om
in die rigting te studeer.

Nadat hy M.B., Ch.B. behaal het, was
hy aan die Departement Gesondheid

Mm. Nico Blanckenberg

Os. Kobus Raux

verbonde, o.m. as hoof van patolo-
giese dienste in Natal en Oos-Trans-
vaal. Hy het in 1966 'n nagraadse
diploma in bakteriologie aan die To-
ronto-universiteit, Kanada, gevolg,
waar hy as top student aangewys is. In
1975 word hy dosent in mediese mi-
krobiologie aan die UWK se tandheel-
kunde-fakulteit, waar hy in 1982 van-
wee swak gesondheid moes aftree.

Sy vrou, prof. neUe Ie Roux, 'n UWK-
dosent, is ook 'n Oud-Matie en voor-
malige dosent in huishoudkunde aan
die US.

Mnr. M.M. (Monty) Hofmeyr (74) van
Montagu; 'n bekende prokureur; wat
BA in 1933 en LL.B. in 1935 verwerf

~
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het. Sy vrou, mev. Esther Hofmeyr is
ook 'n oud-Matie.

Mnr. P.L. Hattingh (78) van Bryntir-
roldweg, Kemptonpark; wat BA in
1930 verwerf het.

Mnr. Reubin Johannes (25), 'n finale-
jaar-student in elektroniese inge-
nieurswese wat op 'n staptog naby
Grabouw verdrink het. Sy ouers is
van Bellville.

Dr. G.F. Hugo (89) van Stellenbosch;
afgetrede skoolhoof van Porterville;
wat B.Sc. in 1918 behaal het; in 1920
een van die eerste groep was wat
M.Sc. aan die US behaal het; en daar-
na 'n doktorsgraad in die opvoed-
kunde aan die Harvard-universiteit in
Amerika verwerf het.

Nadat hy onderwyser op Ficksburg,
dosent aan die Bloemfonteinse Nor-
maalkollege en skoolhoof vir 12 jaar
op Harrismith was, was hy tot 1964
vir 20 jaar skoolhoof op Porterville.

Mnr. H.J. (Henkie) Schwartz (47) van
Bloubergstrand; wat BA in 1963 be-
haal het; 'n Kaapstadse sakeman en
maatskappyedirekteur; en onder
meer lid van die SAUK-raad, direk-
teur van Kruik, voorsitter van die
Klub Here XVII, 'n hoofbestuurslid
van die Afrikaanse Handelsinstituut,
en direkteur van die Kaapse Toeris-
mevereniging (Captour).

Hy was ook voorsitter van die US se
Wes-Kaaplandse fondsinsamelings-
komitee, Wes-Kaaplandse trustee van
Unisa en 'n lid van RAU se
fondsinsamelingskomi tee.

Mnr. A.L. Smith (44) van Beaufort-
Wes; hoof van die Primere Skool St.
Matthews op die dorp wat'!n hon-
neursgraad in geografie in 1983 be-
haal het.

Mnr. G.O. (George) Neser van die
Paarl; wat in die 20-gerjare B.Sc.,
HPOD en B.Ed. alles met lof verwerf
het; gedurende 1929-'58 aan die
Paarlse Hoer Jongenskool verbonde
was; en as die "doyen van wetenskap-
onderwys" bekend was.

Hy was die medeskrywer van
verskeie skoolhandboeke; het talle
bydraes vir die Afrikaanse Kinderen-
siklopedie e.a. publikasies gelewer;
en was in 1971 die eerste ontvanger
van die erepenning van die Federasie
van Suid-Afrikaanse Verenigings van
Wiskunde- en Wetenskaponderwy-
sers, asook die SA Akademie se prys
vir wetenskapbevordering in 1979.

Mnr. S.W.J. Verster (79) van die
Strand; wat HPOD in 1934 verwerf
het.
Mnr. H.J. Ie Roux (81) van die Paarl;
wat BA in 1929 en MA in 1945 behaal
het.
Dr. J.J. Berends (83) van Eastwood,
Nieu-Suid-Wallis, Australie; wat
M.Ed. in 1958 en D.Ed. in 1960 behaal
het.
Mnr. C.M. Lotz (71) van Knysna; wat
B.Sc. in 1938 en SOD in 1939 verwerf
het.
Mnr. A.F. (August) Markotter (43) van
Klerksdorp; 'n prokureur, wat BA in
1967 en LL.B. in 1969 verwerf het. Hy
was 'n kleinseun en naamgenoot van

