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Wie vol die leemte?

Sanlam ondersteun
tersiere onderwys in Suid
Afrika a! jare lanle
Deur stilweg die leemte
te vUl.
Verbeterings aan ge
boue, nuwe toerusting
en nou oak hulp aan
biblioteke wat spartel
om kop bo water te hou.
Waar u toekoms tel,
is ons belofte. En Sanlam
verseker alma! van 'n
beter toekoms deur vir
hoer onderwys in die
bres te tree.
Dit spreek boekdele!

SanIaDl(·)
Waar u toekoms tel kef!
Vir se

• REDAKSIONEEL

Tegnologie help om die totalelewensgehalte
te verhoog
DIE UNIVERSITEIT het oor baie dekades
-'n kosbare versameling van honderde
kunswerke asook kultuurhistoriese voor
werpe bekom. Baie daarvan is aan die US
geskenk of nagelaat deur Oud-Maties en
ander goedgesindes, met die bedoeling
dat dit nie net bewaar word en vir die
nageslag behoue bly nie, maar dat dit
ook aan die Universiteits- en breer pub
liek ten toon gestel word en dus tot die
geestelike en intellektuele verryking van
'n groot getal mense (vera I jongmense)
kan bydra.
Tot dusver kon die meeste van hierdie
kunswerke en ander versamelings egter
nie uitgestal word nie, omdat die Univer
siteit nie oor die geskikte lokale en uit
stalruimte hiervoor beskik nie. Slegs
enkele kunswerke kon permanent in
plekke soos die Universiteitsbiblioteek
te sien wees, of (soos in die geval van die
Maggie Laubser-skilderye) periodiek vir
kort tydperke in die US-Kunsmuseum in
Oorpstraat uitgesta I word.

Fokus Op

Oeur die ou Bloemhof-skoolgebou in
Ryneveldstraat digby die hart van die
sentrale kampus in 1986 van die Provin
siale Administrasie te kry, het die
Universiteit 'n geskikte plek vir 'n
universiteitsmuseum bekom.
Die historiese gebou het egter aansien
like restourasiewerk nodig, en moet ook
spesiaal ingerig en beveilig word om as
bewaar- en uitstalplek vir kunsskatte en
ander waardevolle, selfs onvervangbare,
versamelings te dien.
Sasol se skenking - die grootste wat die
Universiteit tot dusver ontvang het 
gaan dit nou moontlik maak om binne
twee jaar die Bloemhofgebou as 'n kuns
en kultuursentrum in te rig. Die skenk
ing sluit aan by die maatskappy se
filosofie dat die tegnologie ook aange
wend moet word om die mens se totale
lewensgehalte te verhoog.
Oeur die nuwe kuns- en kultuursentrum
na dr. Eben Diinges te vernoem, word ter
selfdertyd, 21 jaar na dr. minges se dood,
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PROF, CHRISTO VIJOEN, dekaan van
die Fakulteit Ingenieurswese, wat vanaf
1 Julie as voorsitter van die SAUK-Raad
oorneem terwyl hy terselfdertyd as
dekaan gaan aanbly. Hy sal albei poste
op 'n deeltydse basis beklee en weekliks
tussen Stellenbosch en Johannesburg
pendel.
Die belangrike SAUK-aanstelling kom
tien jaar nadat prof. Viljoen in die der
de kwartaal van 1979 dekaan geword het;
20 jaar sedert hy in 1969 sy doktorsgraad
op Stellenbosch behaal het; en in die
30ste jaar sedert hy in 1959 sy eerste in
genieurskwalifikasie, B.Sc., B.Ing., as
Matie verwerf het.
Prof. Viljoen het ook sy M.Ing.-graad op
Stellenbosch behaal, nadat hy geduren
de 1960-'61 vir 'n tydperk van nagraad
se studie en opleiding in Brittanje was.
Hy was feitlik sy hele loopbaan tot dus
ver 'n US-dosent, behalwe vir enkele jare
wat hy aan die destydse Oepartement
Pos- en Telekommunikasiewese ver
bonde was. Hy is reeds in 1966 as senior
lektor op Stellenbosch aangestel. In 1970
het hy op 32-jarige leeftyd professor
geword.
As akademikus het hy ook ver buite die
landsgrense bekendheid verwerf. Hy is
onder meer 'n senior lid van die
Amerikaanse Instituut vir Elektriese In
genieurs (waarvan net 12% van die sowat
170 000 lede senior is) asook 'n volle lid

Prof. Christo Viljoen
van die SA Akademie vir Wetenskap en
Kuns.
Die Sir Ernest Oppenheimer-gedenk
trustbeurs is in 1975 aan hom toegeken,
en gedurende 1975-'76 was hy besoeken
de professor aan die Georgia-instituut vir
Tegnologie in Amerika.
Hy is die skrywer van verskeie hand
boeke en talle ander vakliteratuur oor sy
studieveld, die elektroniese ingenieurs
wese. Die Viljoen-familieregister uit sy
pen is in 1978 deur die RGN gepubliseer,
en verlede jaar het hy (ook met 'n RGN
toekenning) 'n navorsingsprojek oor die
lewe van die Boeregeneraal Ben Viljoen
voltooi.
In 1981-'82 was hy vir drie maande 'n be
soekende professor aan die Chiao Tung
universiteit in Hsinchu, Taiwan, Repub
liek van Sjina. Sy kontak met die naby
gelee wetenskap-gebaseerde nywer
heidspark het hom geYnspireer om die

erkenning gegee aan die nagedagtenis
van 'n gevierde Oud-Matie wat die US
ook byna 'n dekade as kanselier gedien
het.
'n Museum is nie soos baie mense dink,
slegs 'n plek waar voorwerpe uit die ver
lede besigtig kan word nie. Sedert die tyd
van die antieke Grieke en Romeine het
die museum saam met die biblioteek as
werktuig van kennisoordrag by die
universiteit aangesluit. Die woord
"museum" is afgelei van 'n Griekse
woord wat "tempel van die Muses" (die
nege godinne van die kunste en weten
skappe) beteken.
Oit is dus gepas dat die Universiteit nou
'n goed toegeruste museum in die vorm
van die die Eben Oonges-sentrum kry,
wat die US in staat stel om sy waardevolle
kuns- en kultuurhistoriese versamelings
uit hul bereplekke te haal - nie net tot
voordeel van die studente nie, maar as
nog 'n uitstalvenster van kennis en op
voeding ook aan die breer publiek. 0

stigting van Tegnopark op Stellenbosch
te inisieer.
Van die Fakulteit Ingenieurswese - wat
in die afgelope dekade feitlik sinoniem
met Christo Viljoen geword het - se die
dekaan sonder aarseling dat dit "die
beste in die Suidelike Halfrond" is. Met
bykans 1 200 studente is dit nie net die
vyfde grootste fakulteit aan die US nie,
maar het 'n besonderse rekord op navor
singsgebied opgebou, en spog onder
meer met nie minder as agt van die
Universiteit se dertigtal navorsingsinstel
lings nie.
Prof. Viljoen se naam het egter ook
sinoniem geword met Tegnopark op
Stellenbosch, 'n klinkklare suksesonder
neming waarvan hy allerwee as die
geestesvader beskou word. Oit is Suid
Afrika se eerste hoetegnologieweten
skappark, soortgelyk aan die beroemde
Silicon Valley in Amerika, en vorm deel
van die onvermoeide ywer waarmee
prof. Viljoen Wes-Kaapland bevorder as
hoetegnologienywerheidsgebied, teen
oor die Noorde se swaar grondstofgeba
seerde nywerhede.
Minder bekende fasette van die veel
sydige mens Christo Viljoen sluit onder
meer in sy uitgebreide seelversameling,
liefde vir veteraanmotors, versameling
van 'n dertigtal ou Hollywood-stilprente
en betrokkenheid by die SA Genealogie
se Vereniging. Hy is 'n snorkelduiker wat
graag perlemoen op Hangklip, naby sy
Bettysbaai-strandhuis, uitduik.
Hy en sy Tsjeggies-gebore vrou, Hana,
het twee dogters en 'n seun.
0
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IOpregte dank aan al ons donateurs'

FONDS NOU BY R32 MIWOEN
ir Stellenbosch 2000 was 1988
weer eens 'n suksesjaar. Hierdie
spesifieke fondsinsamelingsaksie
het aan die einde van verlede jaar op
bykans R32 miljoen aan kontant en be
loftes te staa n gekom - sowat 20 persent
meer as die fonds se stand aan die einde
van 198?
"Die Universiteit is aan sy donateurs
opregte dank verskuldig vir hul groot
bydrae tot Stellenbosch 2000 asook vir
ander spesifieke doeleindes:' se mnr.
Piet Lombard, Direkteur van Ontwikke
ling en Skakeling.
Verlede jaar se kontant-insameling vir
Stellenbosch 2000 bedra R4 635 318.
Hiervan is 78,3 % (meer as R3,64 miljoen)
deur maatskappye geskenk, terwyl die
res, sowat R1,Ol miljoen of 21,7% van die
totaal, van individuele skenkers gekom
het.
Oud-Maties, Universiteitspersoneel en
die ouers van die huidige studente maak
die grootste dee I van die individue uit.
Stellenbosch 2000 se mikpunt is vroeg
verlede jaar van R30 miljoen na R100 mil
joen teen die jaar 2000 verhoog, terwyl
'n derde van die nuwe mikpunt as 'n
kontantreserwe gevestig sal word.

V

Soos in mnr. Uys se testament bepaal is,
gaan die plase as 'n boerdery-eenheid
behoue bly en sal die Universiteit in die
toekoms slegs die opbrengs uit hierdie
vaste bates vir beurse in die studierig
tings landbouwetenskappe, teologie en
natuurbewaring gebruik soos wat die
Uys-testament bepaal.
Erflatings is besig om 'n baie belangrike
bron van skenkersinkomste vir die
Universiteit te word. Al hoe meer mense
het, veral in die afgelope dekade, besef
watter belangrike bydrae hulle deur hul
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Behalwe vir Stellenbosch 2000 en die
Eeufeestrustfonds, ontvang die US ook
jaarliks groot skenkings, onder meer vir
gespesifiseerde navorsing en stud ie
beurse.
In 1988 is 'n projek begin waardeur in
dividue genader word om 'n uitkeerpolis
ten gunste van die nuwe Stellenbosch
2000-beursfonds uit te neem. 'n Hele
aantal poliskontrakte met termyne wat
van vyf tot twaalf jaar wissel, is reeds
gesluit. Die kapitaal van die uitkeer
polisse sal teen die jaar 2000 aan hier
die beursfonds uitbetaal word.
Die Stellenbosch 2000-beursfonds is ge
bore uit die geldelike nood van al hoe
meer studente met bogemiddelde
akademiese vermoens, maar wat uit be
hoeftige huise kom.

Leningsfonds

Werkskeppers
Oit was die tweede keer sedert die veld
tog in 1980 aangepak is dat die mikpunt
verhoog is. Aanvanklik was die mikpunt
R20 miljoen teen 1990. Oit is in 1985 na
R30 miljoen opgeskuif, met R10 miljoen
daarvan as 'n kontantreserwe.
Die doel van die spesifieke fondsin
samelingsprojek, soos prof. Mike de
Vries, Rektor en Vise-kanselier, dit aan
vanklik aangekondig het, is om die
Universiteit in staat te stel om sy bydrae
te lewer tot die voorsiening van Suid
Afrika se behoeftes aan hoogs opgeleide
werkskeppers en leiers teen die jaar 2000
en daarna - veral deur navorsing en
nagraadse opleiding aan die US te
stimuleer.
Altesaam R27166188 van die bykans R32
miljoen waarmee die fonds verlede jaar
afgesluit het, is reeds ontvang, terwyl die
res deur die skenkers oar 'n tydperk van
enkele jare aan die Universiteit belowe
is, onder meer deur gereelde de
bietorders.
Die US het ook verlede jaar R636 377 kon
tant uit erflatings ontvang, asook vaste
eiendom ter waarde van R4,5 miljoen.
Die grootste erflating wat in 1988
gerealiseer het, was drie pragplase in die
distrik Heidelberg, Kaapland, saam met
vee- en wildkuddes, wat van wyle mm.
John Uys geerf is.

fonds, jaarliks versterk deur ongebonde
erflatings asook erflatings wat spesifiek
vir die trustfonds bedoel is.

Mm. Lombard
erflatings kan lewer om die US in staat
te stel om sy belangrike opvoedings- en
navorsingstaak voort te sit.
Die Universiteit is bewus van testamen
tere beloftes van R2,2 miljoen wat ver
lede jaar aan die US gemaak is, en van
sowat R48 miljoen se testamentere be
loftes die afgelope 14 jaar. Ongeveer agt
miljoen rand van hierdie potensiele
inkomste het reeds in die afgelope vyf
jaar gerealiseer.
Verder ward die Universiteit se ander be
langrike reserwefonds, die Eeufeestrust

As voarbeeld kan genoem word dat die
Piet Neethling Opvoedkundige Trust
vanjaar 364 aansoeke om finansiele
bystand ontvang het, waarvan 41
studente uit huise kom waar hul ouers
(gewoonlik 'n enkelouer) minder as R15
000 per jaar verdien. Slegs 14 van hier
die studente (met akademiese prestasies
wat tussen 72% en 88% gewissel het)
kon uiteindelik uit die Trust gehelp
word.
Weens die benarde posisie het die
Universiteit besluit om ook 'n studente
leningsfonds in die lewe te roep waartoe
Oud-Maties en die privaatsektor kan
bydra in die wete dat hul skenkings vir
meer as net een behoeftige student deur
die jare sal kan help om 'n naskoolse
akademiese kwalifikasie te bekom.
Die leningsfonds sal ook 'n groot op
voedkundige rol speel, omdat studente
die lening sal moet terugbetaal sodra
hulle tot die arbeidsmag toetree en die
geld dan weer vir nuwe lenings beskik
0
baar is.

Relinie vir oud-SR·lede
'n Reiinie van aile oud-Iede van die
Studenteraad word op Vrydag 11 Au
gustus op die kampus gehou. Dit is die
dag voor die Intervarsity teen die Ikeys
op Coetzenburg.
Die reiinie begin om twee-uur die mid
dag. Vanjaar se SR-Iede gaan ook by die
reiiniegangers aansluit. Oit is die eerste

keer dat so 'n reiinie beplan word en
daar word gehoop om dit voortaan 'n
gereelde instelling te maak.
Die Departement Ontwikkeling en
Skakeling reel die reiinie. Nadere be
sonderhede is by mnr. Sunley Uys van
die departement (telefoonnommer
02231-774645) beskikbaar.
0
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ie Universiteit se Instituut vir
Taalonderrig (Intus) het onlangs 'n
navorsingsverslag wat wat hy oor
Afrikaansonderrig in Transkei opgestel
het - en wat 'n sillabus hiervoor insluit
- aan die buurland se onderwysower
heid oorhandig.
Transkei het Intus in 1986 gevra om die
ondersoek aan te pak. Dit was 'n dekade
nadat die land met sy onafbanklikwor
ding in 1976 Afrikaans as verpligte skool
yak afgeskaf het. Sedertdien is besef hoe
noodsaaklik die taal vir beter werk
geleenthede, veral in Suid-Afrika, is en
in 1983 is Afrikaans as 'n keusevak in
Transkei se skole heringestel.
Intus se taak was om 'n kommunikatiewe
sillabus vir Afrikaans in onderwyskolle
ges te ontwerp wat onderwysers sou
voorberei om die skoolsillabusse te im

D

Afrikaans word in
Transkei bevorder
Mev. Rousseau het 'n paar verreikende
aanbevelings gemaak. Sy meen byvoor
beeld daar is 'n dringende behoefte om
kollegedosente se taalvaardigheid ook te
verbeter. Dit kan slegs deur intensiewe
indiens-opleidingskursusse gedoen
word.
Die groot meerderheid kollegedosente in
Transkei is ook nie met die kom
munikatiewe taalonderrigmetode ver
troud nie en behoort verdere leiding te

ontvang oor hoe om met die nuwe silla
bus binne 'n kommunikatiewe taalon
derrigmodel om te gaan. Dit sal dus
heelwat kos om die aanbevelings wat uit
die Intus-ondersoek gespruit het, uit te
voer.
"As die geld nie beskikbaar is nie, is die
toekoms van Afrikaans as skoolvak in
Transkei, duister," se prof. Dawid van
der Vyver, Direkteur van Intus.
Hoewel die ondersoek afgehandel is, kan
Intus in die toekoms steeds met Transkei
se onderwysowerheid oor die inwerking
stelling van die nuwe sillabus saamwerk.
Volgens mnr. M.D. lojo, die Transkeise
onderwysdepartement se hoof van in
diensopleiding, het sy departement baie
hoe waardering vir die hulp wat van In
tus ontvang is.

Taalfonds

Prof. David van der Vyver (middel), oorhandig as Direkteur van Intus die navorsings
verslag aan mnr. M.D. Jojo, terwyl mnr. Sybrand van Wyk van die Afrikaanse Taal
fonds, prof. Hennie Rossouw, Vise-rektor: Akademies aan die US, en mev. Nicolene
Rousseau, wat die Intus-ondersoek gedoen het, toekyk.
plementeer. Onderwysers in Transkei
was glad nie daarop voorbereid om die
kommunikatiewe sillabusse wat deur 'n
taalkundige ontwerp is, in die klas
kamers te hanteer nie. Vir Intus, om sy
opdrag behoorlik te kon uitvoer, was dit
nodig om 'n opname van die taalbe
hoeftes van die primere onderwysers
asook van die student-onderwysers in
Transkei te doen.
Nadat die Instituut gevra is om die pro
jek te hanteer, het die Afrikaanse Taal
fonds in die Paarl ingewillig om dit te
finansier. Mev. Nicolene Rousseau, 'n
Intus-navorser, het die ondersoek ge
doen. Die projekleier was dr. Marie
Odendaal.
Die uitstaande kenmerk van die taalsil
labus is dat dit op 'n deeglike wetenskap
like ondersoek gegrond is. Gedetailleer
de vraelyste is opgestel om inligting in
Transkei te verkry en in-diepte onder
houde is met kollegedosente en -stu
dente, onderwysers en senior onderwys
amptenare gevoer.