die legendariese "Oubaas Mark", eer-
tydse rugby-afrigter van die Maties.
Ds. J.1. (Kobus) Roux (59) van Walker-
ville, Vereniging; 'n vorige moderator
van die NG Kerk se Wes-Transvaalse
Sinode; wat BA in 1949 en sy Kweek-
skoolopleiding in 1953 voltooi het; en
in die gemeentes Vierfontein, Carle-
tonville-Suid, Losberg, Drieriviere-
Oos, Vereeniging-Oos, Klerksdorp-
Wes, Unitaspark en Spioenkop predi-
kant was. Hy het onder meer in die
direksie van die NG Kerk se
Tydskriftemaatskappy gedien.
Prof. A.K. Moller (56) van Pretoria;
'n dosent in opvoedkunde aan die
Universiteit Pretoria; wat BA in 1953
en MA (geografie) in 1955 op Stellen-
bosch behaal het. Hy het ook 'n aantal
ander kwalifikasies aan die UP en
UPE verwerf.
In 1954 het prof. Moller as geografie-
dosent aan die US waargeneem. Hy
was onder meer verbonde aan skole
op Bonnievale, George, Robertson en
in Port Elizabeth. Voordat hy in 1973
as dosent aan die UP aangestel is, het
hy ook aan Unisa waargeneem.
Mnr. H.B. (Heine) du Toit (56) van
Kaapstad; rekenmeester by Nasionale
Boekhandel in die stad; wat B. Comm.
in 1951 op Stellenbosch behaal het.
Adv. S.A. Engelbrecht (57) van Kim-
berley; prokureur-generaal in die Di-
amantstad; wat BA in 1952 en LL.B. in
1954 aan die US verwerf het.
Mnr. At Slabber (84) van Stellen-
bosch; 'n oud-onderwyser van die
Paul Roos-gimnasium wat jare lank
aan die skool verbonde was. Hy het
B.Sc. in 1924 en HZSOD in 1926 ver-
w~ 0

'n Groep studente van die Fakulteit
Opvoedkunde het vroeer vanjaar op
Franschhoek by die hoogtepunt van
die Hugenote 300-feesviering 'n tablo
aangebied. Op die foto, wat by 'n re-
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petisie geneem is, word 'n geheime
godsdiensbyeenkoms van die Huge-
note in Frankryk voor hul koms na
die Kaap uitgebeeld. Enkele kinders
het saam met die Maties aan die voor-

stelling deelgeneem. Mm. Johan Fou-
rie, 'n dosent in Afrikaans (Opvoed-
kunde), het die groep afgerig. Die De-
partement Drama het die kostuums
verskaf.



Postma erelid van SA
sportvereniging

Prof. Hannes Botha (regs] het as SAVSLOR-president die toekenning op SteIlen-
bosch aan prof. Postma oorhandig.

MNR se adjunk-president, nadat hy
reeds vanaf 1979 vise-president was.

Hy was vanaf 1964 as dosent in in-
terne geneeskunde en kerngenees-
kunde aan die Universiteit verbonde.
Gedurende 1974-1979 was hy mede-
professor. Sedert hy aan die MNR ver-
bon de is, was hy ook vir twee jaar,
1982 en 1983, ereprofessor in die De-
partement Interne Geneeskunde.

Dr. Van Heerden was 'n algemene
praktisyn in Pretoria en op Rusten-
burg voordat hy in 1960 aan die Karl
Bremer-hospitaal in Bellville aange-
stel is.

Nadat hy aanvanklik aan die Univer-
siteit Pretoria opgelei is, het dr. Van
Heerden in 1962 die graad M.Med. in
interne geneeskunde aan die US be-
haal. In 1966 het hy aan die Johns
Hopkins-hospitaal in Amerika ver-
dere opleiding ontvang en navorsing
gedoen in die diagnostiese gebruik
van radio-aktiewe materiaal. In 1968
het hy 'n doktorsgraad op Stell en-
bosch verwerf.

Dr. Van Heerden het reeds in 1963 'n
toe kenning van die destydse Raad op
Atoomkrag ontvang om aan die Insti-
tuut vir Mediese Navarsing in Johan-
nesburg in die diagnostiese gebruik
van radio-aktiewe materiaal opgelei
te word.

In 1975 was hy in Iran as besoekende
dosent in kerngeneeskunde aan die
Universiteit van Teheran.

Hy is onder meer 'n lid van die Ame-
rikaanse Kerngeneeskunde-vereni-
ging, en het verskeie termyne as presi-
dent van die SA Kerngeneeskunde-
vereniging gedien. 0

Oud-Matie, oud-dosent
president van MNR

DR. PHILIP VAN HEERDEN, 'n Oud-
Matie en voormalige do sent in ge-
neeskunde aan die US, is van die be-
gin van die nuwe jaar as president
van die Mediese Navorsingsraad
(MNR) aangestel.

Hy volg prof. Andries Brink, 'n voar-
malige dekaan van geneeskunde aan
die US, op. Prof. Brink, wat einde
vanjaar na vyf jaar as MNR-president
aftree, staan as die vader van die
MNR bekend.