Prof. Van der Vyver het die navorsings
verslag op Stellenbosch amptelik aan
mnr. lojo oorhandig. Mev. Christine Sikr
weqe, dosent in Afrikaans aan die on
derwyserskollege in Umtata, en mnr.
Sybrand van Wyk, Direkteur van die
Afrikaanse Taalfonds, het ook die
geleentheid bygewoon.
Die verslag en sillabus is volledig gepu
bliseer in 'n spesiale uitgawe van Per Lin
guam, 'n tydskrif oor taalonderrig wat
deur Intus uitgegee word.
Daar word verwag dat die Intus
ondersoek en nuwe sillabus moontlik
ook in ander dele van Suider-Afrika op
die onderrig van Afrikaans as 'n tweede
taal toegepas kan word.
0

Die universiteit se restourateur, mnr. Henri Wirth (links), saam met prof. Mike de Vries,
Rektor en Vise-kanselier, by 'n voorbeeld van die prestige- Vise-kanseliers-toekenning
wat mnr. Wirth ontwerp het. Tot dusver het slegs sewe maatskappye gekwalifiseer om
elk so 'n gesogte toekenning te ontvang.
5

US kry kultuurtuiste, danksy Sasol
D
ie Universiteit se waardevolle
kuns- en kultuurhistoriese ver
samelings kry teen vroeg 1991 'n
permanenle luiste op die kampus, waar
die publiek dit ook sal kan besigtig.
Sasol gaan dit moontlik maak deur 'n
skenking waarmee die ou Bloemhof
skoolgebou gerestoureer sal word om as
kuns- en kultuursentrum ingerig te
word.
Vroeer vanjaar is die gebou na die Eben
Donges-senlrum herdoop, ter nagedagte
nis aan 'n eertydse US-kanselier. Dr.
Donges hel die amp van 1959 tot sy dood
in 1968 beklee. Hy was die aangewese
staatspresident toe hy oorlede is.
Die deel van die gebou wat vir die kuns
versameling ingerig gaan word, sal die
Sasol-kunsmuseum heet.
Sasol se kontantskenking is die grootste
wal die Universiteit nog ontvang het. Op
versoek van Sasol se Besturende Direk
teur, mm. Paul Kruger, is die bedrag nie
bekend gemaak nie, (Voorheen was die
grootste kontantskenking aan die US
Rl miljoen, wat in 1986 vir 'n nuwe
sludentebehuisingskompleks van die
Goldfields-voorsittersfonds verkry is),
Mnr. Kruger het die eerste paaiement van
die skenking onlangs op Stellenbosch
aan die Rektor en Vise-kanselier, prof.
Mike de Vries, oorhandig, Die res gaan
tot 1991 jaarliks in paaiemente aan die

Een von die drie geweJs wot die BJoem
hofgebou se fosode kenmerk.
US oorgedra word. Dit sal voorsien in die
volle beraamde koste om die gebou te
restoureer en as kuns- en kultuursenlrum
in te rig.
Sedert 1980 is Sasol reeds aktiefbetrokke
by die Instituut vir Polimeerwetenskap
aan die Univeristeit. Nadat 'n brand die
instituut se laboratorium erg beskadig
hel, is dit met Sasol se hulp herbou en
6

na die maatskappy vernoem. Die in
stituut het ook in die afgelope drie jaar
navorsingstoekennings van Sasol
ontvang.
Omdat Sasol op die voorpunl wil wees
met die ontwikkeling van Suid-Afrika se
mannekrag en nuwe tegnologie, het die
maatskalJpy verder besluit om 'n bedrag
te skenk waarmee die inslituut gehelp
word om die ernstige lekort aan
polimeerkundiges te verlig, het mnr.
Kruger gese. Die bedrag is aanvullend tot
die skenking wat hy vir die Eben Donges
sentrum aan prof. De Vries oorhandig
het.

Die ruim skenking wal die Universileil
vir die bevordering van kultuur en die
kunste ontvang het, spruil daaruil dal
Sasol nie slegs die welenskap onder
sleun nie omdat die maatskappy glo dal
die tegnologie aangewend moet word om
die lolale lewensgehalte Ie verhoog,
Prof. De Vries het gese Sasol maak dil
nou vir die Universileil moontlik om te
voorsien in 'n behoefte wat lankal be
slaan, naamlik om die US se kosbare en
onvervangbare versamelings op 'n geor
dende wyse vir studente en die publiek
asook vir opvoedkundige en navorsings
0
doeleindes beskikbaar Ie sle1.

Diinges-sentrum
is vir
allerlei uitstallings
ie Eben Donges-sentrum gaan nie
D
slegs die grootste deel van die
Universiteit se kunsversameling van
meer as 1 000 werke huisves nie, maar
ook die volkekunde-, argeologie- en kul
tuurhistoriese versamelings. Laas
genoemde sluit van waardevolle, vroee
Suid-Afrikaanse meubels tot goud-,
silwer- en koperware, porselein en Per
siese matte in.
'n Uitstalling oor die Universiteit se
geskiedenis gaan 'n interessante deel van
die kultuurhistoriese versameling uit
maak. Foto's, voorwerpe en klere, byvoor
beeld uit die Victoriakollege-dae, sal hier
te sien wees.
Die D.F. Malan-versameling met 'n nou
keurige rekonslruksie van die staatsman
se studeerkamer soos dit in sy huis op
Stellenbosch gelyk het, sal ook een van
die uitstallings in die senlrum wees. Dit
bestaan uit sowat 150 voorwerpe en
ander stukke.
Tot 1983 was die Malan-versameling in
die destydse Carnegie-biblioteek uit
gesta1. Toe die Universiteitsbiblioteek
aan die einde van daardie jaar na die
nuwe J.S. Gericke-biblioteek verskuif het,
is die versameling geberg met die oog op
die verkryging van 'n universiteits
museum.
Nog versamelings wat in die nuwe sen
trum te sien sal wees, is die van prof.
H.B. Thom, 'n voormalige rektor, en
prof. G.G. Cillie sr., die US se eerste rek
tor. Die Thom-versameling bestaan uit
287 stukke. Dit sluit waardevolle
Africana in. Hieronder is 'n reuse
staanhorlosie wat uit die agtiende eeu
dateer en tot nasionale gedenkwaardig
heid verklaar is.

Daar is ook 'n versameling van 25 stukke
wal behoort het aan dr. M.S. (Tinie)
Louw, 'n baanbreker in die Afrikaanse
sakelewe; 'n Oud-Malie, na wie die eel
saalkompleks by die vrouekoshuise Eri
ca, Nemesia en Serruria vernoem is.
Verder gaan 'n deel van die Stellenbosse
Boereorkes-versameling wat uit 130
slukke beslaan, uitgestal word, Dit het
beoort aan die orkesleier, mnr. Pielie Ie
Roux, en sluit talle musiekinstrumenle
in.
Die argeologieversameling bestaan hoof
saaklik uit drie dele, wat uit die Middel
en Latere Steentydperk dateer, Dit kom
uit opgrawings wat onder meer by die
Boomplaasgrot en Klasiesrivier in Suid
Kaapland gedoen is,
Onvervangbare gebruiksgoedere, rituele
voorwerpe, versierings en musiekinstru
mente van stamme in Wes- en Suidelike
Afrika vorm deel van die volkekundever
sameling,
Albei die versamelings word nou in die
C. 1.. Marais-biblioteekgebou gehuisves
waar dit glad nie of moeilik vir die pub
liek toeganklik is.

Argeologie
Die kultuurhistoriese, argeologie- en
volkekundeversamelings salop die
eerste verdieping van die Donges
senlrum uitgestal word, met die kunsver
sameling in die Sasol-kunsmuseum op
die tweede verdieping.
Een kunsversameling van 180 werke wat
aan 'n Kaapstadse Oud-Matie, prof. J. du
P. Scoltz, behoort, gaan op twee vlakke
in die saal van die eertydse skoolgebou
gehuisves word.
~

MET DIE restourasie van die ou Bloem
hofgebou om dit as kuns- en kultuursen
trum in te rig, moet daar nou saamge
werk word met die Raad van Nasionale
Gedenkwaardighede. Die gebou is in
1976 tot nasionale gedenkwaardigheid
geproklameer.
Vanaf sy oprigting in 1907 het die gebou
tot 1959 die hele Meisieskool Bloemhof
gehuisves. Daarna was dit slegs die tuiste
van die Laerskool Bloemhof tot die
Universiteit dit in 1986 van die Provin
siale Administrasie gekoop het.
Die gebou het 'n besonderse ligging,
langs Wilgenhof, die US se oudsle mans
koshuis, en digby die BOlaniese Thin, Ou
Hoofgebou en NG Studentekerk. Oit is
gelee in een van Stellenbosch se oudste
strate, Ryneveldstraat. Die hoofingang
van die dorp se museumkompleks is in
dieselfde slraat.
'n Kenmerk van die gebou se fasade is
sy drie Hollandse Renaissance-gewels.
OUD-MATIES kan help om die uitstal
ling oor die Universiteit se geskiedenis
wat vir die nuwe Eben Donges-senlrum
beoog word, so interessanl en volledig
as moontlik te maak.
Volgens mm. Jackie Louw, die senior ku
rator, het hy reeds 'n redelike grool ver

Gebou het
besonderse
ligging
Aan die sykant is 'n gegote yster-veranda.
Oie muur langs die straat is ook met
ysterwerk versier.
Mm. Dirk Visser, 'n Kaapstadse argitek,
is aangestel om die restourasie te behar
tig. Oie werk sal deur die Universiteit se
eie bou-afdeling uitgevoer word. Daar sal
eers vroeg volgende jaar daarmee begin
word. Na verwagting sal die heringerigte
gebou teen April 1991 betrek word.
'n Gedeelte van die Departement Botanie
word nag tot later vanjaar daar gehuisves,
solank die Natuurwetenskappegebou ge
restoureer en heringerig word.
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Oud-Maties kan nog help
sameling, maar au foto's, Matie-klere
drag of ander museumstukke wat die US
nag nie het nie, is welkom.

Die agteraansig van die Bloemhojgebou, vari die Botaniese Tuin se kant of.

'n Belangrike deel van die US-kunsbesit
is die sowat 120 werke van Maggie
Laubser, van wie die Universiteit die
meeste na haar dood geerf het. Haar esel
en ander voorwerpe wat destyds in haar
ateljee in die Strand was, gaan oak in die
nuwe sentrum uitgestal word.
Nog 'n kosbare versameling in Univer
siteitsbesit is 180 akwarelle wat Solomon
Caesar Malan in 1839 van die Kaapse
Skiereiland en die Boland gemaak het.
'n Oud-Matie, dr. Avril Malan, vader van
die Minister van Verdediging, genl. Mag
nus Malan, het die versameling in die
buiteland gekoop en in 1968 aan die US
geskenk. Sedertdien is slegs dele van die
versameling vir kort tye ten toon gestel.
Onder die honderde ander skilderye wat
aan die Universiteit behoort, is werke
van Thomas Baines, Thomas Bowler,
Pierneef, W.H. Coetzer, Irma Stern, Strat
Caldecott, Christo Coetzee, Larry Scul-

Mnr. Louw met 'n interessante stuk wal
uilgestal goon word, 'n helderkleurige,
geborduurde fakulleitsbanier wal jare
gelede mel gradeplegtighede gebruik is.

ly, Adolph Jentsch, May Hillhouse en
talle ander.
Sowat 60% van die gebou sal vir uitstal
lings beskikbaar wees en die res vir ber
ging. Omdat al die kunswerke nie gelyk
tydig uitgestal sal kan word nie, gaan die
werke in die kunsmuseum gereeld gero
teer word.

Toeganklik
Afgesien van die uitgestalde voorwerpe
sal die gebergde versamelings so gerang
skik word dat dit vir studiedoeleindes
maklik toeganklik is. Departemente aan
die Universiteit sal ook die geleentheid
kry om periodiek vir 'n kort tydperk 'n
uitstalling oor 'n interessante aspek van
hul werksaamhede aan te bied, om dit
aan die kampus en die bree publiek be
kend te stel.
Oie inrig van die uitstallings in die Eben
Donges-sentrum sal hoofsaaklik die ver
antwoordelikheid wees van die Univer-

Deur die jare het talle Oud-Maties en an
dere 'n grool verskeidenheid stukke aan
die Universiteit geskenk, "vir die
Universileitsmuseum wal eendag inge
rig gaan word." Die Departemenl Onl
wikkeling en Skakeling hel onder meer
hiermee gehelp, en versoeke daarvoor is
dikwels in Matieland geplaas. Uiteinde
lik gaan die versamelstukke nou hul
ereplekke in die nuwe sentrum inneem.
Mnr. Louw meen egler daar kan nog baie
sulke voorwerpe - - veral uit die
Victoriakollege-dae en selfs voor dit 
wees wat hy nie in sy versameling hel
nie. Sulke foto's en museumstukke be
hoort moontlik nou aan die kinders,
kleinkinders of selfs agterkleinkinders
van die deslydse sludenle.
Navrae hieroor kan aan mnr. Louw, '2:
02231-773524, gerig word.
0
siteit se senior kurator, mnr. Jackie Louw,
wat in die pos aangestel is nadat dit teen
die middel van 1987 geskep is.
• Naas die Eben Donges-sentrum
beskik die Universiteit nog oor sy Kuns
museum in Dorpstraat. Voordat dit vir
die doel aangekoop en ingerig is, was dit
'n ou Lutherse kerkgebou. 'n Skenking
van dr. Anton Rupert het die US in staat
gestel om die museum te bekom. Oit sal
in die toekoms steeds dien as kunsgalery
vir die Departement Beeldende Kunste,
onder meer vir die uitstallings van
sludentewerk en van kunstenaars van
elders.
Ander museums en permanenle uitstal
lings aan die Universiteit sluit in die
John R. Ellerman-museum vir soologie
in die Natuurwetenskappegebou, die J.F.
van E. Kirsten-museum vir anatomie op
die Tygerberg-kampus, asook omvatten
de uitstallings in die Kweekskoolgebou
en in die Kamer van Mynwese-gebou vir
geologie.
0
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Speakers at the one-day symposium were, from left, Prof. Donie
du Toit, Faculty of Theology at the University; Prof. S.P. Cilliers,
Dean of the Faculty of Arts; Dr. Nigel Cameron of the Ruther-

ford House Research Institute in Edinburgh, Scotland; Prof.
Laurens du Plessis, Faculty of Law; and Dr. Anton van Niekerk
of the Department of Philosophy.

Unit for Bio-Ethics leads with
•
symposium
"The status of prenatal life" was the
theme of a one-day symposium
held recently by the Unit for Bio-Ethics
at the University. The Unit, which
resorts under the recently established
Centre for Applied Ethics in the Depart
ment of Philosophy, concerns itself with
research regarding bio-ethical questions
and problems in such diverse fields as
in-vitro fertilisation, organ transplanta
tion and professional ethics.
Opening the conference, Prof. Mike de
Vries, Rector and Vice-Chancellor of the
University, pointed out the importance
of research in the bio-ethical field by say
ing, "We regard this conference as real
progress in a field in which we are lag
ging far behind compared to countries
like Britain and the United States, and
one in which there is no co-ordinated
research being done in South Africa at
present".
Existing government policy and legisla
tion in terms of which bio-medical prac
tices are regulated in South Africa
emphasise the urgent need for profound
reflection on bio-ethics and research in
this field, said Prof. De Vries.

Uncertainty
While our policy-makers realise only too
well that existing legislation is inade
quate for the prompt application of
research results and the monitoring of
practices arising from such research,
large-scale uncertainty still exists about
the basis of ethical norms on which poli
cy and legislation may be formulated.
And formulated it must be so as not to
conflict with the general religious, hu
8

manitarian, socio-cultural and econo
mic values of society.
"Moreover, matters in this regard are fur
ther complicated by South Africa's het
erogenous population. Therefore univer
sities have have an unquestionable re
sponsibility to make substantial contri
butions to ethical bio-medical practice' '.
Prof. de Vries added that experience had
shown that relevant bio-ethical research
should be interdisciplinary. This was
more than adequately reflected in the
wide spectrum of disciplines represen
ted by the speakers at the symposium.

Theologian
These included Dr. Nigel Cameron, a
theologian from the Rutherford House
Research Institute in Edinburgh, Scot
land, Dr. J. Op't Hof (Genetic Services,
Department of National Health and
Population Development, Pretoria) and
several University staff members, namely
Dr. Anton van Niekerk (Department of
Philosophy). Prof. H.J. Odendaal
(Department of Obstetrics and Gynae
cology). Dr. J. Wait (Department of Psy
chology) and Prof. Lourens du Plessis
(Faculty of Law). Prof. Danie du Toit of
the Faculty of Theology was the confer
ence chairman.
As an invited overseas speaker, Dr. Came

ron, who delivered the keynote address,
concentrated on the present debate in
Europe on the status of prenatal life. The
main issues in question are those con
cerning surrogacy, embryo research. and
in-vitro fertilisation (NFl.
Dr. Cameron stated that major advances

in medical technique have taken place
in a society which has been actively con
cerned to sever its roots from the culture
of the Christian past, and in so doing has
found itself in a state of ethical crisis.
It is this combination of technical ad
vance and general ethical insecurity
which has given the questions facing so
ciety today their urgency and their seem
ing insolubility. For example, there is not
consensus among all countries in Eu
rope about the treatment of the human
embryo and the ethical questions of sur
rogacy, embryo research and IVF.
Some countries have outlawed these
practices outright, while others, such as
Britain, still have effectively no legal res
triction on many practices concerning
human embryos.
Dr. Cameron concluded by saying that
"technology has conferred upon us un
parallelled opportunities to manipulate
our own kind, our own selves, and it has
done so at a time in the cultural and ethi
cal history of Western society when we
are uniquely incapable of developing a
coherent ethical responce; ... there is
pluralism leading to growing chaos
where once there was a distinct, shared
ethical framework".

Universities
Disturbing words indeed, which bring
one back to Prof. De Vries's comment
regarding the unquestionable responsi
bility of universities to make substantial
contributions to ethical bio-medial prac
tice. The Unit for Bio-Ethics at the
University of Stellenbosch has already
taken up this challenge.
0

ie President van die Konvokasie,
D
vanjaar die
prof. Gawie Cillie,
halfeeu van sy aanstelling as dosent aan
vier

die Universiteit. Hy het in 1939 dosent
in wiskunde geword en was tot sy aftrede
aan die einde van 1975 in die hoedanig
heid aan die US verbonde.
Teen die einde van verlede jaar het die
Studenteraad prof. Cillie ook as Oud
Matie van die Jaar aangewys - die eerste
keer dat so 'n eerbewys toegeken is.
Prof. Cillie is vanjaar in sy sesde jaar as
Konvokasie-voorsitter. Hy het prof. H.B.
Thorn in November 1983 in die amp op
gevolg en is elke twee jaar daarna vir nog
'n tweejaartermyn herkies.
Eintlik strek prof. Cillie se verbintenis
met die US terug tot lank voor 1939 en
selfs voor sy studentejare op Stellen
bosch. Hy is in Julie 1910 in die Eikestad
gebore as seun van prof. Gawie Cillie sr.,
destydse dekaan van opvoedkunde en
later die eerste US-rektor nil universiteits
wording. (Lees ook die berig op bI. 36).

Prof. Gawie halfeeu
gelede aangestel
As student in die buiteland was hy lid
van die Bach-koor in Oxford en later 'n
koorlid van die Harvard Glee-klub. Toe
hy in 1939 op Stellenbosch aangestel is
(nadat hy ook aan die universiteite van
Pretoria en die Witwatersrand verbonde
was) het hy in 1941 die Stellenbosse NG
Moederkerk se koorleier asook dirigent
van die Universiteitskoor geword.

Astrofisika
Prof. Cillie jr. - wat wyd bekend is as
dr. Klein Gawie, was slegs 15 jaar oud toe
hy aan die destydse Hoer Jongensskool
(nou die Paul Roos-gimnasium) gematri
kuleer en Matie geword het. Binne vier
jaar het hy B.Sc. en M.Sc. behaal en is
toe met 'n Rhodes-beurs Oxford toe waar
hy in 1932 toe hy slegs 22 jaar oud was,
'n doktorsgraad in die astrofisika verwerf
het.

'n Britse Gemenebes-beurs wat in 1933
aan hom toegeken is, het hom in staat
gestel om twee jaar in die sterrekunde
aan die Universiteit van Harvard te stu
deer. Naas wiskunde is sterrekunde dan
ook onder prof. Cillie se drie belangstel
lings waarvoor hy bekend geword het.
Die ander een is musiek.

Hy was die US-Koor, wat in 1936 ont
staan het, se tweede dirigent en het die
pos 15 jaar beklee, tot prof. Philip
McLachlan hom in 1955 opgevolg het.
Terselfdertyd het hy in 1946 die Kweek
skoolkoor se eerste dirigent geword, en
in dieselfde jaar gehelp met die stigting
van die bekende studentesangfees. Van
1939 tot 1964 was hy ook die Moederkerk
se orrelis, en is nou weer die koorleier
daar.
Nil sy aftrede was hy vir sewe jaar vanaf
1976 dosent in kerkmusiek aan die UOVS
- 'n afdeling wat hy daar begin het.
Daardie universiteit het later 'n eredok
torsgraad aan prof. Cillie verleen. Die
Dekorasie vir Voortreflike Diens is ook
aan hom toegeken.
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TIKBURO STELLENBOSCH
(Ook bekend as

TYPEFAST,

gevestig 1985)

TIKWERK
DRUKWERK
SETWERK

• Om gebruik die beste persoonlike rekenaars en laser drukkers om vir Maties en Oud-Maties
en almal wat tikwerk gedoen wil he, die beste kwaliteit tikwerk te lewer.
• Om tiksters is deeglik opgelei en is vertroud met die statutere vereistes van tesisse vir
magister- en doktorsgrade.
• Om besldk oor die volledige reeks van tikstyle en lettertipes.
.• Bespreek asseblief vroegtydig.
DORPSTRAAT 155 • TELEFOON (02231) 4037 • FAKSIMILEE (02231) 70583
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kWakUltUUr is 'n nuwe studie
rigting wat van vanjaar af in die
Fakulteit Landbouwetenskappe
aangebied word - die eerste keer dat so
'n kursus in Suid-Afrika ingestel is. Dit
het gevolg op 'n navorsingsprojek wat die
Departement Genetika vroeg in 1987 in
die Jonkershoekvallei buite Stellenbosch
aangepak het.
Nadat die Universiteit aanvanklik
R50 000 vir die oprigting van navor
singsfasiliteite bewillig het, het
produsente landwyd soveel vertroue
daarin gekry dat bykans al die lopende
kostes daarvan nou deur skenkings van
die bedryf bekom word.
Die Departement Natuurbewaring lewer
ook 'n groot bydrae deur die terrein 
langs die Eersterivier en digby die Asse
gaaibosch-natuurreservaat in Jonkers
hoek - waar die navorsing gedoen word,
beskikbaar te stel. 'n Aantal beton- en
gronddamme wat meer as 20 jaar gelede
daar vir 'n destydse forelteelstasie
gebruik is, is onlangs vir die projek
beskikbaar gestel en word nou deur die
Universiteit opgeknap.

kulture, op 'n kommersiele skaal te
beoefen.
Hoewel die navorsingsprojek hoofsaak
Iik op die verbouing van die reenboog
forel (Salmo gairdneri) toegespits is, en
forelverbouing Suid-Afrika se belangrik
ste akwakultuurbedryf is, sluit akwakul
tuur landwyd ook die produksie van
baber, krokodil en tilapia in varswater,
asook oesters en mossels in seewater in.
Verder is begin met projekte om salm,
garnale, kreef en perlemoen te verbou.

Die waterblommetjiebedryf is nog 'n be
kende akwakultuur-aktiwiteit, veral in
Wes-Kaapland.
AI die aspekte van akwakultuur kry aan
dag in die nuwe kursus. Mm. Danie
Brink, 'n dosent in genetika en mede
leier van die navorsingsprojek, is ook vir
die aanbied van die kursus vera nt
woordelik.
Daar word gepoog om 'n wereldkenner
op die gebied van akwakultuur, prof. Bill
Klontz van die Universiteit van Idaho in

Drywende hokke
Verder is onderhandelings met die
Departement Waterwese reeds ver
gevorder om die Kleinplaas-dam daar
naby ook vir die navorsing te gebruik. In
die dam - wat as deeI van die Thee
waterskloofskema water aan Kaapstad
voorsien - gaan forelverbouing in groot
dry wende "hokke" bestudeer word.
Dit sal die projek in staat stel om al vier
die vernaamste visproduksiestelsels, nl.
sirkulerende damme, Iiniere damme
(" raceways"), gronddamme asook hok

Mme. Peter Flandorph (links) en Alaric Tomose by die US se navorsingsprojek in
Jonkershoek besig om jong forelle te meet as deel van die bepaJing van hul groeitem
po. Agler is enkeJe van die sirkulerende damme wat vir die deeJ van die projek gebruik
word.
die VSA, te kry om vir 'n tydperk as be
soekende dosent op Stellenbosch met
die vestiging van die nuwe kursus te
help. Hy het verlede jaar meer as 'n
maand aan die Universiteit deurgebring
terwyl hy SUid-Afrika op uitnodiging
van die WNNR besoek het.
Die kursus strek oor twee semesters en
kan as deel van die B.Agric-graadkursus
gevolg word. Studente uit ander ver
wante vakrigtings, asook mense met' n
mate van bedryfservaring, kan as
spesiale studente vir die kursus inskryf.

Kinderskoene
Hoewel die Suid-Afrikaanse akwakul
tuurbedryf nog in sy kinderskoene is,
meen kenners dit is nou ap die vooraand
van groot ontwikkeling. Die brutopro
duksie van die forelbedryf beloop na
raming sowat R4,5 miljoen, terwyl sawat
R25 miljaen reeds in die bedryf bele is.
'n Groeikaers van so haag as 20% ward
gehandhaaf.

Forelverbouing in groot, drywende "hokke" soos die goon moontJik as deeJ van die
navorsingsprojek in Jonkershoek bestudeer word.
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Omdat die bedryf so jank is en so vin
nig groei, het 'n tekart aan opgeleide
mannekrag ontstaan, wat verdere ont
wikkeling benadeel. Die enigste gevar
derde bedryfsgerigte opleiding is tot
dusver in eerstewereldlande in die Noor-

delike halfrond - Europa en die VSA 
aangebied.
'n Oud-Matie, mnr. Greg Stubbs, is sover
bekend die eerste Suid-Afrikaner wat vir
gevorderde universiteitstudie in ak
wakultuur buiteland toe is. Sy studie van
'n jaar aan die Universiteit van Stirling
in Skotland kos sowat R40 000 per jaar.
Die US het die nuwe kursus ingestel
nadat hy onder meer deur Suid-Afrika
se belangrikste akwakultuur-produsente
liggaam, die SA Forelboerevereniging,

lewer om akwakultuur in die land uit te
bou."
Hy meen Suid-Afrika se lang kuslyn
asook binnelandse water en besproei
ingsdamme hou nog baie moontlikhede
vir 'n diverse bedryf in.
Die navorsing in Jonkershoek is hoof
saaklik op plaaslike bedryfsbehoeftes
toegespits, terwyl tegnologie-oordrag
ook aandag geniet. Daar word gepoog
om kennis van forelverbouing wat in die
buiteland beskikbaar is, op Suid-

Navorsing, kursus
steun jong bedryf
hieroor genader is. Mnr. Brink se inlig
ting wat van ander produsentegroepe
verkry is, toon dat daar 'n beperkte dog
dringende behoefte aan opgeleide man
nekrag in bykans elke vertakking van ak
wakultuur is.
Hy beklemtoon dat dit 'n bedryfsgerigte
kursus is. "Ons reageer op bedryfsbe
hoeftes". Verder meen hy dis opvallend
dat die jong bedryf spontaan in die
hande van vryemarkkragte ontwikkel
het.
Om so 'n onderneming te vestig, kan
baie kapitaal verg en hou dikwels 'n hoe
risiko in. Dit is egter belangrik dat dit as
'n aanvullende boerdery-aktiwiteit by 'n
bestaande of nuwe onderneming, by
voorbeeld 'n vrugteplaas met sy eie
besproeiingsdam, ingeskakel kan word.

Afrikaanse omstandighede van toepas
sing te maak.
Verder word aandag gegee aan kortter

myn-doelwitte, soos proewe om die voe
dingswaarde van die voer wat plaaslik
beskikbaar is, te verbeter; vissiektes wat
hier voorkom, te bestudeer; of toetse uit
te voer met 'n nuwe kleurstof wat in die
visse se rantsoen ingesluit word kort voor
hulle bemark word, om 'n pienk salm
kleur daaraan te gee. Die korttermyn
navorsing het reeds belowende resultate
opgelewer.
Die langtermyn-doelwitte sluit onder
meer in om verskillende forelgroepe wat
van 'n aantal telers in Oos-Transvaal,
Wes-Kaapland en Natal verkry is, te
vergelyk om vas te stel watter die vin
nigste groei, die beste by stygende water
temperature aangepas is, ensomeer.
'n Belangrike langtermyn-navorsings
doelwit is die genetiese verbetering van
die reenboogforel, vir akwakultuurpro
duksie in Suid-Afrika met sy klimaatui
terstes van koue winters en warm somers.
'n Eeu nadat forelle die eerste keer uit
Brittanje vir ontspanningshengel in
Suid-Afrikaanse bergstrome losgelaat is,
is daar nou vir die visse as kommersieel
verboude voedselbron 'n nuwe toekoms
in die land. Die US kan 'n groot bydrae
hiervoor lewer.
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Besproeiingsdamme
Groot Staats-besproeingsdamme en
-skemas kan vorentoe ook al hoe meer vir
akwakultuur benutword. "Dit is immers
die gebruik en nie verbruik van water
nie. Visteelt kan besproeingswater selfs
verryk eerder as om dit te besoedel," se
mm. Brink.
Een van die kursusdoelwitte is dan ook
om akwakultuur en al sy fasette bekend
te stel aan studente wat op hul beurt kan
help om Suid-Afrika se landboupoten
siaal optimaal te ontwikkel. Dit is be
langrik as 'n mens dink aan die groter
aanvraag na voedsel wat deur 'n groei
ende bevolking geskep word.
Die kursus is veral daarop ingestel om
potensiele ondernemers in die ekono
miese, bedryfs- en tegniese vaardighede
van akwakultuur op te lei.
Altesaam 25 studente het vanjaar die
kursus aangepak. Werkgeleenthede is
steeds beperk in vergelyking met ander
landbousektore, maar mm. Brink is vol
vertroue oor die potensiaal wat die
bedryf inhou. "Die studente wat opgelei
word, kan self as entrepreneurs 'n bydrae

Mm. Donie Brink (links), medeleier van die okwokultuur-novorsingsprojek, en 'n
helper, mm. Peter Flondorph, gebruik 'n net am 01 die visse in een an die sirkulerende
domme uit te trek, om hul mossotoenome te bepool.
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ie Universiteit het in Desember
eredoktorsgrade verleen aan prof.
Antony Honore, afgetrede profes
sor in regsgeleerdheid aan die Universi
teit Oxford, prof. Jan Sadie, afgetrede
professor in ekonomie asook direkteur
van die Buro vir Ekonomiese Ondersoek
(BEO) op Stellenbosch, en mm. Abrie
van den Berg, voormalige besturende
direkteur en voorsitter van die Nywer
heidsontwikkelingskorporasie (NOK).

D

Prof. Honore het 'n eredoktorsgraad in
die regsgeleerdheid, prof. Sadie 'n
eredoktorsgraad in die wysbegeerte en
dr. Van den Berg 'n eredoktorsgraad in
die handelswetenskappe ontvang.
Prof. Sadie en dr. Van den berg is albei
Oud-Maties.
Antony Maurice Honore is in 1921 as die
oudste seun van Franse ouers in Brittanje
gebore. As kind het hy saam met sy
familie na Kaapstad verhuis, waar hy aan
die Diocesan-kollege in Rondebosch
gematrikuleer het. Hoewel hy in 1939

oor die SA trustreg in 1966 verskyn het,
het dit drie uitgawes beleef en is steeds
'n handboek vir SA studente.
In 1959 publiseer hy saam met die
beroemde regsfilosoof Herbert Hart die
baanbrekerswerk oor oorsaaklikheid in
die reg - wat 'n buitengewone bydrae tot
die ontwikkeling van die SA reg was in
'n stadium toe die regstelsel 'n dring
ende behoefte aan verfyning gehad het.
Prof. Honore se briljante en hoogs oor
spronklike insig in die Romeinse reg en
die betekenis daarvan vir die heden
daagse tyd, blyk uit sy talle werke oor die
onderwerp. Van die grootste belang is sy
drie werke oor die lewe en metodologie
van drie beroemde Romeinse juriste,
Gaius, Ulpianus en Tribonianus.
Naas prof. Honore se werke oor die
Romeinse en Romeins-Hollandse reg,
het hy ook oor die regsvergelyking en
-filosofie wyd gepubliseer - insluitende
16 boeke, 70 tydskrifartikels en 25 boek
resensies. Hy kan die ingewikkeldste

Regsgeleerde, ekonoom,
nyweraar kry eregrade
aan die Universiteit Kaapstad begin
studeer het en as Rhodes-student gekies
is, sluit hy in 1940 by die Weermag aan
en word in 1942 by die slag van El
Alamein gewond.
Terwyl hy daarna aan die militere
kollege op die huidige Voortrekker
hoogte verbonde was, studeer hy
gedurende 1942-'45 aan Unisa en ver
werf BA. Daarna behaal hy aan Oxford
BA (Jurisprudence) in 1947 en BCL
(Bachelor of Civil Law) in 1948, albei met
lof. As 1948 se beste regstudent het hy
die gesogte Vinerian-beurs verwerf.

Skerp insig
Hy is toe agtereenvolgens as "fellow" en
"praelector" van Queens-kollege, "fel
low" van New-kollege en uiteindelik
"fellow" van die gesogte navorsingsin
rigting All Souls-kollege verkies. In 1957
word hy Rhodes-dosent in Romeins-Hol
landse reg en nadat hy in 1970 as Regius
professor in regsvergelyking aangewys
is, word hy in 1971 ook Regius-professor
in burgerlike reg (civil law).
'n Groot gedeelte van sy navorsing is
gewy aan die Romeinse en Romeins-Hol
landse reg, waaroor hy met skerp insig
gepubliseer het. Saam met prof. Robert
Lee publiseer hy in 1950 'n toonaan
gewende werk oor die Suid-Afrikaanse
verbintenisreg, en kort daarna oor die SA
sake-, familie- en erfreg. Sedert sy werk
12

regsgebiede ontrafel en sy oplossings
dan eenvoudig en onderhoudend aan
bied.
In 'n stadium was hy die eerste aan
spraakmaker op drie Oxford-professo
rate: die in Romeinse reg, regsleer en
regsvergelyking. Hy geniet internasio
nale erkenning vir sy buitengewone pre
stasies gedurende 'n lang, vrugbare
loopbaan. Die universiteite van McGill,
Berkeley en Kaapstad het hom as be
soekende dosent aangestel. Hy is 'n
erelid van die Engelse Balieraad (Lin
coln's Inn) en 'n genoot van die Britse
Akademie. Met sy 60ste verjaardag het
sy oud-studente 'n huldigingsbundel
aan hom opgedra.
Die universiteite van Edinburgh en Suid
Afrika het ook eredoktorsgrade aan hom
verleen.
Prof. Honore het sy verbintenis met
SUid-Afrika voortdurend gehandhaaf.
Hy het 'n besondere liefde vir Stellen
bosch, waar hy reeds verskeie lesings in
die regsfakulteit gelewer het. Sy suster,
wat aan die Universiteit Kaapstad se
balletskool verbonde is, se seun het regte
op Stellenbosch gestudeer.
Die US het in die lig van prof. Honore
se uitstaande intellek, bydrae op verskeie
terreine van die regswetenskap en inter
nasionale status as voortreflike juris 'n
eredoktorsgraad aan hom toegeken.