Dr. Van Heerden is sedert 1982 die

kaanse kongres oor die vakgebied
aangebied het. Hy het ook die leiding
geneem met die tweede kongres in
1950, wat soos die vorige een in
Kaapstad en op Stellenbosch gehou
is.

SAVSLOR se voorloper, die SA Vere-
niging vir Gesondheid, Liggaamlike
Opvoeding en Sport, is met die 1950-
kongres gestig. Prof. Postma was die
eerste sekretaris, met dr. Danie Cra-
ven as eerste voorsitter. In 1957 het
prof. Postma die voorsitter geword.

Onder prof. Postma se oud-studente
is proff. Frikkie Thiart en Isabel Nel
van Stellenbosch, Marius Dessipres
van Bloemfontein en Hardy van der
Merwe van Pretoria. Nog een van sy
oud-studente is mnr. Myburgh Strei-
cher, adjunk-minister van Vervoer-
wese. 0

Dr. Van Heerden

DIE SUID-AFRIKAANSE Vereniging
vir Spartwetenskap, Liggaamlike
Opvoedkunde en Rekreasiekunde
(SAVSLOR) het erelidmaatskap aan
prof. J H (Han) Postma, voormalige
dosent van die departement Liggaam-
like Opvoedkunde (tans Sport en
Bewegingskunde) toegeken.
Prof. Postma (81) het in 1972 afgetree.
Hy is in Nederland gebore en het in
1940 Suid-Afrika toe gekom om die
pos as waarnemende departements-
hoof op Stellenbosch te aanvaar in
die plek van dr. Anton Oberholzer
wat geinterneer is. Prof. Postma het
ses jaar lank in die pos waargeneem
totdat dr. Danie Craven as hoof aan-
gestel is.

As veelsydige spartman, maar veral
atleet, het prof. Postma sy visier op
die Olimpiese Spele van 1928 gehad,
maar sy veeleisende kursus aan die
Amsterdamse Akademie vir Liggaam-
like Opvoeding, waar hy in 1925-1928
student was, het dit verhinder.
Op Stellenbosch sit hy sy studies
voort. Hy behaal 'n M-graad in 1942
en 'n doktorsgraad drie jaar later. Sy
belangstelling was veral die eva-
luasie, navarsing asook die stelsels en
rigtings van die liggaamlike opvoed-
kunde. Hy het hom nie net as navor-
ser onderskei nie, maar ook sy stu-
dente hierby betrek.

Sy boek, Inleiding tot die Liggaamlike
Opvoedkunde (1965), was lank 'n
standaardwerk van die yak. Dit is ook
in Engels uitgegee en in Australie
voorgeskryf.

Van sy talle tydskrifartikels het onder
meer verskyn in Liggaamsopvoeding,
waarvan hy reeds in 1941 redakteur
geword het. Hy het baie bygedra om
die tydskrif se gehalte te verhoog.

In 1945 was hy die voorsitter van die
komitee wat die eerste Suid-Afri-
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John Antoniodis en die borones Rothchild by 'n uitvoering
wot hy in Geneve oongebied he!.

Lono Antoniodis (regs) soom met Anne-Sophie Mutter, een
van die voorste violiste ter wereld.

ner van die metode, wat vir jare saam
met wyle Paul Rolland gewerk het.

In Cremona, Italie, het mev. Antonia-
dis die eeue-oue kuns van vioolbou
van nader bestudeer. Benewens die
interessante museum waar die groot-
ste versameling Stradivarius- en
Guarneri-instrumente ter wereld
onder meer gesien kan word, word
Cremona steeds as die vioolbousen-
trum beskou.

Sy is toegelaat om van die waarde-
volste ou museum-instrumente daar
uit hul vertoonkaste uit te besigtig en
selfs te hanteer. Die Universiteit het
aan haar 'n toe kenning gegee om die
stu die in Cremona te onderneem, en

Antoniodis soom met mev. Snow en mnr. Tom Snow, Brittonje se om-
bossodeurspoor in Griekelond, en lady Crawford by die uitvoering wot in hoar
huis in Switserlond oongebied is.

Verder het mev. Antoniadis hierdie
geleentheid gebruik om die Rolland-
metode van vioolonderrig te bestu-
deer onder Elspeth Iliff, voorste ken-

Mev. Antoniadis het vir drie weke
meestersklasse aan die Royal Aca-
demy in Londen bygewoon. Lede van
die wereldberoemde Amadeus-kwar-
tet het van die klasse aangebied. Sy
het ook daar lesgeneem by Anne-
Sophie Mutter, een van die wereld se
voorste violiste.

Met 'n besoek aan Dartington, 'n be-
kende musiek- en kunssentrum in
Engeland, het hy op versoek 'n im-
promptu-konsert aangebied.