Prof. J.L. Sadie is in 1918 gebore. Hy
studeer op Stellenbosch en daarna in
Rotterdam, aan die Universiteit Cam
bridge, die London School of Econom
ics asook Columbia-universiteil in New
York. Hy was gedurende 1942 tot met sy
aftrede in 1983 aan die US verbonde,
vanaf 1951 as professor en sedert 1973 ook
as direkteur van die BEO.
'n Wye internasionale betrokkenheid het
sy loopbaan by uitstek gekenmerk. As
demograaf het hy internasionale status
verwerf. In 1952-' 53 was hy 'n navor
singsbeampte by die Verenigde Nasies in
New York; in 1960-'61 die VN se
demografiese adviseur vir Latyns
Amerika in Santiago; in 1963, '75 en '76
besoekende professor in onderskeidelik
Nederland, Belgie en Wes-Duitsland; in
1966 het hy voor 'n Koninklike Kanadese
Kommissie getuienis afgele oor die
ekonomiese faktor in die bevordering
van tweetaligheid en bikulturalisme in
Suid-Afrika; in 1966-'67 was hy 'n
ekonomiese adviseur vir die Rhodesiese
regering; in 1973 doen hy navorsing by
die Internasionale Arbeidsorganisasie in
Geneve; en by vyf internasionale kon
ferensies lewer hy referale oor demogra
fiese aangeleenthede.
Naas sy belangrike werk oor die Suid
Afrikaanse problematiek wat hy as 8EO
direkteur gedoen het, was hy by verskeie
belangrike ondersoeke betrokke, waar
onder die Tomlinson-kommissie (as eko
nomiese adviseur en een van die versien
de verslag se argitekle), die Kleurling
onderwyskommissie (1955). die Du Toit
kommissie oor die blanke bewoning van
plattelandse gebiede (1959). die Theron
kommissie, die Franzsen-verslag (as ad
viseur en medewerker). die RGN se
Komitee vir Demografiese Navorsing; die
WNNR se Afdeling Bedryfsekonomie;
die Adviserende Statistiekraad; en die
Buthelezi-kommissie.
In 1970- '71 was hy president van die
Ekonomiese Vereniging van Suid-Afrika.
In 1971 ontvang hy die SA Akademie se
Stals-prys vir ekonomie, in 1984 'n
prestige-prys van die Claude Harris
Leon-stigting en in 1987 'n eredoktors
graad van die UPE.
Hy het reeds 15 monografiee en 115
wetenskaplike artikels gepubliseer.
Sedert sy aftrede in 1983 het hy sy werk
tempo gehandhaaf, sy navorsing met
nuwe ywer voortgesit en voortgegaan om
werk van 'n hoe gehalte te publiseer. Hy
word steeds as net so intellektueel skerp,
stimulerend en vernuwend as vroeer
beskou.

Skeppend
Prof. Sadie sal by uitstek vir sy onafhank
likheid van gees en skeppende navor
singsbydrae onthou word. Hy is nie van
stryk gebring of het na die een of ander
kant oorgereageer toe hy en ander kolle
gas rondom 1960 vanwee hu! kritiek teen
aspekte van die regeringsbeleid persona
non grata geword het nie.
Sy skeppende navorsingswerk is veral te
danke aan sy geneidgheid om hom be

treklik lank op 'n gespesialiseerde ge
bied toe te spits en bevindinge te maak
waarvan hy van meet af intuYtief moes
geweet het. Omdat hy dit gewoonlik aan
ander oorgelaat het om die volle implika
sies van sy belangrike bevindinge uit te
spel of te populariseer, het dit dikwels
stadig deurgesuur en nie so 'n drama
tiese impak gehad as wat hy verdien het
nie.
'n Voorbeeld hiervan is die kommerwek
kende bevolkingstendense wat, lank na
dat prof. Sadie dit streng wetenskaplik
aan die orde gestel het, deur die Demo
grafiese Verslag van die Presidentsraad
se Wetenskaplike Komitee dramaties
onder 'n wyer leserskring se aandag
gebring is.
Met die graad D.Phil., h.c., het die US
prof. Sadie vereer as ekonoom en akade
mikus wat diep spore getrap het en
steeds bou aan 'n erfenis waaruit sy oud
studente, kollegas en uiteindelik die bree
samelewing baie voordeel sal trek.

asook van Alusaf; en die samestelling,
saam met ander nyweraars, van die
Sentrachem-maatskappy.
Vir Suid-Afrika se nywerheidsontwik
keling was 1955-'70 'n bloeityd waarin
invoervervanging belangrik was. Groot,
kapitaalintensiewe projekte wat toe met
durf en sukses aangepak is, speel nou 'n
deurslaggewende rol in die poging om
'n gunstige handelsbalans te handhaaf
en die betalingsbalans te verruim deur
die besparing op buitelandse valuta vir
goedere wat vroeer ingevoer is maar nou
plaaslik geproduseer word.

* die vestiging van 'n motorbandbedryf,

*

*

*

Bevorder
Dr. Van den Berg was een van die Suid
Afrikaners wat die meerste tot invoerver
vanging bygedra en plaaslike vervaardig
ing bevorder het.
Hy was betrokke by en het dikwels die
leiding geneem met die uitken van ge
leenthede vir invoervervanging; onder

*

eers deur Philips-koolswart in Port
Elizabeth en daarna 'n kunsrubber
maatskappy in Sasolburg, om inge
voerde rubber sover moontlik te
vervang;
die uitbreiding en rasionalisasie van
die chemiese bedryf, deur Sentra
chern en Alusaf, om ingevoerde alu
mina tot suiwer aluminium te veredel;
die rasionalisasie van die grysyster
gieterybedryf, om die plaaslike in
houd van motorvoertuie te verhoog,
deur die totstandkoming van die Fer
rovorm-groep;
die modernisering van die grootste
tekstielonderneming, die Da Gama
groep op Kingwilliamstown, om
plaaslike produkte se prys en gehalte
mededingend met die ingevoerdes te
maak;
die vestiging van die land se mees ar
beidsintensiewe onderneming en ter
selfdertyd die beter benutting van
sekere landbougrond: die Sapekoe-

Die Kanselier, dr. Jan van der Horst (links) saam met die Rektor en Vise-kanselier, prof. Mike de Vries (regs) by die drie eregra
duandi, prof. Honore, dr. Van den Berg en prof. Sadie.
Dr. A.J. van den Berg is vereer vir sy be
sondere vermoens as nyweraar asook sy
ondernemingsgees in die ontwikkeling
en vestiging van nuwe nywerheidson
dernemings en die modernisering van
bestaande ondernemings.

Hy is in 1921 gebore, verwerf B.Sc. in
1943 op Stellenbosch en wy sy loopbaan
daarna hoofsaaklik aan die NOK.
Dr. Van den Berg was die dryfkrag agter
onder andere die stigting van Karbo
chern, wat die rubberchemie-veld met
steenkool as 'n grondstof betree het en
waaruit die Afprene-projek op Newcas
tle later voortgespruit het; die vestiging
van 'n koolswart-organisasie in Oos
Kaapland, van Sapekoe wat Suid-Afrika
'n beduidende tee-produsent gemaak het

soeke om ekonomiese gangbaarheid te
bepaal; die inwin van inligting oor en
die evaluering van die beste tegnologiee
en proseskundigheid wat in die Vrye
Wereld beskikbaar is; reelings vir
kapitaal, in die buiteland en die tuis
mark; die vind van geskikte vennote uit
die private sektor om as aandeelhouers
bedrywe te onderneem, met die NOK as
ondrskrywer; die vestiging van die
bedrywe deur die werwing van bestuur
spanne en die uiteindelike oorhandig
ing van die bedryf aan die aandeelhouers
en bestuur.
Voorbeelde van wat onder dr. Van den
Berg se leiding bereik is, is:

* die NOK se aktiewe deelname aan die
vestiging van Sasol en Foskor;

teeplantasies in Noord-Transvaal,
Natal en Venda;
* sy intense betrokkenheid by Safma
rine, met die instel van 'n behoue
ringsdiens, die bou van behoue
ringskepe, en die vestiging van 'n
moderne hoegehalte-porseleinware
bedryf deur Continental China en
Huguenot Procelain.
Dr. Van den Berg is adjunk-voorsitter van
Sankorp, voorsitter van Sentrachem en
Sentrale Chemiese Beleggings, asook 'n
direksielid van onder meer Siemens,
Sanlam, Federale Mynbou, Nissan,
Krygkor en verskeie beleggingsmaat
skappye. Hy is intensief betrokke by
gemeenskapsdiens en veral diensbaar in
die opvoeding.
0
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58 nuwe
doktore;
42% van
grade,
diplomas
nagraads
ALTESAAM 58 doktorsgrade is op die
vier gradeplegtighede in Desember ver
lede jaar en Maart vanjaar toegeken.
Van die 3 559 kwalifikasies wat op die
plegtighede toegeken is, is 42,37% vir
nagraadse studie. Naas die doktors
grade sluit dit ook 362 meesters-, 601
honneurs- en 205 nagraadse baccalau
reusgrade, asook 282 nagraadse diplo
mas in. Altesaam 1 941 eerste B-grade
en 110 voorgraadse sertifikate en diplo
mas is toegeken.
1. Op die eerste gradeplegtigheid in

Desember is doktorsgrade toegeken aan,
van links, AGTER: drr. H.C. de Kock (toe
gepaste wiskunde), A.]. van Reenen (po
limeerwetenskap) en H.]. E. Uys (bos
bou). MID DEL: Drr. A.R. Greeff (be
drYfsingenieurswese), M.A.N. Muller
(botanie) en H.]. du Toit (anestesiologie).
VOOR. Prof. P.L. van der Merwe (pedi
atrie), drr. E. Swart (dermatologie), VE.
Ross (ekstraktiewe metallurgiese in
genieurswese) en !. Cloete (elektroniese
ingenieurswese). Dr. Z.P. Chen se dok
torsgraad in bosbou is in sy afwesigheid
op die plegtigheid toegeken.
2. In Desember is doktorsgrade ook toe
geken aan, AGTER: dr. f.A. Erasmus
(dierefisiologie), prof. f.G. Morgenthal
(dierefisiologie), drr. f.T. Loubser (en
tomologie), f. Doppegieter (bedryfs
ekonomie) en P].L. Brink (didaktiek).
MIDDEL: prof. WL. Steenkamp (opvoed
kundige sielkundeJ, drr. A.E. de la Porte
(dakoniologie), D.U. Bellstedt (bio
chemie) en E. Schwella (publieke admi
nistrasie). VOOR: drr. T.]. de Coning
(besigheidsbestuur en -administrasie),
f.PC. Greyling (dierefisiologie), W Fox
(publieke administrasie) en G.F. Wessels

(Nuwe Testament).
3. Doktorsgrade in die lettere en wys

begeerte is op die derde en laaste grade
plegtigheid in Desember toegeken aan,
AGTER: Drr. H.F. Kotze (sielkunde),
G.H.]. van der Merwe (Semitiese tale) en
prof. H.H. van der Spuy (musiek), asook
VOOR drr. L. Viljoen (Afrikaans en
Nederlands) en T.!. Middleton (siel
kunde).
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Altesaam 29 doktorsgrade is op die Maart-plegtigheid vanjaar
toegeken. Die nuwe doktore is, Faro BO, van links AGTER:
Drr. o.H. Dean (regsgeleerdheid), Pc. Smit (politieke weten
skap), PB. Bezuidenhout (sielkunde), D.f. Vorster (Afrikatale)
en PM. Norton (soologie). MIDDEL: prof. H.S. Breytenbach

(didaktiek), drr.]. Hugo (didaktiek), WA. Ludemann (musiek)
en R.L. Fray (wiskunde). VOOR: drr. E.C. Labuschagne
(Afrikaanse kultuurgeskiedenis), c.D. Roux (Bybelkunde), L.E.
Combrink (didaktiek) en 2.M. Munro (chemie).

Ook by die Maart-plegtigheid is, AGTER: drr. P].]. van 2yl (dia
koniologie), ]. Rossouw (siviele ingenieurswese), D.E. Stein
mann (houtkunde), W Brilmmerhoff (ekonomie) en L. van
Huyssteen (grondkunde). MIDDEL: drr. H.A. van Niekerk
(genetika), PH. Kruger (farmakologie), C.H. Martin (ekonomie),
Pf.A. Fourie (dogmatologie), PR. Fourie (geneeskundige

fisiologie) en A.C. Vosloo (chemiese ingenieurswese). VOOR:
drr. M.W Venter (akkerbou en weiding, S.C. Lamprecht (plant
patologie), prof. R.M. Watson (gemeenskapsgesondheid) en dr.
A.S. de Villiers (chemiese patologie). Dr. M Lindeque se dok
torsgraad (in soologie) is in absentia toegeken.

15

Buitelandse toere vir
Oud-Maties gereel
TWEE interessante buitelandse toere vir
Oud-Maties word later vanjaar aange
bied, en nog twee volgende jaar, In Sep
tember en Oktober vanjaar kom Mau
ritius asook Suid-Amerika aan die beur!.
Volgende jaar kan Oud-Maties in
April/Mei saamtoer Malawi toe, of in
September na Griekeland en Turkye.
Met die Mauritius-toer gaan 'n sorgelose
week deurgebring word op die paradys
eiland met sy kosmopolitiese atmosfeer;
sy mense wal Europeers, Kreole, Indiers
en Sjinese insluit; sy pragtige strande
wat deur 'n koraalrifbeskut word; 'n ver

skeidenheid water- en ander sportsoorte;
en vermaak wat van volksdanse tot
kabaret, disko en 'n casino wissel.
Die opwindende Suid-Amerika-toer
sluit onder meer in die pretstad Rio de
Janeiro met sy beroemde strande en be
sienswaardighede; La Paz, Bolivie, die
hoogs gelee hoofstad ter wereld; 'n vaart
op die Titikaka, die wereld se hoogste
bevaarbare meer; 'n treinril deur drama
tiese Andes-bergtonele; Cuzco, heilige
antieke stad van die Incas; Peru se hoof
stad, Lima, bekend as die "Stad van
Konings"; en selfs 'n avonluurlike be

soek aan die hart van die reenwoude in
die bo-Amasone, 4000 km vanaf die ri
vier se monding.
Die Departement Ontwikkeling en
Skakeling reel al die toere spesiaal vir
die Oud-Maties. Belangslellendes kan
die departemenl bel (0::: 02231-774633) of
leen 18 Julie die antwoordstrokie hier
onder aanstuur vir nader besonderhede
en die volledige program van die
1989-toere.

Malawi, Griekeland
Meer inligting oor die Malawi-loer in
AprillMei 1990 asook die na Griekeland
en Turkye in September 1990 gaan later
vanjaar in Matieland bekend gemaak
word. Oud-Maties wat hierin belangstel,
kan solank bel of skryf, sodat hul name
op 'n poslys gehou kan word en die in
ligting oor die toere aan hulle gestuur
kan word sodra dil beskikbaar is. 0

Mauritius, Suid-Amerika
Links: Mauritius,
waarheen cen van
die twee buite
landse toere vir
Oud-Maties vanjaar
gereiH word. 'n
Sorgelose week
goon op die eiland
deUl'gebring word.
Regs: Cuzco, die In
cas se heilige, an
tieke stad, is een
van die plekke wat
op die Suid-Ameri
ka-toer besoek
word.

OUD-MATIE-TOERE: 1989
MAURITIUS:

SUID-AMERIKA

Vertrek 24 September en keer terug 1 Oktober. Akkommodasie:
Dubbelkamers met ontbyt en aandete in MERIDIEN PARADIS.
H t I'
I't
d
d
. t'
b I h If II
o e genewe. SUI on er an ere I~: enniS, muur a, go, a e
watersport, dlepseehengel en casino.

Vertrek 25 September en keer terug 11 Oktober. Besoek: Rio. La
Pz, Puno, Cusco, Lima, Iquitos en
Manaus in die Amasone.

Toerprys: R2 746 vanaf JOHANNESBURG.
Stuur asseblief vir my onmiddellik die volledige reisprogram.

Akkommodasie in eersteklashotelle met ontbyt en gespesifi
seerde middag- of aandetes.
Toerprys: R7328

Vanaf JOHANNESBURG/KAAPSTAD
Ek stel belang in die toer/e na.....................

..

Naam

Stuur u navrae aan:
Oud-Matie-toere, Pia mnr. Jollan
Fechter, Departement Ontwikkeling &
Skakeling, Universiteit Stellenbosch

Adres..
Poskode
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Die tariewe is bepaal soos op
1 Maart 1989.

Telefoon

.

7600;

W (02231) 7-7633.

Die vier dosente in regsgeleerdheid wat almal onlangs by die sJayf
en publikasie van vier verski11ende regsbronne betrokke was, is

4 dosente
skryf,
publiseer
VIER DOSENTE van die Fakulteit Regs
geleerdheid was onlangs betrokke by die
skryf en publikasie van vier verskillende
regsbronne.
Prof. Gerhard Lubbe het saam met C.M.
Murray van die Universiteit Kaapstad die
boek Contract: Cases, materials and
commentary geskryf. Dit is deur Juta
uitgegee.
Prof. Schalk van der Merwe het saam
met prof. M.F.B. Reinecke van die RAU,
en andere, gesorg vir die publikasie In
surance, vol 12 in die reeks The Law of
South Africa. In dieselfde reeks het prof.
Hennie Erasmus en mm. Marius de
Waal, albei van die US, Succession (vol
29), gepubliseer. Hierdie reeks word
deur Butterworths uitgegee.
Prof. Hennie Erasmus is ook, saam met
prof. D.E. van Loggerenberg van UPE,
verantwoordelik vir Jones and Buckle:
The Civil Practice of the Magistrate's
Courts in South Africa, vol 1. (8e uit
gawe, 1988). Die publikasie is deur Juta
uitgegee.
0

van links mnr. De Waal, en proff. Erasmus, Lubbe en Van der
Merwe.

US een van eerstes met
nuwe program
'n Nuwe program wat die Afdeling
Informasietegnologie onlangs op
een van die Universiteit se kragtige Vax
rekenaars aangebring het, maak dit nou
moontlik om vanaf 'n mikrorekenaar op
die Vax aan te teken.
Die US is een van die eerste instansies
in die land watdie programmatuur, be
kend as Netware vir VMS, aangeskaf het.
Dit is programmatuur wat geskik is vir
enige VaxNMS-rekenaar en stel die
rekenaar in staat om as 'n MS Dos
leerbediener vir die bekende Novell-tipe
netwerk te funksioneer.
"As leerbediener word die geleentheid
vir hoespoed-leeroordrag tussen die Vax
en die mikrorekenaar geskep. AIle
mikrorekenaars wat aan die Universiteit
se Netlan-netwerk gekoppel is, het nou
die potensiaal om by die bediener aan
te teken," se mm. Helmie Dreijer,
Assistent-direkteur: Mikrorekenaarstel
sels by Informasietegnologie.
Prof. Francois Viviers, Adjunk-direkteur:
Mikrostelsels, Opleiding en Inligting, se

'n mikrorekenaargebruiker kan met die
nuwe fasiliteit oor Novell op die Vax aan
teken. Gewone Dos-leers sal vir die Vax
stelsel soos VMS-leers lyk, en om
gekeerd. '''n Deursigtige oordraging tus
sen die twee omgewings word dus
moontlik gemaak."
Mm. Kai Leonhardt van Novell in Wes
Duitsland het die nuwe program by die
Universiteit gedemonstreer en oplei
dingskursusse daaroor aangebied. Hy
was baie beYndruk met die Universiteit
se hele netwerkstelsel.
Die program se eerste toepassing was om
sowat 30-40 besprekingsterminale van
die Tas-stelsel deurentyd op die Vax aan
geteken te hou.
Met die progammatuur kan dataleers en
toepassings ook met ander netwerkge
bruikers by Dos-werkstasies en Vax
terminale gedeel word. Boodskappe kan
op die netwerk na ander werkstasies
gestuur word en die leers kan deur 'n
goed ontwikkelde sekuriteitstelsel
beskerm word.
0

Goedkoper vlugte vir Transvalers
OlE Universiteit se Johannesburg-kantoor reel blokbespre
kings vir Transvaalse Maties op SA Lugdiens-vlugte vanaf
Kaapstad na die Goudstad aan die begin van elke universi
teitsvakansie, en weer terug aan die einde daarvan.
Dit.beteken 'n besparing van sowat 30% aan vliegkoste vir
die studente. Boonop sluit die goedkoper larief busvervoer
tussen die D.F. Malan-lughawe en die Stellenbosch- asook
Tygerbergkampus in.