Buitelandse belewenis vir
Konservatorium-paar

Lady Crawford se haar gaste het haar
in die volgende dae almal gebel om
"the great pianist from South Africa"
geluk te wens en lof toe te swaai. Op
versoek van mnr. Sankey het Antonia-
dis enkele dae later 'n kort uitvoering
vir 20 van die ambassadeur se gaste in
die ambassadeurswoning aangebied.

Vroeer tydens hul reis het hy voor 'n
groot gehoor in die Hammersmith-kon-
sertsaal in Londen opgetree. In die ge-
hoor was daar onder andere klavier-
dosente van die Royal Academy of
Music, die Trinity-musiekkollege
asook die Guildhall Academy.

Lof toegeswaai

Vir hom was die hoogtepunt van hul
buitelandse besoek die uitvoering
wat hy in Geneve, Switserland, in die
herehuis van 'n sakevrou, lady Clio
Crawford, vir 'n 50-tal van haar uitge-
soekte gaste aangebied het. Onder
hulle was die barones Rothchild, mnr.
John Sankey, Brittanje se ambassa-
deur by die VVO-sending in Geneve,
mnr. Tom Snow, Britse ambassadeur
in Griekeland, en 'n aantal ander
diplomatieke hoelui.

John Antoniadis is 'n klavierdosent
en sy vrou lektrise in viool aan die
konservatorium.

DIE STELLENBOSSE Konservato-
rium-egpaar John en Lona Antoniadis
het vroeer vanjaar 'n baie geslaagde
studie- en konsertreis na Europa en
Brittanje onderneem, waar hy onder
meer verskeie suksesvolle klavieruit-
voerings aangebied het. Sy het onder
andere meestersklasse in Brittanje by-
gewoon en 'n studiebesoek aan 'n
wereldberoemde vioolbousentrum in
Italie, gebring.
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VLEISBRAAI en DANS

Liszt, wie se wandelstok, een van
haar kosbare besittings, Antoniadis
hier vashou.

lers van die rugbyklub, Oud-Maties
en lojale ondersteuners is welkom.

Kaartjies teen R25 per persoon (wat
wyn insluit) sal gedurende Februarie
by die Rugbykantoor in die Danie
Craven-stadion, die Stellenbosch-
Sportwinkel en Pikkie Blommaert-
mansuitrusters verkrygbaar wees. 0

Mme. Harris, Schroeder en Muller.

pianis, Mark Hambourg (wie se skil- I
dery regs teen die muur hang). Hy
was 'n vriend van musici soos Franz

DIE Coetzenburgklub bied saam met
die Stellenbosch-rugbyklub op Sater-
dag 18 Maart na die wedstryd tussen
die Maties en Tukkies op Coetzen-
burg 'n vleisbraai-dans aan. Dit word
op die terrein van die Jannie Marais-
klubgebou gehou.
Alle Coetzenburgklub-lede, oud-spe-

Links bo: Antoniadis (regs) in Prus-
sia-Cove, Cornwall, by die pian is An-
dras Schiff, mev. Kurtag en haar man
die Hongaarse komponis Gyorgy Kur-
tag, en die Amerikaanse sangeres
Lucy Shelton. Regs bo is John Anto-
niadis op besoek in Londen by 'n jare-
lange vriendin en bekende in musiek-
kringe in die stad, Michal Hambourg.
Sy is die dogter van 'n groot Russiese

sy bied nou van die kennis wat sy
daar verkry het vir haar studente in
lesings oor instrumentversorging en
-onderhoud aan.
Ook in Italie, het hulle as gaste van
lady Crawford 'n daglange besoek ge-
bring aan die Arena di Verona - wat
uit die Romeinse tyd dateer en van-
dag 'n beroemde buitelug-operahuis
is.
Die Antoniadisse het ook 'n studiebe-
soek aan Cambridge gebring. Verder
was hulle in Prussia-Cove, Cornwall,
by 'n belangrike musiekfees. Dit word
twee keer per jaar gehou en slegs op
uitnodiging deur musici van oor die
hele wereld bygewoon. Onder die wat
saam met John en Lona Antoniadis
daar was, was die pianis Andras
Schiff, die voorste Hongaarse kompo-
nis Gyorgy Kurtag en die Ameri-
kaanse sangeres Lucy Shelton. 0

Bosbou-klasmaats nil 30 jaar
saam in hoe staatsposte

DRIE OUD-MATIES wat in die vyfti-
gerjare saam op Stellenbosch in die
Fakulteit Bosbou gestudeer het, klas-
maats was, saam graad gevang het en
in 1959 saam in dieselfde staatsde-
partement begin werk het, is weer
byna gelyktydig die afgelope jaar of
wat tot Direkteur in die Staatsdiens
bevorder. Hulle is mme. J.M. Harris,
E.W. Schroeder en D.J. Muller van die
Departement Omgewingsake.