Die Johannesburg-kantoor probeer saver moontlik vooraf na
dere besonderhede oor so 'n gereelde vlug in 'n omsend
briefbeskikbaar stel aan ouers van wie die Universiteit die
adresse het.
Meer besonderhede is beskikbaar by die kantoor, Vyfdestraat
54, Linden; Posbus 48898, Rooseveltpark, 2129; • (011)
~M~a

0
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Werkgroep bevorder rekenaartaalkunde
n SUid-Afrika, soos dwarsoor die
wereld, wil rekenaarwetenskaplikes al
hoe meer met taalkundiges saamwerk
om gesofistikeerde kommunikasie
sisteme te probeer ontwikkel, se dr. Leon
de Stadler, dosent in Afrikaans aan die
Universiteit en voorsitter van die Nasio
nale Werkgroep vir Rekenaarlinguistiek
(N\NRL) wat onlangs gestig is.

I

vir die navorsing en opleiding genereer.
Dr. De Stadler meen die rekenaarlin
guistiek hou belangrike, opwindende
navorsings- en ontwikkelingsmoontlik
hede in. "As Suid-Afrika van 'n derde
wereldbeeld wi! ontkom, moet hy hier
die geleenthede benut."
0

Die bestuur van die Nasionale Werk
groep vir Linguistiek, tydens hul ver
gadering op Stellenbosch. Voor, van
links: mev. Marietta Alberts van die
RGN, dr. Leon de Stadler (voorsitler) van
die US, en dr. Peter Raper (RGN). Agter:
proff. Theo Bothma (Unisa), Vic Webb
(UP) en Justus Raux (US).

Dr. De Stadler se die wereld beleef 'n in
Ligtingsera waarin die rol van kom
munikasie allesoorheersend belangrik
is. Op die gebied van kommunikasie het
die rekenaar uiteraard 'n baie belangrike
rol.
Daar is reeds voorbeelde van samewer
king tussen taalkundiges en rekenaar
wetenskaplikes, soos 'n Afrikaanse
skrif-tot-spraak-omsetter wat in die US
se Departement Elektriese en Elek
troniese Ingenieurswese ontwikkel is. Dr.
De Stadler was een van die navorsers wat
hieraan gewerk het. (Berig in Matieland
2:1988).

Werkgroepe
Dr. De Stadler wys daarop dat die RGN
onlangs 'n ondersoek, bekend as die
Lexinet-projek, aangepak en afgehandel
het. Die verslae van Lexinet se verskeie
werkgroepe asook die hoofverslag daar
van het reeds verskyn.
'n Uitvloeisel van die projek was die
NWRL se stigting. Die nuwe werkgroep
ondersoek verskillende strategiee om
navorsing, opleiding en ontwikkeling op
die gebied van die rekenaartaalkunde te
bevorder.
Volgens dr. De Stadler is Suider
Afrikaanse inisiatiewe hier baie belang
rik. Oorsese pakkette kan nie vir die
streek se inheemse tale aangekoop word
nie - die navorsers moet dit self plaas
lik voorsien.
In 'n ontwikkelende land soos Suid
Afrika is dit uiters noodsaaklik dat
navorsing op die gebied hoe voorkeur
kry, omdat die land wat dit betref reeds
'n agterstand het.

Vakvereniging
Die werkgroep wi! navorsing in die
rekenaartaalkunde so gou as moontlik op
verskillende maniere bevorder. Hier
onder tel die stigting van 'n vakvereni
ging later vanjaar, die hou van 'n skakel
byeenkoms tussen taalkundiges, reke
naarwetenskaplikes en elektroniese in
genieurs, asook 'n opleidingseminaar
met buitelandse kundiges as seminaar
leiers.
Verder moet die werkgroep saam met
navorsingsliggame soos die RGN fondse
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Prof William Endres (middel) wat teen die einde van ver1ede jaar as nuwe hoof
van die afdeling Meganiese Ontwerp in die Departement Meganiese Ingenieurs
wese sy intreerede gehou het, is hier by die ge1eentheid saam met proff. Paul
Erens, die departementshoof. en Christo Viljoen, dekaan van Ingenieurswese.
Prof Endres is in Duits1and gebore, het in Europa en die VSA gestudeer en
het tot voor sy aanstelling op Stellenbosch, in Switserland gewerk. Sy intreerede
was oor die ro1 van meganiese ingenieurs as ontwerpers in die antwikkeling
en vervaardiging van moderne masjinerie. Hy meen die jong mense wat hy
tot dusver in Suid-Afrika ~gekom het, is net so geskik vir ingenieursopleiding
as die waarmee hy elders ter w&reld te doen gekry het.

Nog 'n nagraadse studierigting:
Ingenieurswetenskappe
ngenieurswetenskappe, 'n nuwe
Iaannagraadse
studierigting, is onlangs
die Universiteit ingestel. Die nuwe
M.Sc.- en Ph.D.-graad is veral bedoel vir
afgestudeerdes in die suiwer en toe
gepa'ste natuurwetenskappe wat na
graads in 'n aspek van die ingenieurs
wetenskappe wi! navorsing doen.
"Die aanduidings is dat daar 'n groot be
hoefte aan sulke afgestudeerdes in die in
genieursbedryf is om as ingenieurs
wetenskaplikes 'n bydrae tot die meer
fundamentele aspekte van die inge
nieurswese te lewer," se prof. Christo Vil
joen, Dekaan van Ingenieurswese.
Voorbeelde hiervan is 'n gegradueerde

40 jaar gelede
afgestudeer

rekenaarwetenskaplike wat nagraads die
meer fundamentele aspekte van die
rekenaaringenieurswese of syferseinver
werking (afdelings van die elektroniese
ingenieurswese) wi! bestudeer; 'n af
gestudeerde in die suiwer chemie wat
sulke aspekte van die cheiniese of metal
lurgiese ingenieurswese wi! bestudeer;
die vastetoestandfisikus wat nagraads in
die materiaalingenieurswese (met toe
passings in die meganiese, elektroniese
of metallurgiese ingenieurswese) wil
studeer; 'n krygskundige (in die lug
vaartkundige ingenieurswese); of 'n
landbouwetenskaplike (in die besproei
ingsingenieurswese, 'n afdeling van
siviele ingenieurswese).

Iemand met 'n honneurs-B.Sc.-graad kan
M.Sc. (Ing.-we!.) binne een studiejaar
verwerf. Met slegs 'n B.Sc.-graad maar
geskikte ondervinding kan die M-graad
binne twee studiejare behaal word.

Registrasie
Die M-graad verleen nie toelating tot
registrasie as 'n professionele ingenieur
nie. Hiervoor is 'n B.Ing.-graad 'n ver
eiste.
Meer besonderhede oor die nuwe
studierigting is by die dekaanskantoor,
Fakulteit Ingenieurswese, ~ (02231)
0
77-4204, beskikbaar.

By die reiinie van die 1948-fina1ejaark1as in ingenieurswese was, van links AGTER:
more. J.J. Sippel, W. Steenkamp en W. Lutsch (01 drie oud-dosente], J.J. van Zy1, D.H.
Marx, G.FM. Wessels, J.G. du Plessis, D.c. Groenewold, P.G.J. Meiring, en B.W.M. Sen
nett. MIDDEL: more. FS. Malan (oud-dosent], FP. Kotzee, P.G. Pretorius, dr. R.L.
Straszacker (oud-dosentJ, dr. J.f. van Rooyen, more. D.W. Steyn, f. P.f. de Jager en M.S.
Nolte. VOOR: more. j.w. Louw, j.G. Giliomee en j.A. de Wet.

DIE 1948-finalejaarklas van die Fakulteit
Ingenieurswese het einde verlede jaar
die 40ste jaar dat hulle afgestudeer het
met 'n reiinie in Pretoria gevier. Hulle
was slegs die derde finalejaarklas nadat
die fakulteit tot stand gekom het.

dosente beskore om die reiinie saam met
hul oud-studente by te woon. Een van
hulle, dr. R.L. Straszacker, het by die
saamtrek gese die groep moes destyds as
finalejaars van baie eenvoudige oplei
dingsgeriewe gebruik maak.

Dit was vir net vyf van die destydse

Volgens dr. Straszacker was hulle 'n nor-

male groep van ongeselekteerde mense
wat tog later in hulloopbane buitenge
woon gepresteer het. Hy meen dit kan
hoofsaaklik toegeskryf word aan die per
soonlikheidsafronding in 'n universi
teitsomgewing wat met die destydse vyf
jaarkursus die 1948-klas toegeval het. 0
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Prof. Julius leppe (links],
hoof van die Departement
Ontwikkelingsadministrasi
by 'n geweefde muurbehang
sel met die Universiteits
wapen en die departement
se noam doarop, wat deur
mnr. Chris Hanekom (regs)
aan die departement ge
skenk is. By hulle is mnr.
Hanekom se ma, mev. Sonj
Hanckom van Christoff
Dekor op Stellenbosch.

Jonker
gehuldig
PROF. WILLIE JONKER, hoof van die
Departement Dogmatologie, is op sy
60ste verjaardag vroeer vanjaar met 'n
huldigingsbundel vereer. Dit heet
Koningkryk, Kerk en Kosmos.
Die bundel is onder redaksie van twee
ander US-dosente, drr. Flip Theron van
die Departement Dogmatologie en Jo
hann Kinghorn van die Departement'
Bybelkunde, gepubliseer.
Prof. Johan Heyns, voorsitter van die AI
gemene Sinodale Kommissie van die NG
Kerk, het die eerste bydrae tot die bun
del gelewer.
Ander bydraes in die bundel is geskryf
deur proff. Jaap Durand, vise-rektor van
die Universiteit van Wes-Kaapland
(UWK), Dirkie Smit van die fakulteit
teologie aan die UWK (en skoonseun van
prof. Jonker), Danie du Toit van die
Departement Dogmatologie aan die US,
en Ben Engelbrecht van die Witwaters
randse Universiteit, asook drr. Theron,
Kinghorn, Willem Nicol, studenteleraar
van Pretoria, Adreo Konig van die
Universiteit van Suid-Afrika, Ettienne de
Villiers van die Hugenote-kollege op
Wellington en John de Gruchy van die
Universiteit van Kaapstad.
Die bundel is saamgestel uit waardering
vir die persoon en werk van prof. Jonker,
en uit dankbaarheid vir wat hy vir die
skrywers self asook vir die kerk en
teologie in Suid-Afrika beteken het. In
die voorwoord van die bundel word
geskryf dat geen teoloog waarskynlik 'n
groter bydrae gelewer het tot die vernu
wing in die ekklesiologiese denke in
Suid-Afrika as prof. Jonker nie.
Hy is sedert 1971 hoogleraar in dog
matologie aan die US. Voorheen was hy
professor in kerkgeskiedenis, dog
mageskiedenis en kerkreg aan Unisa
(1965-'66) asook hoogleraar in amptelike
vakke aan die Theologische Hogeschool
van die Gereformeerde Kerken in Kam
pen, Nederland (1968-'71).
In 1982 het hy die Credo-prys vir teologie
ontvang. Benewens sy talle boeke, ander
publikasies en wetenskaplike artikels het
prof. Jonker 'n groot getal populer
wetenskaplike artikels geskryf.
'n Lys van al prof. Jonker se gepubliseer
de werk verskyn ook in die huldigings
bunde!. Oit is deur ds. Ruan du Plooy,
een van prof. Jonker se oud-studente,
saamgestel.
.
Voorheen was prof. Jonker vir twee ter
myne Oekaan van Teologie aan die US.
Hy dien nou as een van die Senaat se drie
verteenwoordigers in die Universiteits
mad.
0
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Mnr. Hanekom is 'n oud
student van die departc
ment. Hy se die skenking i
'n blyk van waardering vir
wat die departement vir
hom beteken het. Die muur
behangsel is meer as RBOa
werd.

Oud-Matie wen sy 2de
spog-juweliersprys
'n Qud-Matie, Johan Louw, het on
langs 'n gesogte prys vir die ont
werp en maak van 'n prag-juwelierstuk
gewen. Die 32-jarige Louw het die eerste
prys in die jaarlikse juwelierskompetisie
van die Suid-Afrikaanse Juweliersraad
vir 'n armband van goud en diamante
losgeslaan. Dit is uit 18-karaat goud ge
maak en bevat 90 diamante met 'n totale
gewig van 4,78 karaat. Die voltooide stuk
is R25 000 werd.
Louw, wat sy kinderjare in die Paarl
deurgebring het, was van 1976 tot 1980
'n student op Stellenbosch en het aan die
einde van sy studies 'n B-graad in Beel
dende Kunste ontvang.
Hy het reeds vroeg al in die spesialiteits
rigting juweliersontwerp belanggestel,
omdat sy ouer suster, Magda, met' n be
kende Kaapstadse juwelier, Uwe Koetter,
getroud is, en Louw dus blootgestel was
aan die moontlikhede van 'n beroep in
daardie rigting.
Na sy studies het hy dan ook in 1980 by
sy swaer se firma, Uwe Koetter Juweliers,
aangesluit, waar hy vandag in beheer van
die werkswinkelspan is. Hy is ook vanaf
1984 'n direkteur van die maatskappy.
Die prys wat hy onlangs gewen het, is
twee vliegkaartjies na die 1989-Handel
skou in Basel, Switserland. Oit is nie die
enigste wat Johan vir sy ontwerpe tot
dusver ontvang het nie. Reeds in 1982 het
hy die eerste prys in die prestige-Inter
gold-kompetisie vir 'n goue halssnoer
ontvang. In 1985 herhaal hy hierdie
prestasie in die spoggerige De Beers Oia

lohan Louw in sy ate/jee in Kaapstad: "Oit i.
vir my 'n voorreg om iets mooi te kan

skep ..."

I

II) ).')'

j

1

Die LL.B.-klas wat in 1964 afgestudeer het, het onlangs die
kwarteeu van hulle finalejaars was, met 'n reiiniedinee op
Stellenbosch gevier. Dit is ook deur drie van hul oud-dosente,
proff. K.F.]. Schwietering, j.c. de Wet en W.M. van der
Westhuizen, bygewoon.
Voor: prof. Schwietering, mnr. j. B. de R. van Cend, LP (van
Kaapstad), prof. A.H. van Wyk (Stellenbosch), mnr. S. Hurwitz

(Pretoria), prof. De Wet, mnr. C.]. Veldtman (Durbanville) en
prof. Van der Westhuizen.
Middel: Mnre. H.]. Kriel, LP (Parow), j.c. du Plessis (Pretoria),
H.S. van Zijl (Kaapstad), H.N. Botha (Bloemfontein), ].w.S. van
Zijl, (Kaapstad), wnd. regter W.C.C. Thring, (Kaapstad), mnr.
j. Schoeman.

monds Today-kompetisie, weer met 'n
halssnoer ter waarde van amper R30 ODD.
Johan en sy gesin is op vele maniere by
die Universiteit betrokke. Vier van sy
broers en susters het ook op Stellenbosch
gestudeer. Sy vrou, Annarita, ook 'n
Oud-Matie, werk as vakbibliotekaresse
by die J.S. Gericke-biblioteek van die
Universiteit. Ook al drie haar broers het
op Stellenbosch gestudeer.
Al is Uwe Koetter self nie 'n Oud-Matie
nie (hy het etlike jare gelede van Duits
land na Suid-Afrika gei'mmigreer) is hy
al jare lank aktiefbetrokke by die Maties
se jaarlikse Karnaval deurdat hy geld
skenk en 'n resies borg by die "Matie Day
at the Races' '. Soos almal weet, word die
jaarlikse Karnaval gehou om geld vir die
US se klinieke organisasie, Uskor, in te
same I.

Talentvolle
Die afdeling Juweliersontwerp in die
Departement Beeldende Kunste, onder
die bekwame leiding van Duits-gebore
en -opgeleide Dieter Dill, het oor die jare
heelwat uiters talentvolle en suksesvolle
juweliers opgelewer.
Van hulle het na hul studies in die Eike
stad aangebly en ateljees op die dorp ge
stig. Een so 'n kunstenaar is Danie Jacobs
van Goldart, wat ook al in die buiteland
met sy ontwerpe en pragst!lkke gespog
het. Twee ander bekende Oud-Matie
juweliers wat hul kuns.op Stellenbosch
beoefen, is Lily Friedlaender van
Studio-29 en Carin Stuart wat van haar
huis af werk.

Met die hals
sierstuk wat hier
deur 'n model
vertoon word, het
Louw in 1985 'n
prys in die De
Beers Diamonds
Today-kompetisie
gewen. Dit bevat
'n diamant van
1,25 kamat, wat in
rooi en geel goud
van 18 kamat, en
geoksideerde sil
wer geset is. Dit is
sowat R30 000
werd.