Die drie was gedurende 1955 tot 1958
klasmaats aan die US. Nadat hulle
saam afgestudeer het, het hulle al drie

by die destydse Departement Bosbou,
voorloper van Omgewingsake, begin
werk.
Hulle beklee al drie direkteursposte
in dieselfde tak, naamlik Boswese,
van die Departement Omgewingsake.
Sover bekend is dit die eerste keer dat
drie universiteitsklasmaats so saam-
saam in dieselfde afdeling van die
Staatsdiens se bestuurskader opge-
neem is.
Mm. Harris, wat eerste van die drie
vir bevordering tot Direkteur aan die
beurt gekom het, beklee nou die pos

Direkteur: Bosprodukte. Hy en mm.
Schroeder, wat die Direkteur: Nasio-
nale Bosboubeplanning en Voorlig-
ting is, werk albei in Pretoria. Mm.
Muller is Direkteur van die Departe-
ment Omgewingsake se Suid-Kaap-
landse bosstreek op Knysna.

Twee van mnr. Schroeder se drie
dogters studeer nou op Stellenbosch,
terw'yl mm. Muller se dogter reeds
aan die US as dokter opgelei is en sy
seun die afgelope jaar 'n tweede-
jaarstudent vir die B. Rekeningkunde-
graad was. 0
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Staatmaker tree uit
by netbalklub

Nuwe kursus in
spraakheelkunde

Die Matie-netbalklub het onlangs
afskeid geneem van 'n staat-
maker, dr. Hantie du Toit, wat na

30 jaar as klubafrigter - en die afge-
lope 16 jaar as presidente - uitgetree
het. Die klub het in die drie dekades
'n bloeitydperk beleef.

As dinamiese spartafrigter en -admi-
nistrateur het sy netbal op skole-,
klub-, provinsiale, nasionale en inter-
nasionale vlak gedien.

Sedert 1958 toe sy vir die eerste keer
die Maties se netbalafrigting oorge-
neem het, is 286 Maties in die Bo-
land-span opgeneem. Die Maties was
22 keer sedert 1963 die Boland-liga-
wenners. In die afgelope jare is die
SA Klubkampioenskap drie keer
(1984, '85 en '88) gewen en in 1986 ge-
deel.

Springbok
A1tesaam 42 Maties is sedert 1966 in
Springbok- of ander nasionale span-
ne, SA 0.25-spanne en SA 0.21-
spanne opgeneem.

Op universiteitsvlak is 63 Maties se-
dert 1969 in die SA Universiteite-
span opgeneem. In dieselfde tydperk
was hulle tien uit die 19 keer wat
hulle deelgeneem het, die SAU-
kampioenspan.

Nadat sy reeds op skoal in die sport
uitgeblink het, het sy teen haar
tweede jaar op Stell en bosch in die
vroee vyftigerjare reeds vir die Maties
en WP gespeel. As tweedejaar-Matie
was sy reeds die klubvoorsitter. In
1956 het sy die Suidelike Stu dente-
span aangevoer.

Sy het netbal op skolevlak deur talle
kursusse bevorder. Benewens die Ma-
ties, het sy oak die Boland A-span tot
1983 vir 20 jaar afgerig en was in die-
selfde tyd die Boland-bestuur se voar-
sitter asook Boland-keurder. Die unie
het in 1979 'n eretoekenning aan haar
verleen.

Wynland
Dr. Du Toit het oak die Van der Stel-
netbalklub op Stellenbosch vir Hen
jaar afgerig en was die stigter van die
Wynland-netbalunie.

Deur die jare het sy talle nasionale
kursusse gelei. Sy was tot 1982 vir
tien jaar in die SA keurkomitee - vir
ses jaar as sameroeper. In die tyd was
sy oak afrigter-bestuurder van die
Kay Meyer-span. Sy het die Spring-
bokspan vir 1981 se SA Spele afgerig
en beskik as nasionale skeidsregter
oar 'n ere-A-gradering.

38

Onder haar leiding is vier spelers op
die jaarlikse SA Interprovinsiale net-
baltoernooie as speier van die jaar
aangewys. Hulle is Elbie Engelbrecht,
Dirkie Nel, Leonie Strydom en Ben-
nie Saayman.

Dr. Du Toit het die Staats president se
sport-merietetoekenning in 1978 vir
haar bydrae as afrigter en administra-
teur ontvang.
Sy het Engeland, Ierland, Skotland en
Wallis in 1981 as 'n afgevaardigde
van die SA Netbalvereniging besoek
am afrigting te bestudeer. In 1983
neem sy drie Boland-spanne na Brit-
tanje am die Australiese 0.21-span
asook die van Skotland en Wallis te
sien speel. Sy het die wereld-netbal-
toernooi in Singapoer in 1983 as 'n
waarnemer bygewoon.

Haar netbal-afrigtersboek, 'n Hand-
leiding vir onderwyseresse en afrig-
ters, is agt keer herdruk sedert dit in
1966 verskyn het. Dit is later oak in
Engels uitgegee en vier keer in die
taal herdruk. Sy was verantwoardelik
vir die netbalgedeelte van Sportafrig-

VANAF VOLGENDE jaar bied die
Universiteit vir die eerste keer 'n
graadkursus in Spraakheelkunde en
Oudiologie aan. Die gespesialiseerde
vierjaar-kursus is die minimum-
opleiding wat 'n spraakterapeut en
oudioloog moet he am by die SA Ge-
neeskundige en Tandheelkundige
Raad te Registreer.

Die spraakterapeut en oudioloog
evalueer, diagnoseer en hanteer
spraak- en gehoorprobleme by mense
van alle ouderdomme. Dit sluit in ge-
hoorverlies, hakkel, stemprobleme,
gesplete lip en verhemelte, taal- en
spraakontwikkelingsprobleme asook
verworwe taal- en spraakprobleme
van wee breinbesering by volwas-
senes.
Na registrasie kan die terapeut in 'n
hospitaal- of universiteitskliniek, 'n
gewone of spesiale skoal, of in 'n pri-
vate praktyk werk.
Party terapeute praktiseer as spraak-
terapeute en oudioloe (lg. het meer
met gehoorprobleme te doen) terwyl
ander verkies am in een van die rig-
tings te spesialiseer.

ting in skole, wat in 1980 verskyn het,
asook talle artikels oar die sportsoort.

Al haar akademiese kwalifikasies het
sy op Stellenbosch behaal. Sy het aan
die einde van verlede jaar 'n doktars-
graad in Menslike Bewegingskunde
verwerf. Sedert die vroee sestigerjare
is sy 'n dosent in die Departement
Menslike Bewegingskunde.

Waarskynlik die grootste kompliment
vir dr. Du Toit is dat sy as afrigter in
dieselfde asem genoem word as "Dok"
(dr. Danie) Craven, haar eertydse kol-
lega en departementshoof. 0

'n Spraakterapeut moet 'n wetenskap-
like benadering tot haar beroep asoak
'n belangstelling in mense he.

Die nuwe B-graadkursus se hoof-
vakke is Spraakheelkunde en Oudio-
logie (elk vier jaar), Sielkunde (3
jaar), Algemene Taalwetenskap (2
jaar), Ortopedagogiek (een jaar) en
toegepaste kursusse in Anatomie,
Fisiologie en Patologie, insluitend
Neurologie.

Van hul tweede jaar begin die stu-
dente am pasiente te hanteer. In die
vierde jaar moet die student 'n navar-
singsprojek uitvoer.

Die toelatingsvereistes sluit 'n gemid-
delde slaagsyfer van minstens 60% in
standerd nege en matriek in. 'n Slaag-
persentasie in wiskunde word oak
vereis (minstens 'n E-simbool op hoer
graad of 'n D-simbool op standaard-
graad). Elke kursus-aansoeker sal oak
deur 'n persoonlike onderhoud ge-
keur word.

Navrae oar die nuwe kursus kan gerig
word aan mev. M. Benade, Kliniese
Gebou 1042, Fakulteit Geneeskunde.
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Prof. Behrens (heel regs), prof. Rycroft en die Suid-Afrikaanse ambassadeurs-
paar in Oostenryk, mnr. en mev. Naude Steyn, saam met die Strykensemble-Iede
no 'n uitvoering in Wenen. Prof. Behrens, afgetrede direkteur van die US-Konser-
vatorium, het die uitvoering gereel.

Strykensemble tree op
in Oosblok-Iand

Franz Lizst
se huis

Aanvaarbaar in
die buiteland

lede oorhandig. Reeds met hul eerste
uitvoering in Europa, die op Farnese
naby Rome, het die orkesleier, mev.
Maryke Rycroft, 'n bas blomme in die
kleure van die Suid-Afrikaanse en
Italiaanse vIae ontvang. Sy is prof. Ry-
croft se vrou. Hulle is albei dosente
aan die Konservatarium.

Die Stellenbossers het werklik oral
vriende gemaak. Hul Suid-Afrikaanse
herkoms was nerens op die toer 'n
probleem nie - selfs nie vir die twee
dae wat hulle agter die ystergordyn in
Hongarye deurgebring het nie, se
prof. Rycroft. "Politiek het nooit eens
ter sprake gekom nie".

Hulle het van Wenen per boot op die
Donou-rivier Boedapest toe gereis -
deur Tsjeggo-Slowakye en yerby die
Tsjeggiese stad Bratislawa.