As 'n mens vir Johan Louw vra wat vir
hom die lekkerste aspek van sy werk is,
antwoord hy met eerlike vrymoedigheid:
"Alles' '. Die werk is uiters skeppend en
hy kry groot bevrediging daaruit om na
'n klaar gemaakte juwelierstuk te kyk en
te weet dat hy dit ontwerp en gemaak
het.
Die daaglikse kontak met 'n wye ver

skeidenheid mense, baie van hulle uit
die buiteland, is ook vir Johan 'n aan
sporing in sy werk. "Mense kom spreek
jou in aangename omstandighede. Hulle
kom nie na 'n juwelier om groot lewens
probleme opgelos te kry nie. Dit is vir my
'n voorreg om vir hulle iets mooi te kan
skep waarmee hulle gelukkig en tevrede
sal wees".
0
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Notule:

JAARVERGADERING van die KONVOKASIE
Gehou in die H.B. Thom-teater op 10 November 1988
Aanwesig: Proff. G.G. Cillie (President en Voorsitter), B.
Booyens (Vise-president), mev. I. Barnard, prof. W.S. Barnard,
dr. B.N. Barnes, mev. J.M. Barnes, mnr. w,J. Bekker, mev. J.M.
Beukes, mnr. w,J.c. Boonzaier, mev. J.S. Booyens, prof. A.G.
Botha, dr. D. Brink, mnr. w'P. Burger, mevv. H.C. Cillie, E.J.
Cilliers, prof. S.P. Cilliers, mev. A. Coertzen, prof. P. Coert
zen, mnr. J.P. Coetzee, prof. H.J.B. Combrink, ds. P. Combrink,
mev. D. Conrad ie, ds. F.J. Conradie, prof. J.A. de Bruyn, mev.
M.J. de Bruyn, ds. TJ. de Clercq, prof. L.C. de Jager, mev. R.
de Jager, mnr. J.H. de Jongh, kmdor. J.A. de Kock, mevv. H.C.
de la Bat, J.S. de la Bat, mnr. R.S. de la Bat, prof. OJ. de Villi
ers, mev. J.F. de Villiers, proff. J.w'R. de Villiers, M.J. de Vries,
mevv. R. de Vries, C. de Waal, D.F. Dreyer, E. Dreyer, mnr.
H.S. Dreyer, prof. H.J.R. Durr, mnr. F.L. du Toit, proff. J.B.
du Toit, D.L. Ehlers, mnr. J.L. Fechter, mev. H.E. Ferreira, mnr.
I.F. Ferreira, dr. A.B.D. Ficker, mnr. P. du T Fourie, prof. G.
Geldenhuys, mnr. J.A. Gerber, mev. C. Hattingh, dr. D.J. Hat
tingh, mnr. D.c. Hauptfleisch, mev. A.S. Heckroodt, mnr. B.
Heckroodt, mev. A. Heyns, mnr. H.S. Heyns, dr. J.B.B. Heyns,
mnr. J.P. Holtzhausen, mev. S. Holtzhausen, proff. J.D. Kies,
S. Kritzinger, mnr. P.J. Lombard, mejj. G.J. Louw, M.H. Louw,
mnre. A.D. Luckhoff, A.J. Marais, proff. P. Maritz, JT. Meij,
mev. M. Meij, mnre. I.F. Mocke, P.K. Morkel, mev. B.M. Nel,
mnr. J.H. Nel, mev. B.E. Olivier, prof. J.P.J. Olivier, mnr. J.R.
Olivier (Sekretaris), mev. B. Pauw, prof. T. Pauw, mnr. J.C.
Pretorius, dr. L. Pretorius, proff. F.X. Prins, H.w' Rossouw,
D.E.w' Schumann, mej. L.C. Sieberhagen, mev. M.J. Smit,
ds. L.M. Steenkamp, mnre. P.G. Steyn, J.H. Strauss, H.J. Ter
reblanche, mev. R. Terreblanche, mnre. S. Theron, L.M.
Toerien, J.w'L. van Aswegen, prof. I.J. van Biljon, mnr. P. v.d.
Gaast, mev. G.c. van der Horst, dr. J.G. van der Horst, prof.
A.B. van der Merwe, mevv. A.L. van der Merwe, M. van der
Merwe, M.E. van der Merwe, prof. N.J. van der Merwe, mnre.
P.J. van der Merwe, W.S. van Dijk, H.T van Huyssteen, prof.
H.G. van Niekerk, dr. F.A. van Rensburg, mev. B.A. van
Rooyen, mnre. J.J. van Rooyen, A.F.w' van Zyl, W.A. van Zyl,
H.S. Visser, I.P. Wait, H.J. Zietsmim, J.C. Zietsman.
(Twintig besoekers het ook die presensielys voltooi.)
Opening: Op versoek van die Voorsitter open ds. TJ. de Clercq
die vergadering met 'n gebed. 'n Spesiale welkomswoord
word gerig tot die Kanselier, dr. J.G. van der Horst en mev.
Van der Horst, en die Rektor en Vise-kanselier, prof. M.J. de
Vries en mev. De Vries.
Op versoek van die Voorsitter staan al die aanwesiges enkele
oomblikke op ter nagedagtenis aan lede van die Konvokasie
wat sedert die vorige vergadering te sterwe gekom het.
Konstituering: Die Voorsitter verklaar dat die vergadering
gekonstitueer is ooreenkomstig 'n kennisgewing wat in die
Staatskoerant gepubliseer is.
Notule: Die notule van die vergadering van 24 November 1987,
wat in Matieland gepubliseer is, word as gelees beskou, in
orde bevind en deur die Voorsitter onderteken.
Geleentheidspreker: Prof. JT. Meij, die Universiteit se Direk
teur van lnformasietegnologie, gee 'n oorsig van die rol wat
rekenaardienste speel in die verwerking en verspreiding van
informasie binne die Universiteit. Hy skets kortliks die wyse
waarop die drie hoofafdelings vir informasietegnologie funk
sioneer en dui op verskeie opwindende moontlikhede wat
vir die toekoms oorweeg word.
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Prof. Meij word deur die Vise-rektor (Bedryf), prof. J.A. de
Bruyn, bedank vir sy geleentheidsrede.
Gelukwensings: Onbestrede voorstelle van gelukwensing aan
'n aantal persone met onderskeidings wat hulle te beurt geval
het, word (as verteenwoordigend van die groot getal onder
skeidings wat daar was) voorgelees en deur die vergadering
aanvaar:
(a) Benoemings en aansteIIings: Prof. R.H. Behrens: Kultuur
attache in Oostenryk en Switserland; Prof. P.A. Black: Profes
sor in Ekonomie; Mnr. J.F. Besselaar: Voorsitter van
Vleissentraal se Direksie; Dr. L. Botha: Direkteur van die
Navorsingsinstituut vir Seevisserye; Mnr. D. v.d. M. Benade:
Herkies as Raadslid van U.S.; Dr. P. Coertzen: Professor in
Teologie; Prof. P.J. Cillie: Herkies as Raadslid van U.S. Prof.
S.P. Cilliers: Herkies as president en voorsitter van die Raad
van Trustees van die Instituut vir Arbeidsbetrekkinge; Prof.
W.T. Claassen: Eerste voorsitter van die S.A. Vereniging vir
Semitistiek; Dr. D.J. de Villiers: Minister van Administrasie
en Privatisering, asook die toekenning van die Orde vir Voor
treflike Diens; Dr. D.P. de Villiers: Voorsitter van die Univer
siteitsraad; Mm. A.N. de Waal: Hoofbestuurder van Sasol;
Mm. J.D.J. de Necker: Herkies as raadslid van U.S.; Dr. W,
Endres: Professor in Meganiese Ingenieurswese; Dr. c.J.F. Hu
man: Heraangestel as Voorsitter van die Ekonomiese Advies
raad van die Staatspresident; Dr. OJ Hattingh: Word Raadslid
van U.S.; Mm. Dave Marlow: Uitvoerende voorsitter van
Stellenbosch Boerewynmakery; Prof. E.M. Nel: Professor in
Sielkunde; Prof. R.E. Ottermann: Direkteur van die Konser
vatorium; Prof. T. Pauw: Herkies as Raadslid van U.S.; Vise
admiraal Dries Putter: Hoof van die Vloot vanaf 1 April 1989;
Prof. D.E.W. Schumann: Burgemeester van Stellenbosch;
Mnr. J.B. Shearer: S.A. se permanente verteenwoordiger by
die VVO; Adv. Jeanette Traverso: Die eerste vrou wat tot die
Kaapse Balieraad verkies word; Dr. J.G. van der Horst: Word
Kanselier van U.S.; Prof. H.C. Viljoen: Word voorsitter van
die SAUK se Raad vanaf Julie 1989; Prof. P.D.R. van Heer
den: President van die Mediese Navorsingsraad vanaf 1 Janu
arie 1989; Dr. C.J. van Wyk: Word raadslid van U.S.; Lt.-genl.
J.P.B. van Loggerenberg: Hoof van die S.A. Lugmag; Mnr. Adri
van Wyk: Voorsitter van die SAOU.
(b) Toekennings en eerbewyse: Prof. Hennie Aucamp: Fleur
du Cap-toekenning vir die Dramateks Blomtyd is Bloeityd;
Prof. A.J. Brink: M.T Steyn-medalje van die S.A. Akademie
vir Wetenskap en Kuns; Dr. J.K. Basson: Orde vir Voortreflike
Diens; Dr. Jannie Botha: Mede-wenner van die ETA-prys vir
taalonderrig; Prof. G.G. Cillie: Oud-Matie van die Jaar; Prof.
P.J. Cillie: Orde vir Voortreflike Diens; Prof. P. Coertzen: Rap
portryersprys vir publikasie oor die Hugenote 1688 - 1988;
Dr. J.w'L. de Villiers: Orde vir Voortreflike Diens; Mnr. S.S.
de Swardt: FAK Bill Venter-prys vir Afrikaanse ekonomiese
joernalistiek; Prof. W.P. Esterhuyse: Leon/Fox-toekenning vir
Gemeenskapsverhoudinge; Prof. F.C. Fensham: Ere
doktorsgraad in die Lettere aan die u.o.V.S.; Ere-lidmaatskap
van die S.A. Vereniging vir Semitistiek; Prof. E.P.
Groenewald: Orde vir Voortreflike Diens; Dr. C.J.F. Human:
Frans du Toit-medalje vir Bedryfsleiding; Prof. J.C. Kan
nemeyer: Gustav Preller-prys vir literatuurwetenskap; Mnr.
N.C. Krone: ere-penning en oorkonde vir sy bydrae tot die
wynbou in S.A.; Mnr. Wrensch Louw: Boer van die Jaar in

Wes-Kaapland; Dr. Piet Loots: Tweede doktorsgraad, op die
ouderdom van 81 jaar; Genl.-majoor D.R. Marais: Orde van
die Ster van S.A. (Mil.); Kmdt. dr. P. Marais: die Hendrik
Verwoerdprys; Prof. Ben Marais: Ere-doktorsgraad (DD) van
die Universiteit van Pretoria; Dr. N.J.J. Olivier: Ere
doktorsgraad, Universiteit Zoeloeland; Mm. J.A.J. Pickard:
Orde vir Voortreflike Diens; Mev. Rona Rupert: Tienie
Holloway-medalje van die S.A. Akademie; Mnr. Wolfgang
Rencken: Kanseliersmedalje 1987; Prof. J.L. Sadie: Ere
doktorsgraad van U.S.; Dr. D. Swart: Landboukundige van die
Jaar in Wes-Kaapland; Prof. E.L.P. Stals: Ere-penning vir
Geskiedenisbevordering, S.A. Akademie; Prof. P.A. Verhoef:
Pieter van Drummeling-medalje vir die bevordering van

Onder die Oud-Moties wot die 1988-jaarvergodering van die
Konvokasie in die H.B Thom-teater bygewoon het, was mev.
Lettie Kies, haar man, mm. Jaap Kies, prof. Gawie CilJie, die
president van die Konvokasie, en dr. Jan van der Horst, die
Kanselier.

Afrikaans op die gebied van Godsdiens; Ere-doktorsgraad.
PH vire.H.O.; Mm. Abie van der Berg: Ere-doktorsgraad van
U.S.; Prof. P.B. van der Walt: Totius-prys vir Teologie; Prof.
G.Z. van der Spuy: Ere-penning vir Musiek, S.A. Akademie;
Prof. Ernst van Heerden: C.N.A.-prys vir Letterkunde; Prof.
H.G. van Niekerk: Toekenning vir Voortreflike Diens van S.A.
Instituut vir Voorligtingsielkunde.
Afsluiting: Nadat die Voorsitter die Bestuur van die Univer
siteit bedank het vir die mooi en goeie dinge wat lede van
die Konvokasie gereeld van die Universiteit hoor en lees, ver
daag die vergadering om 2oh40.

Prof. Kobus Meij (naasregs), direkteur van Informasieteg
nologie, was die geleentheidspreker by die Konvokasie-jaar
vergadering. Hy is hier by mme. Johan Zietsman en Willem
Burger, albei Oud-Maties wat die jaarvergadering bygewoon
het, asook prof. Bun Booyens, vise-president van die Kon
vokasie.

Dreyer secundus-dekaan
van Ingenieurswese
Prof. T.P. (Tom) Dreyer van die Departement Toegepaste Wiskunde is tot aan die einde
van 1990 as secundus-dekaan van Ingenieurswese aangestel. Hy sal oak vanaf Julie
vanjaar as waornemende dekaan optree terwyl prof. Christo Viljoen, wat as voorsit
ter van die SAUK-Raad aangestel is, heeltyds na die SAUK gesekondeer is.
Prof. Dreyer het die grade B.Sc., Hons.-B.Sc., M.Sc. en Ph.D. aan die US behaal. In
1960 het hy ook die graad A.M. aan die Harvard-universiteit in Amerika verwerf.
Hy is sedert 1957 'n dosent aan die Universiteit en het in 1980 professor geword. Sy
navorsingsbelangstelling Ie op die terreine van randwaardeprobleme met 'n bewegende
rand, diskrete madelle, en tersiere onderrig.
Die jaarlikse prys vir die beste akade
miese presteerder onder die beurshouers
van Fedfood is vir die tweede jaor na
mekaar oan 'n Motie toegeken. Vanjaar
se beurswenner, mej. M.e. Grundlingh,
'n vierdejaarstudent in die B.Sc. Apteek
wese-kursus, is hier met die beursoor
handiging saam met, van links, mme.
Ernst Conrad ie, direkteur van Studen
tevoorligting, en 1. Lotti, Fedfood se hoof
bestuurder van mannekrag, asook prof.
H.W: Rossouw, Vise-rektor: Akademies.
Net soos verlede jaar se wenner, mej. M.
Stander, is mej. Grundlingh oak 'n oud
leerling van die Hoerskool Outenikwa
op George. Mej. Grundlingh het in 1985
met 'n gemiddelde A-simbool gematri
kuleer.
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ACT OOSENTE, van wie sewe professore
is, het aan die einde van verlede jaar na
lang dienstydperke by die Universiteit
afgetree. Hulle is proff. C.A. Smith van
die Departement Rekeningkunde, E.W.
Laubscher (Akkerbou en Weiding), A.E.
Scheurkogel (Bedryfsekonomie), M.A.
de Kock (Interne Geneeskunde), H.G.
van Niekerk (Sielkunde), A. van Laar
(Boskunde) en G.F. Loedolff (Siviele In
genieurswese) asook mej. H.A.A. van
Dijk wat senior lektrise in snel- en tik
skrif was.

Prof. "Tjaain" Smith,'n Oud-Matie, was
41 jaar as dosent aan die US verbonde.
Toe hy in 1948 as lektor aangestel is, was
slegs twee dosente verantwoordelik vir
'n handjievol studente in die studierig
ting. Met sy aftrede was Rekeningkunde
met 2 668 studente die grootste departe
ment aan die US.
Hy het vir baie jare as departementshoof
opgetree en was ook gedurende 1965-'66
dekaan van die Fakulteit Handel en Ad
ministrasie. Hy het reeds in 1960 profes
sor geword.
Prof. Smith was instrumenteel in die tot
standkoming van die fakulteit se
rekenaargebruikersarea. Onder sy oud
studente is mm. Ritzema de la Bat van
die KWV. minister Gert Kotze, en al die

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

Aftreetyd
vir 8
dosente
VerdeI' het hy in 1985 'n internasionale
simposium op Stellenbosch georgani
seer, en vyf studietoere vir kleingraan
en groente-bedryfsleiers na Europa en Is
rael gereel.
Prof. Laubscher is voorsitter van die
Kaaplandse Kleingraan-ontwikkelings
vereniging, was twee jaartermyne pre
sident van die SA Vereniging vir Gewas
produksie, asook voorsitter van die SA
Vereniging vir Groente Onder Beskerm
ing vir tien jaar vandat dit in 1977 ont
staan het. Hy het 'n groot bydrae tot die
vestiging van laasgenoemde bedryf ge
lewer.

Vir baie jare was hy nou betrokke by die
Universiteit se Berg en Toerklub (BTK).
Prof. Eddie Laubscher het aan die US en
die Universiteit van Natal gestudeer
voordat hy in 1959 'n doktorsgraad aan
die Universiteit van Kalifornie in Davis
behaal het.
Nadat hy dosent aan die universiteite van
Natal en die OVS was, en aan die
destydse Departement van Landbou se
Winterreenstreek op Stellenbosch ver
bonde was, word hy in 1965 professor
aan die US.
Deur die jare het hy 17 internasionale
kongresse in Brittanje, Wes- en Oos
Europa asook Noord-Amerika bygewoon.
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Onder sy publikasies is die eerste vol
waardige bedryfsekonomie-handboek,
waarvan hy 'n medeskrywer is. Deur die
jare was hy promotor en medepromotor
van nie mindel' as 14 doktorskandidate
nie.
Van die ondersoekkommissies waarin hy
gedien het, was die na die nywerheid
sentralisasie van die swart tuislande
(197O) en na Suid-Afrika se uitvoerhan
del (1972). Hy is as lid van die Nasionale
Produktiwiteitsraad aangestel, en het
lank as konsultant in die privaatsektor,
o.m. in die sementbedryf, opgetree.

Prof. Attie de Kock was sedert 1958 aan
die Departement Interne Geneeskunde
verbonde. Hy het in Pretoria en Londen
gestudeer en in 1964 'n meestersgraad
aan die US behaal. Gedurende 1962-'64
was hy 'n navorsingsgenoot aan 'n kar
diovaskulere navorsingsinstituut by die
Universiteit van Kalifornie in San Fran
cisco.
Prof. De Kock se navorsing is hoofsaak
lik op die gebied van longsiektes en
-fisiologie toegespits. Naas 52 weten
skapJike artikels uit sy pen, is hy die
skrywer of mede-skrywer van drie boeke
001' sy vakgebied, waarvan een in Spaans
vertaal is. Hy het nege keel' in die
buiteland referate 001' aspekte van long
siektes aangebied.
'n Longkliniek wat hy in die sestigerjare
begin het, het gelei tot die Mediese
Navorsingsraad se befaamde Eenheid vir
Diffuse Obstuktiewe Pulmonere Sin
droom, wat aan die US gesetel is. Bene
wens die internasionale erkenning wat
dit op navorsingsgebied geniet, lewer dit
ook 'n volledige kliniese diens aan pa
siente. Dem prof. De Kock se bekendheid
as navorser is nagraadse studente uit
lande soos SWitserland, Belgie en Wes
Duitsland na die Fakulteit gelok.

Proff. Smith, Laubscher en Scheurkogel.
huidige dosente van die Departement
Rekeningkunde.