Die huis waar die komponis Franz
Lizst gewoon het, is een van die
besienswaardighede wat in Boeda-
pest te sien is. Die stad spog met twee
operahuise! Hoewel driekwart van
die stad en al agt sy brue oar die Do-
nou in die Tweede Wereldoorlog ver-
nietig is, is dit alles sedertdien prag-
tig gerestoureer.

Dit was die ensemble se tweede bui-
telandse toer sedert hy in 1977 gestig
is. Die eerste was in 1985 toe Spanje,
Italie, Wes-Duitsland en Oostenryk
besoek is. Daar is toe aan 'n jeug- en
musiekfees in Wenen deelgeneem,
waar die ensemble die derde plek in
'n internasionale kompetisie verower
het.

Prof. Rycroft dirigeer die ensemble se-
dert hy dit self gestig het. Die lede
sluit nie net Konservatarium-stu-
dente in nie, maar oak Maties uit
arider studierigtings wat die stryken-
semblewerk .slegs as 'n tydverdryf
beoefen.

Vanjaar se toer het weer eens nie net
gehelp am Suid-Afrika onder Euro-
pese musiekliefhebbers te bevorder
nie, maar het ook vir prof. Rycroft en
sy strykers bevestig dat hulle 'n mu-
siekpeil handhaaf wat in die buite-
land aanvaarbaar is.

Die Departement Nasionale Opvoe-
ding het 'n bedrag gegee om 'n deel
van die toerkoste te dek. Omdat die
Universiteit met baie min kon help,
moes die ensemble self die grootste
deel van die koste dra. Behalwe vir
elke lid se bydrae, is geld lank voar
die tyd al deur middel van konsertop-
tredes ingesamel.

As dit moontlik is, sal prof. Rycroft in
die toekoms weer met die ensemble
in die buiteland wil optree. D

Prof. Rycroft, wat as dirigent die
Strykensemble vir die tweede keer
Europa toe geneem het.

omgewing, is gereel deur prof. Rich-
ard Behrens, wat in Mei vanjaar as di-
rekteur van die US-Konservatorium
uitgetree het am Suid-Afrika se kul-
tuurattache in Oostenryk en Switser-
land te word.

Oak die besoek aan Istanbul was 'n
onvergeetlike belewenis, se prof. Ry-
croft. Hulle het daar in die Cadis-pa-
viljoen op 'n eiland in die middel van
die Yildiz-park opgetree. Behalwe dat
die TV-kameras oak daar was, het 'n
groot en baie waarderende gehoar die
uitvoering bygewoon.

By die uitvoering is twee reuse-mi-
kers aan prof. Rycroft en die orkes-

Istanbul, is oak deur televisiestasies
daar vir latere uitsending opgeneem.
Een van hul twee uitvoerings in Rome
was deel van 'n kunsfees, die "Expo-
Tevere", waartydens hulle in die bui-
telug op die oewer van die Tiber-ri-
vier opgetree het. Hulle het oak 'n uit-
voering in die Suid-Afrikaanse
ambassade in die stad aangebied. In
Oostenryk het hulle by nog 'n kuns-
fees, op Leobersdarf naby Wenen, op-
getree.

Suid-Afrika se ambassadeur in Oos-
tenryk, mnr. Naude Steyn, het die en-
semble se uitvoering in Wenen byge-
woon. Dit, en enkele ander in die

Die U.S.-Strykensemble onder die
dirigentskap van prof. Eric Ry-
croft het vroeer vanjaar geskie-

denis gemaak deur 'n uitvoering in
Boedapest, Hongarye, aan te bied.
Saver bekend is dit die eerste Suid-
Afrikaanse musiekgroep wat in die
Oosblok-Iand opgetree het.

Prof. Rycroft en sy 22 strykers het op-
getree in Boedapest se pragtige Mat-
thias-katedraal, wat reeds in 1243 ge-
bou is. Hulle beskou dit as die
hoogtepunt van hul Europese toer
van twee weke waartydens hulle in
die hoofstede van vier lande uitvoe-
rings aangebied het. Die ander lande
wat hulle besoek het, is Italie, Turkye
en Oostenryk.

Elke uitvoering in Europa was 'n bele-
wen is. Hulle is oral hartlik ontvang
en verskeie uitvoerings is staande
toegejuig, vertel prof. Rycroft. Twee
optredes, een in Rome en die ander in
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REKORDGETAL BY INGENIEURSKOOL
'n REKORDGETAL van 206 skoliere
van oar die he Ie land het vanjaar se
ingenieurs-winterskool - die groot-
ste vir die professie wat nog in die
land gehou is - op Stellenbosch by-
gewoon. Die reelings word nou al ge-
tref vir volgende jaar s'n wat vir 2-7
Julie 1989 op die kampus beplan
word.

Dit word al meer as 'n dekade deur
die Vereniging vir Stellenbosse Inge-
nieurstudente aangebied. Alle stan-
derd nege- en matriekleerlinge wat in
die ingenieurswese as 'n loopbaan
belangstel, word daarheen genooi.