UOVS was, het hy in 1970 hoof van die
Departement Bedryfsekonomie op
Stellenbosch geword.

In 1978 is prof. Laubscher as die Land
bouskrywersvereniging van SA se land
boukundige van die jaar aangewys. Die
Misstofvereniging van SA is onder 'n
vyftal organisasies wat erelidmaatskap
aan hom verleen het.
Prof. Ewert Scheurkogel, 'n Oud-Matie,
het as cum laude-student onder meer
M.Comm. in 1947 en 'n doktorsgraad in
1966 behaal. Sy Ioopbaan het in 1944 as
navorser aan die Buro vir Ekonomiese
Ondersoek by die Universiteit begin, en
hy was 'n medeskrywer van die Buro se
eerste volwaardige navorsingspublikasie.
Daarna was hy onder meer verbonde aan
die Reserwebank, Cullinan Refractories,
'n mynmaatskappy in die destydse Tan
ganjika asook die WNNR. Nadat hy
professor en departementshoof aan die

Sedert 1971 was hy hoof van die Departe
ment Interne Geneeskunde, met 42
nagraadse opleidingsposte; agt eenhede
wat tot internasionaal bekende
navorsings- en opleidingsinstellings ont
wikkel het; 'n personeel wat 41
spesialiste insluit en wat meer is as die
personeelsterkte van die hele destydse
Karl Bremer-opleidingshospitaal; wat
28 000 binnepasiente en 104 000
buitepasiente in die afgelope verslagjaar
gehanteer het; en waarvan die jaarlikse
groeikoers ongeveer 18% is.

Prof. Herman van Niekerk is aanvank
lik aan die Graaff-Reinetse Opleidings
kollege opgelei en was onderwyser
voordat hy flan die US onder meer twee
meestersgrade en 'n doktorsgraad behaal
het. Hy was sedert 1948 aan die Departe
ment Sielkunde verbonde.

In 1972 het hy professor in voorligting
sielkunde geword. Hy was lank voorsit
ter van een van die US se grootste
departemente.
Vir sy reusebydrae tot sy vakgebied het
die SA Instituut van Voorligting
sielkunde hom verlede jaar met 'n
merietetoekenning vereer - die eerste
keer dat die toekenning gedoen is.
Prof. Van Niekerk - wat in sy studente
dae op Stellenbosch 'n lid van die
destyds bekende boereorkes van oom

om 'n ingenieursgraad aan die US te ver
werf - met lof.

van 'n belangrike handboek vir siviele
ingenieurs.

Proff. Laedolff het ook in Landen
gestudeer en het 'n doktorsgraad in 1985
aan die US behaal.

Prof. Laedolff, wat 'n raadslid van die
Betonvereniging van Suid-Afrika is,
geniet hoe aansien in sy professie.

Hy het 'n belangrike rol gespeel in die
beplanning van die Universiteit se
Ingenieurs-gebouekompleks, veral wat
betref die strukture van die beton
laboratoriums. Sy navorsing is mettertyd
op ingeniuersmateriale, veral beton
materiale, toegespits. Hy is die skrywer

Mej. Edna van Dijk was 36 jaar aan die
Universiteit verbonde. Voor haar aanstel
ling aan die US was sy aan die tegniese
kolleges op Stellenbosch en in Kimber
ley verbonde.
0

Proff. De Kack, Van Niekerk, Van Laar

en LaedalJJ, en mej. Van Dijk.

Pietie Ie Roux was - was as US-dosent
vir jare by die Rugbyklub betrokke, as
afrigter, lid van die uitvoerende komi tee
en voorsitter van die Coetzenburgklub.
Hy was altesaam 15 jaar inwonende hoof
van Dagbreek.
Prof. Anthonie (Ton) van Laar is aan
vanklik in sy geboarteland, Nederland,
opgelei en het later doktorsgrade op
Stellenbosch asook in Munchen, Wes
Duitsland, behaal. Hy was sedert 1959
'n bosboudosent aan die US. In 1982-'83
was hy dekaan van sy fakulteit.
Verlede jaar is prof. Van Laar 'n lewens
lange ereprofessoraat in die fakulteit bos
bou aan die Universiteit van Munchen
aangebied.
Hy was meer as enigiemand daarvoor
verantwaardelik dat die invoer van
kwantitatiewe metodes Suid-Afrikaanse
bosbou op die wereldkaart geplaas het.
Daarby het hy 'n groat bydrae gelewer om
by sy studente die waarde en belangrik
heid van statistiek in wetenskaplike on
dersoeke in te skerp.
Prof. Gert LoedoIff was sedert 1949 as
dosent aan die Universiteit verbonde. Hy
was in 1941 een van die eerste Maties wat
tot die destyds pas ingestelde B.Sc.-graad
met ingenieursvakke toegelaat is - en
wat hy in 1943 behaal het, in dieselfde
jaar toe die US besluit het om 'n vol
waardige Fakulteit Ingenieurswese in te
stel. In 1945 was hy een van die eerstes

Handelsfakulteit
verloor bekendes
DIE UNIVERSITEIT het ook aan die
einde van 1988 afskeid geneem van twee
bekendes in die Fakulteit Handel en Ad
ministrasie, wat poste elders aanvaar het.
Prof. Helgaard Muller, wat lank direkteur
van die Bestuurskool was, het heeltydse
adjunk-voorsitter van die Raad op Han
del en Nywerheid in Pretoria geword, en
prof. Rias van Wyk van die Departement
Bedryfsekonomie het 'n pos aan die
Universiteit van Kaapstad aanvaar.
Prof. Muller was sedert 1960 aan die US
verbande. was in 1960 een van die eerste
twee aanstellings aan die Bestuurskool.
en het in 1970 professor geword. As
direkteur van die Bestuurskool (1975-'87)
het hy dit tot 'n toonaangewende instel
ling gehelp uitbou. Die ideaal van 'n eie
gebou vir die Bestuurskool is onder sy
leiding bereik.

as professor aan die US aangestel en het
in 1983 die Eenheid vir die Studie van
Tegnologiese Innovasie in die Departe
ment Bedryfsekonomie gestig.
Prof. Van Wyk geniet omvangryke inter
nasionale erkenning vanwee sy intense
belangstelling en vele publikasies oor
tegnologiese innovasie. Die erkenning
het reeds gepaard gegaan met talle bui
telandse uitnodigings en besoeke. Hy is
bekend as 'n knap navorser. wat op die
gebied van die futuristiek en tegnologie
se innovasie as een van die voorstes ter
wereld gereken word.
0

Hy is 'n Oud-Matie wat 'n M-graad met
lof en 'n doktorsgraad aan die US behaal
het, en ook aan die Harvard-sakeskool in
die VSA gestudeer het. Gedurende
1978-'83 het hy in Amerika, Switserland
en Frankryk referate oor bestuursontwik
keling onder SA swartmense aangebied.
Prof. Van Wyk het D.Comm. in 1970 aan
die US behaal nadat hy eers aan die
Universiteit Pretoria en die Harvard
universiteit gestudeer het. Hy is in 1972

Praff. Muller en Van Wyk.
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'Nuwe meesters'
in die
taalkunde
iekie Harm is 'n voormalige onder
R
W)'seres van Afrikaans op Stellen
bosch, Mannie Mahipath is dosent van
Afrikaans aan 'n onderwyskollege in Na
tal, Petro Marx is dosent van Engels aan
die Universiteit van Pretoria. Wat bring
hulle hier by mekaar? Die gemeenskap
like faktor is hul akademie pragprestasie.
Al drie het onlangs aan die Universiteit
'n MA-graad in Algemene Taalweten
skap met lof behaal.
In dieselfde tyd is die graad ook verwerf
deur nog 14 van hulle kursusgenote 
agt dosente en ses onderwysers.
Hierdie 17 "nuwe Meesters" verteen
woordig die eerste generasie studente
wat die gestruktureerde MA-kursus in
Algemene Taalwetenskap met welslae
voltooi het. Tans is daar in hierdie kur
sus in die 70 ander studente, van wie in
die 30 vanjaar daarmee weggespring het.
Die meeste van die aansoekers vir van
jaar was taalonderwysers (sowat 58%) en
taaldosente (sowat 28%); die ander aan
soekers was meestal taalpraktisyns
(bykans 8%) - dit wil se vertalers en
taalversorgers, sowel vryskut as heeltyds.

'n Belangrike punt is nou dat mense in
die taalprofessies nie noodwendig be
wus is, of skerp genoeg bewus is, van die
strekking en implikasies van hierdie op
vattings nie. Die doel van die gestruk
tureerde kursus is om professionele
taalmense se begrip van en kritiese om
gang met sulke opvattings te help ont
wikkel.
Daarom bied die kursus die student die
geleentheid om vertroud te raak, nie net
met die inhoud van onlangse wetenskap

Petro Marx (bo), Mannie Mahipath (links
onder) en Riekie Harm is drie van die
17 Oud-Maties wat almal onlangs 'n MA
graad in Algemene Taalwetenskap aan
die Universiteit behaal het.

Teikengroep
Maar die kursus word met vrug gevolg
ook deur mense wat "maar net" huis
vrouens is! En deur mense wat reeds in
ander rigtings. byvoorbeeld letterkunde
en opvoedkunde, meestersgrade of selfs
doktorsgrade verwerf het.
Mense met 'n professionele of akade
miese belangstelling in taal, maar wie se
omstandighede residensiiHe studie on
moontlik maak. Dil is juis die teiken
groep vir wie die Departement Alge
mene Taalwetenskap in 1986 hierdie
tweejarige MA-kursus ingestel het.
Die teikengroep behels vanselfsprekend
mense uit die beroepe waarin taal sen
traal staan - nie net taalonderwysers en
taaldosente nie, nie net vertalers en taal
versorgers nie, maar ook byvoorbeeld
leksikograwe, taalbeplanners en spraak
terapeute.
Immers, mense in die taalprofessies 
dis onvermydelik - het allerlei opvat
tings oor taal. Dink maar aan opvattings
oor wat die funksies van taal nou eintlik
is, oor hoe taal inmekaar steek, oor hoe
kinders hulle moedertaal aanleer, oor
hoe volwassenes 'n tweede of selfs der
de taal aanleer, oor hoe mense wat 'n taal
ken, uitings in die taal voortbring en
verstaan; oor hoe 'n taal verander 
"ontwikkel" of "agteruitgaan' '.
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like insigte in die aard en werking van
taal nie, maar ook met die beginsels van
'n gesonde wetenskaplike werkwyse.
Daar is ook 'n tweede, meer algemene,
punt. Deesdae raak vakkundige beskou
ings en gegewens vinnig verouderd.
Daarom is intellektuele selfstandigheid
by die individuele taalmens nou des te
belangriker.
Die geleentheid wat taalmense in die
gestruktureerde kursus kry, is dus ook in
die opsig interessant. Want hier kan
hulle hul verder skool in die intellek
tuele vaardighede wat 'n mens nodig het
om, binne jou beroeps- of belangstel
lingsveld, die probleme wat 'n taalkun
dige basis het, selfstandig en op 'n
akademies verantwoorde manier te
hanteer.

Komponente
Wie kwalifiseer vir toelating tot die ge
struktureerde kursus? Die minimum for
mele vereiste vir toelating is 'n B-graad
met 'n taal as hoofvak of 'n B-graad in
Spraakheelkunde.
Die kursus is opgebou uit drie kom
ponente. Die eerste twee komponente be-

hels die studie van voorgeskrewe
taalwetenskaplike literatuur en word in
die eerste studiejaar afgehandel.
• In die heel eerste komponent, d.i. die
basiskomponent, kry alle studente die
selfde leerstof en opdragte. Die basis
komponent word met 'n eksamen afge
rondo
• In die tweede komponent, d.L die
middelkomponent, begin die studente
reeds spesialiseer; die voorgeskrewe
literatuur sluit hier in hoe mate reeds aan
by elke student se spesifieke belangstel
ling in die taalwetenskap. Ook die mid
delkomponent word met 'n eksamen
afgerond.
• By die derde komponent, wat in die
tweede studiejaar afgehandel word, het
die student 'n keuse tussen twee moont
likhede. Daar is 'n tesisopsie en 'n ek
samenopsie.
Die tesisopsie behels die skryf van' n le
sis van beperkte omvang oor 'n probleem
uit die student se beroeps- ofbelangstel
lingsveld. Die eksamenopsie behels
gevorderde literatuurstudie en aan
sluilende werkopdragte (waaronder die
skryf van 'n uitgebreide werkstuk) en,

--.

DUDSYE DUD-MAYlE
WORD 99
y was nege jaar oud toe die Anglo
H
Boereoorlog in 1899 uitgebreek het.
Met Uniewording in 1910 was hy 'n BA
student op Stellenbosch. Net voor die
Eerste Wereldoorlog in 1914 uitgebreek
het, het hy met die spreekwoordelike
laaste trein uit Duitsland gevlug. En in
die Tweede Wereldoorlog het hy as hoof
van 'n groot fisikadepartement aan 'n
Amerikaanse universiteit met 'n stra
tegiese navorsingsprojek gehelp.
Die merkwaardige Oud-Matie is prof.
Calie van der Merwe, wat pas sy 99ste
verjaardag op Stellenbosch gevier het 
meer as 33 jaar nadat hy reeds in 1955
as hoogleraar in die VSA afgetree het.
Sover bekend is hy die US se oudste oud
student.
As boorling van Graaff-Reinet het hy in
1911 aan die destydse Victoria-kollege,
voorloper van die latere Universiteit, af
gesludeer. In 1912 trou hy met 'n Stel
lenbosch-meisie, Hettie Rattray, en hulle
vertrek vir sy verdere studies na Edin
burgh in Skotland.

Duitsland
Die destydse standaard van fisika in
Edinburgh het hom nie levrede gestel
nie. Op aanbeveling van 'n mede-Oud
Matie, Ebbie Stegmann, later professor
in wiskunde op Stellenbosch (wat toe in
Gottingen, Duitsland, gestudeer het en
in Edinburgh by sy broer, Jan, die 1912
Springbokrugbyspeler, gaan kuier hell
besluit Calie van der Merwe om in Got
tingen verder te stu deer.
Sy buitelandse studie-ideaal was egter
nog onverwesenlik toe die Eerste Wereld
oorlog uitbreek. Hy en sy vrou moes
saam met die Stegmann-broers (Jan het
toe weer by Eddie in Gottingen gekuier)

daarby, eksaminering in Junie en weer
in November.
Studente kom slegs vir die eksamens
Stellenbosch toe. Daar is geen voorle
sings"nie. Kontak met studente geskied
skriftelik en telefonies.
Watter probleme kan in hierdie kursus
taalwetenskaplik ondersoek word? Een
van die V "nuwe Meesters" het, byvoor
beeld, ingegaan op die moontlikhede en
beperkings van die gebruik van sekere
taalkundige begrippe - "tematiese reia
sies" soos "dader", "plek", "gevolg" 
by die analise van literere taalgebruik.
Nog een het ingegaan op die relatiewe
verdienste van verskillende psigolin
guistiese aannames oor tweedetaalver
werwing. 'n Derde het 'n empiriese
ondersoek uitgevoer na moontlike ver

Prof. Calie van
der Merwe met
sy 99ste ver
jaardag, in die
Geluksoord
tehuis op
Stell en bosch
waar hy die afge
lope jare woon.

inderhaas uit Duitsland padgee. Toe die
viertal in London aankom, het die Britte
reeds teen Duitsland oorlog verklaar!
Al uitweg vir die jong Calie van der
Merwe was om terug te keer Suid-Afrika
toe, waar hy onderwyser en later skool
hoof op Harrismith geword het. In 1918
verwerfhy M.Sc. aan die Universiteit van
Kaapstad waar hy toe lektor was.
Hy kon in 1922 terugkeer Gottingen toe,
waar hy sy doktorsgraad in 1924 behaal
het.
Deur Amerikaanse vriende wat hy in
Duitsland ontmoet het, word hy 'n
doseerpos in New York aangebied. Hy
wou net 'n kort rukkie daar bly, maar het
uiteindelik 'n Amerikaanse burger
geword, 31 jaar daar gewoon en hoof van
die fisikadepartement by die Washing-

skille in pragmatiese kompetensie tus
sen twee groepe moedertaalsprekers van
Afrikaans. En 'n vierde student het 'n
empiriese ondersoek gedoen na kultuur
gebonde verskille tussen versoeke in
Suid-Afrikaanse Engels en versoeke in
Australiese Engels.
Van die huidige studente ondersoek,
byvoorbeeld, die aard van laster as 'n tipe
taalhandeling, die probleem van kul
tuurspesifieke betekenis by 'n tweetalige
woordeboek, en die rol van rassisme en
seksisme by taalgebruik.
Die onderrig word in albei landstale
verskaf.
Enigiemand wat nadere inligting oor die
kursus verlang, kan skryf aan die
Departement Algemene Taalwetenskap,
Universiteit van Stellenbosch, Stellen
bosch, 7600, 'Z' 02231-772010.
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ton Square-kollege aan die Universiteit
van New York geword.
Op versoek van die kollege se marine
departement het prof. Van der Merwe in
die Tweede Wereldoorlog met 'n stra
tegiese navorsingsprojek oor die soge
naamde "proximity fuse" gehelp. Hy
moes terselfdertyd toesig hou oor sy eie
departement - waarvoor hy slegs
naweke tot sy beskikking gehad het.

New York
Nfl die oorlog het prof. Van der Merwe
op versoek van New York se burgemees
ter gedien in 'n komitee wat die stad se
watertekort probeer verlig het deur wolke
met silwerjodied te bestrooi om die reen
val kunsmatig te verhoog. So geslaag was
die projek dat die burgemeester prof. Van
der Merwe gevra het om versigtiger te
werk te gaan, omdat te veel klagtes skie
lik ontvang is oor buitelugbyeenkomste
wat deur reen in die wiele gery is!
Ondanks sy Amerikaanse burgerskap en
al die jare wat hy daar gewoon het, wou
hy terugkeer na sy geboorteland - en na
Stellenbosch. Nfl sy aftede in 1955 ves
tig hy en sy vrou hulle in die Eikestad.
Hulle was 61 jaar getroud toe sy in 1973
oorlede is.