Die winterskool het ontstaan omdat
daar so 'n tekort aan ingenieurs in die
land is, en vanwee die onkunde by
skoliere oor die beroepsmoontlik-
hede van die vinnig groeiende profes-
sie.

By die winterskool word die skoliere
met rolprente, demonstrasie, labora-
torium- en nywerheidsbesoeke, ander
uitstappies, asook kort lesings deur
senior dosente en praktiserende inge-
nieurs oar die beroep ingelig.

Die leerlinge gaan in universiteits-
koshuise tuis. 'n Besige inligtingspro-

gram vul die inligtingsessies aan, om
aan die studente 'n voorsmakie van
studentwees en Matie-wees te gee.

Skoliere kom jaarliks selfs uit Trans-
vaal en Suidwes na die winterskool.
Al hoe meer' meisies gaan daarheen
- vanjaar was daar 'n dertigtal van
hulle onder die 206 kursusgangers.

Navrae oar die 1989-winterskool kan
gerig word aan: Ingenieurs-winter-
skool, VSIS, Fakulteit Ingenieurs-
wese, Universiteit, Stellenbosch,
7600; tel: 02231-774203. 0

Die Universiteitskoor het in die Septembervakansie in samewerking met die De-
partement van Nasionale Opvoeding 'n konserttoer na die VIYstaat, Transvaal en
Bophuthatswana onderneem. Dit is met 'n uitvoering in Mmabatho afgesluit. By 'n
onthaal no die uitvoering was (bo) prof. M. R. Malope, rektor en vise-kanselier van
die Universiteit van Bophuthatswana, mej. Ac6ma Fick, dirigent van die US-koor,
mnr. Piet Lombard, direkteur van Ontwikkeling en Skakeling aan die US, en mnr.
Fick Uebenberg, hoofbestuurder van die Standard Bank van Bophuthatswana.

Onder: Ac6ma Fick (middel) saam met prof. Ronnie Belcher, Afrikaans-dosent aan
die Universiteit van Bophuthatswana asook beskermheer van die Unibo-koor, en
sy vrou, mev. Ella Belcher.
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58 wen
top-beurse
vir knap
eerstejaars
ALTESAAM 58 eerstejaar-Maties het
vanjaar Standard Bank-merietebeurse
van R3 500 elk ontvang. Dit is vir hul
akademiese prestasie in die Matriek-
eindeksamen toegeken. Die 58 is uit
265 aansoeke vir die prestige-beurse
gekies.
Van die beurswenners het 29 bo 90%
gemiddeld in die skooleindeksamen
behaal, 24 bo 85% en vyf bo 80%. Tien
van die wenners was hoofseuns of
-meisfes van hul skole.
Altesaam 23 van die 58 slimkoppe
studeer in die geneeskunde, 17 in
handel en. administrasie, sewe in in-
genieurswese, ses in natuurweten-
skappe, en vyf in lettere en wysbe-
geerte.
Nege van hulle kom uit Transvaal,
een elk uit Natal en die Vrystaat, en
die ander 47 u~t Kaapland. Onder die
Kaaplanders is 'n tweeling, mme.
Arthur en Allister Williams van Pniel
naby Franschhoek. Albei stu deer in
die geneeskunde.
Dit is die vyfde jaar dat Standard
Bank die merietebeurse toeken. Van-
jaar het die bank R1,75 miljoen vir
sulke beurse aan aIle universiteite in
die lan'd beskikbaar gestel, waarvan
R203 000 aan die 58 Maties gegaan
het. Die US is elke jaar een van die
universiteite wat die meeste van die
Standard Bank-merietebeurse ont-
vang. 0
Mnr. J. P. Esterhuyse (derde van links
agter) saam met 'n groepie van die 58
eerstejaars wat die bank se prestige-
merietebeurse verower het. Onder
hulle is 'n tweeling, Allister Williams
en sy broer Arthur (links agter).
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En die aktiewe rol wat TrustBank_speel in die ontwjkkeling van
In beter gemeenskap vir alle Suid-Afrikaners hou rue op by die
kunsteJ sport en geneeskunde rue. .

Ons as maatskappy ondersteun ook In magdom projekte wat
help om werkgeleencliede te skepJ opvoeding te bevorder en armoe-
digheid en werkloosheid te bekamp waar dit ook a1voorkom.

Ons besef ons werk ten nouste saam met die gemeenskap
wat ons dien. En ons moedig ons personeelJ gesamentlik sowel as
individueelJ aan om hierdie oetrokkenheid 'ft r~
vol te hou. Natuurlik met TrustBank •• U••J:,
se unieke persoonlike aandag. 8AN '-/

Vir persoonlike aandag.
DMB&B 55933/.
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