BedIeend
Selfs nadat hy negentig geword het, het
hy steeds sy motor bestuur en was hy ver
basend gesond. Hy woon nou in die
Geluksoord-tehuis op Stellenbosch en is
die afgelope drie jaar bedleend. Deesdae
sien hy ook baie swak.
As die merkwaardige man sy volgende
verjaardag vier, sal hy sover bekend die
eerste Oud-Matie wees wat 'n eeu oud
word.
0
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Links: By die onthaal wat die Coetzen
burg-klub in samewerking met die Ma
ties se Rugbyklub na die wedstryd teen
die Tukkies aangebied het, was prof.
Herman van Niekerk, voorsitter van die
CoetzenburgkJub en 'n uitvoerende be
stuurs/id van die Rugbyk/ub, Tampan
Jordaan, die 1964-Matie-eerstespankap
tein, prof. Bun Booyens, 'n uirvoerende
bestuurslid van die Rugbyklub, Piet du
Plessis, Matiekaptein van 1978, Johnny
Meiring, afgetrede sekretaris van die
RugbykJub, en Tex de Swardt, 'n be
stuursJid van die CoetzenburgkJub.

Links is die 1962-Matiekaptein, Leon du
Plessis (naaslinksJ, saam met nog drie
oud-spelers van die RugbykJub, mnr.
Johnny Grove, prof Daan Swiegers, wat
ook voormalige voorsitter van die Tuk
kie-rugbykJub is, en mnr, Butch Lochner,
die US se direkteur van Sport en Ont
spanning. Onder is drie Oud-Maries,
Jannie Mouton (links) en sy vrou, Dana,
van Johannesburg, en Lappies Labus
chagne van Somerset-Wes by die ont
haal.

Bo: Die Matie-eerstespankaptein, Faffa
Knoetze (naasregsJ, saam met Johan
Fechter, 'n uitvoerende bestuursJid van
die Rugbyklub, Gideon Huisamen, 'n
oud-eerstespanspeler, en Dawie Swart,
die 0.19-afrigter asook uilvoerende
bestuursJid van die RugbykJub.

Regs: Dr. Danie Craven (middel) en mnr.
MofTerreblanche (regs), 'n bekende oud
speier van die Rugbyklub, saam met drie
lede van die Matie-eerstespan. Hulle is
heelagter Du Toil Malan, senter Mike
BayJy en haker Andrew Paterson.
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Droogte yerby
'n Droogte van vier jaar is vir die Ma
ties gebreek toe hulle vroeer vanjaar op
die Danie Craven-stadion die Tukkies
in die jaarlikse kragmeting tussen die
twee universiteite met 22-15 geklop het.
Die twee universiteitsklubs speel reeds
sedert 1973 elke jaar om die beurt in die
Suide en in Pretoria teen mekaar. In die
17 jaar was die Maties nege keer die
wenners en die Tukkies sewe keer, met
een wedstryd wat gelykop beslis is.

Mm. Christie Kuun (naasregs) het as besturende direkteur van Saambou die borgskap
tjek vir die kragmeting tussen die Maties en Tukkies oorhandig. Hy is hier, met die
Saambou-trofee voar, by die rektore van die twee universiteite, proff. Mike de Vries
(Stellenbosch) en Danie Joubert (Pretoria), asook die voorsitters van die twee rug
byklubs, drr. John Williams van Tukkies en Danie Craven van die Maties.

Nadat die Maties in 1973 gewen en die
1974-kragmeting gelykop was, het die
Maties en daarna die Tukkies om die
beurt vir die volgende ses jaar gewen.
Daarna was die Stellenbossers vier keer
na mekaar (1981!84) die oorwinnaars,
en toe het die Pretorianers weer tot ver
lede jaar vier keer na mekaar geseevier.
• Soos gebruiklik wanneer die krag
meting in die Suide is, het die Stel
lenbosch-rugbyklub vanjaar weer
saam met die Coetzenburgklub 'n
groot vleisbraai en dans na die wed
stryd op Coetzenberg aangebied, wat
dem honderde Oud-Maties en an
dere bygewoon is.
0

Mnr. Mike MaxwelJ (regs) het as Kaap
stadse streekbestuurder van Caltex na
mens die maatskappy 'n R50 OOO-tjek vir
US-studiebeurse aan mm. Piet Lombard
(middel), die direkteur van Ontwikke
ling en skakeling, oorhandig. By hulle
is mnr. Tertius Bruwer, streek-verkoop
bestuurder (groothandeJ) van Caltex in
Kaapstad, wat by dieselfde geleentheid
namens die maatskappy 'n bykomende
R15 000 vir die Stellenbosch 2000-fonds
oorhandig het.

Schumann-medalje
Mm. Hennie de Villiers (middel) het die
Fakulteit Handel en Administrasie se
prestigetoekenning, die C.G.w. Schu
mann-medalje vir die beste nagraadse
akademiese prestasie in die fakulteit, vir
verlede jaar verower. Hy is hier by mm.
Charlie Hoeflich, Stellenbosch-Boere
wynmakery (SBW) se hoof van openbare
betrekkinge, wat die medalje oorhandig
het, en prof. Izak van Biljon, dekaan van
Handel en Administrasie.
SBW borg die goue medalje. Dit is na 'n
vorige dekaan van die fakulteit venoem.
Mm. De Villiers kom van die Strand en
was in die 1982-matriekeindeksamen se
wende op die Kaaplandse merietelys. No
sy diensplig het hy in 1985 aan die US
begin stu deer, en verwerfB.Comm. (1987)
asook 'n hanneursgraad in wiskundige
statistiek (1988) albei met lof.
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Nuwe gebruikersarea vir
rekenaargesteu nde onderrig
'n Nuwe gebruikersarea vir rekenaar
gesteunde onderrig (RGO-RGA)
is onlangs in die Kamer van Mynwese
gebou (Geologie) ingerig. Prof. Walter
Claassen, hoof van die Departement
Semitiese Tale en Kulture, het dit vroeg
vanjaar amptelik in gebruik geneem.
Die nuwe RGO-RGA bedien hoofsaaklik
die westelike deel van die kampus. Dit
sluit in die fakulteite Lettere en Wys
begeerte asook Opvoedkunde, en ander
departemente wat daar naby gelee is, SEl
prof. Francois Viviers, adjunk-direkteur:
mikrostelsels, opleiding en inligting in
die Afdeling Informasietegnologie.
Mev. Marie van Zyl, bedryfshoofvan die
RGO-RGA, S8 die gebruikersarea is hoof
saaklik vir opvoedkundige doeleindes.
"Verskeie departemente gebruik dit vir
onderrig ".

Verskeidenheid
Daar is 37 mikrorekenaars, hoofsaaklik
CW16 's, beskikbaar. Die lokaal sal
uiteindelik sowat 55 rekenaars huisves.
'n Verskeidenheid van mirkorekenaar
programmatuur, byvoorbeeld MsWord,
Quattro, Lotus, dBaseIII + , dBXL en Pu
blishers Paintbrush, is daar op die net
werk.

Mev. Marie van Zyl (voor) met die ingebruikneming van die nuwe gebruikersarea,
saam met proff. Francois Viviers, 'n adjunk-direkteur van Informasietegnologie, Ko
bus Meij, direkteur van die afdeling, Walter Claassen, wat die amptelike opening waar
geneem het, asook Ian de Bruyn en Hennie Rossouw, onderskeideJik Vise-rektor Bedryf
en Akademies.

Volgens mev. Van Zyl het die Buro vir
Universiteits- en Voortgesette Onderwys
(BUVO) Tencore-prograrnmeringstaal vir
die ontwikkeling van rekenaargesteunde
onderrigprogramme in ekklesiologie
(kerkgeskiedenis) en Latyn gebruik.

Die Taallaboratorium gebruik Quest vir
die ontwikkeling van Afrikaans. Verder
het die Departement Skaap en Wol
kunde 'n voedingsontledingsprogram op
die netwerk in die RGO-RGA beskikbaar.

Dosente en studente kan as rekenaar
gebruikers registreer om van die nuwe
RGO-RGA se geriewe gebruik te maak.
Voorkeurgebruikers kry 24 uur per dag
toegang tot die lokaal.
0

'n Stel1enbosse Gud
Matie, mev. Winifred
van Deventer, het
vroeer vanjaar die
Suid-Afrikaanse Geo
grafiese Vereniging se
prestige-medaJje vir
die mees uitstaande
geografie-magistertesis
vir 19B7 in Suid-Afrika
ontvang. Sy is hier by
proff. Izak van der
Merwe (links), die pro
motor vir haar M
studie, en Carl
SwaneveJder, voorsit
ter van die Departe
ment Geografie.
Die titeJ vir mev. Van
Deventer se bekroonde
studie is "Die ruimete
like aktiwiteitspatrone
van getroude vroue in
Kaapstad." Sy is die
vrou van 'n US-do
sent, prof lonnie van
Deventer van die
Departement MetaJJ ur
giese Ingenieurswese.
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yna 60 jaar nadat dr. Rudolph Narath
in 1931 slegs 'n maand as besoe
kende geografiedosent op Stellenbosch
dem-gebring het, bly die 85-jarige Sweed
'n lojale vriend van die Universiteit en
van Suid-Afrika.
Hy en sy 82-jarige vrou, wat destyds
saam met hom op Stellenbosch was,
woon op Bromma in Swede. Hy is 'n
hartlyer en het sy vrou se ondersteuning
nodig as hy iewers heen wil stap - soos
toe hy onlangs bank en poskantoor toe
is om te reel dat 'n klein bedrag as sken
king aan die Universiteit "in die sonnige
Suiderland" gestuur word.

B

Dr. Narath het ook in die afgelope tyd
verskeie lang briewe - in goeie
Afrikaans - aan die US se Departement.
Ontwikkeling en Skakeling asook die
hoof van die Departement Geografie
geskryf waarin hy S8 dat sy hart steeds
warm klop vir Stellenbosch, waar hy
"een van die gelukkigste maande van mij
lewe beleef he!."

Gasvrye vriende, mooi
omgewing
Hy skryf verder: "Ek sal nooi! vergeet nie
my goeie gasvrye vriende en die uitstap
pies in die mooie omgewing van Stellen
bosch, o.a. op die Papegaaiberg (juiste
naam?) en die Jonkershoekvlei."
Die Jonkershoekvallei het vir hom 'n be
sonderse betekenis. Hy vertel dat wyle

Sweed na byna
60 jaar
nog lief vir
Stellenbosch
prof. E. Friedlander (dosent in Duils) en
ander vriende hom op 'n uitstappie
daarheen saamgeneem het "waar ek my
eerste hartswakte gekry het en gedwonge
was om halfpad aIleen terug te stap en
toe by twee barrnhartige, goeie dames op
'n skilderagtige ou plaas ... kon rus tot
my vriende my daar later weer ontmoet
en huistoe geneem he!."
Hy S8 die vroue en die plaas "bestaan
miskien nie meer nie, net soos waarskyn
lik al my destydse vriende in SteIlen
bosch:' Van die mense wat hy nog goed
onthou, is dr. D.}. Conradie, wat onder
die studente die bynaam Droogte gehad
het. Hy was 'n geografiedosent.
Dr. Narath onthou ook die destydse rek
torspaar, prof. en mev. R.W. Wilcocks,
wat hom op 'n uitstappie na onder meer
Mosselbaai, die sendingstasie Genaden

dal en die kunstenares Maggie Laubser
se huis in die Strand geneem he!.
Die mense is almal lankal oorlede, net
soos prof. P. Serton van die Departement
Geografie en die bekende soologiedosent
prof. Con de Villiers wat dr. Narath ook
destyds op Stellenbosch ontmoet het.
"Dit is die natuur se wet dat 'n mens op
hoe leeftyd steeds meer eensaam moet
word. Des te lewendiger word die herin
nering, en tot die mooiste herinneringe
van my lange lewe behoort die aan die
gelukkige tyd in Stellenbosch .. :'
,n Gebeurtenis wat hy ook van sy besoek
aan Stellenbosch duidelik onthou, is die
dag toe die beroemde skrywer G.B. Shaw
op Stellenbosch was' 'en daar tydens 'n
ontvangs deur die Universiteit 'n, soos
verwag, baie geestige, humoristiese
toespraak na die luns gehou het." 0

Ons verbintenis tot
Staatmakerdiens
beteken dat u
die soort diens kry wat
regtig vir u saak maak.
By Volkskas is ons alma! verbind om
ons uiterste bes vir u te lewer. Ons
noem dit Staatmakerdiens - dit wat u
eintlik van u bank verwag. Staatmaker
diens maak Volkskas anders as enige
anderbank.

VOLKSKAS BANK BEPERK (GEREGlSll<EERDE BANK) REG No 7lW3J06106
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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. C.J.F. (Kerneels) Human (66) van Jo
hannesburg; voorsitter van Federale
Volksbeleggings en van die Staatspresi
dent se Ekonomiese Adviesraad; wat
B.Comm. (1941) en Hons.-B.Comm.
(1960) aan die US behaal het; en vroeer
'n lid van die Universiteitsraad asook
ereprofessor aan die US was.
Hy was meer as 40 jaar betrokke by FVB,
waar hy in 1947 as rekenkundige assis
tent begin werk het en tot die groep se
besturende direkteur gevorder het voor
dat hy in 1982 die voorsitter geword het.
Hy het onder meer 'n groot rol gespeel
in die ontwikkeling van Trust-Bank en
die stigting van Sentrachem.
Verder was dr. Human ook voorsitter van
onder meer Sentrachem, Siemens, die
Eerste Nasionale Ontwikkelingskor
porasie, Fedfood en die Suid-Afrikaanse
Ontwikkelingstrustkorporasie. Voorts
was hy 'n direkteur van Bankbeheerkor
porasie van Suid-Afrika en van BMW
(SA). Hy was 'n oud-president van die
Afrikaanse Handelsinstituut.

nagraadse opleiding betrokke was.
Onder die aantal M- en D-studente vir
wie sy die promotor was, was dr. Michael
Cluver, direkteur van die SA Museum in
Kaapstad.
In 1951 het sy in Brussel belangrike
navorsing oor eksperimentele embrio
logie gedoen, en in 1959 ook 'n navor
singsbesoek aan die Universiteit van
Cambridge gebring. Sy het die paleon
tologie bestudeer en was onder meer 'n
kenner van reptiele.
Prof. S.A. (Fanie) Cloete (43), dosent in
ekonomie aan die Universiteit; wat
B.Comrn. (1967), Hons.-B.Comm. (1969),
M.Comm. (1971) en o.Comm. (1982) aan
die US behaal het. Hy was sy hele loop
baan aan die Universiteit verbonde, met
die uitsondering van sowat drie jaar
gedurende 1975-'78 toe hy as ekonoom in
die Staatsdiens en dosent aan die
Universiteit van Fort Hare werksaam was.

As oud-student en jarelange kollega van
die bekende prof. Con de Villiers, was
sy 'n gewilde dosent wat aktief by
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As ekonomiese navorser het hy wyd
gepubliseer, veral oar aspekte soos ener
gie en minerale.

Dr. Du Toit was 'n voormalige voorsitter
van die Kleurling-ontwikkelingskorpo
rasie en direkteur van die Nywerheid
ontwikkelingskorporasie.

In 1983 het hy die gesogte M.S. Louw
prys ontvang vir sy bydrae tot die bevor
dering van die private sakesektor. Die
Dekorasie vir Voortreflike Diens is in
1985 aan hom toegeken. Hy het twee
eredoktorsgrade ontvang; o.Comm. van
die UOVS in 1979 en LL.o. van die
Rhodes-universiteit in 1984. In 1982-'83
was hy ereprofessor aan die Bestuurskool
van die US.

Prof. M.E. (Elsabe) Malan (71) wat in
1982 as mede-professor in soologie af
getree het. Sy het RSc. met lof (1938),
M.Sc. (1940) en D.Sc. (1945) aan die US
verwerf en was van 1941 haar hele loop
baan aan die Departement Soologie
verbonde.

Sy laaste M-student vir wie hy as pro
motor opgetree het, is kort na prof. Cloete
se dood bekroon met die Suid-Afrikaan
se Ekonomiese Vereniging se medalje vir
die beste M-skripsie in 1988 - waarvoor
prof. Cloete as studieleier vir lof deur die
beoordelaars uitgesonder is.

Dr. B.A. (Ben) du Toil (76), bekende boer
van Brandwacht, Stellenbosch; wat B.Sc.
(1931) en M.Sc. (1935) aan die US behaal
het; 'n oud-Springbok-rugbyspeler wat
flank in dieselfde span as dr. Danie
Craven gespeel het; in die 1937-span na
Australie en Nieu-Seeland was; in 1938
ook teen die Britse Leeus gespeel het; en
deur dr. Craven beskryf is as die beste
losvoorspeler wat Suid-Afrika nog gehad
het.

Dr. Human het ook gedien in die nasion
ale raad van die Stedelike Stigting, raad
van trustees van die SA Natuurstigting,
raad van kuratore van die Nasionale
Parkeraad en Komrnissie van Ondersoek
insake die Belastingstruktuur van Suid
Afrika.
Verder was hy ondervoorsitter van die
SUid-Afrika-Stigting en 'n oud-voorsitter
van die Raad van Botaniese Tuine van
Suid-Afrika.

Dr. Human het ook lank in die Univer
siteit se maatskappye-fondsinsamelings
komitees in Kaapstad en Johannesburg
gedien.

Prof. Elsabe Malan

Prof. Fanie Cloete
Prof. Cloete was bekend as 'n goeie
navorser en deeglike dosent wat gewild
onder sy studente was. Hoewel hy aan 'n
ongeneeslike siekte gely het, het hy
onder moeilike omstandighede tot kort
voor sy dood belangrike werk gedoen.
Hy het onder meer as spesiale raadgewer
'n groot bydrae gelewer tot die verslag
van die Marais-kommissie van onder
soek na mynboubelasting, wat uitge
bring is in dieselfde maand wat prof.
Cloete oorlede is.

Mnr. A.W. Relief (80) van Pretoria,
voorheen van Stellenbosch, waar hy ge
woon het nadat hy in 1973 as hoof
inspekteur van die destydse Departe
ment Kleurlingonderwys afgetree het.
Hy het BA (1928), SOD (1929) en B.Ed.
(1930) aan die US behaal; het tot 1947 aan
die huidige Paul Roos-gimnasium op
Stellenbosch onderwys gegee; en was
daarna skoolhoof op Hopefield, in Port
Elizabeth en op Wellington.
Mnr. Retief was die 1937-Matie
rugbykaptein; vise-president van die
Bolandse Rugby-unie-bestuur; 'n uit
voerende bestuurslid van die SA Rugby
unie; en 'n bekende rugby-skeidsregter.
Mnr. G.J. Wiehahn (86) van die Strand,
wat B.Sc. in 1924 op Stellenbosch ver
werf het.
Mnr. Andrew McDonald (24), wat einde
verlede jaar RIng. (meganiese inge
nieurswese) aan die US behaal het en

is vanwee 'n motorongeluk kort na
mekaar oorlede. Drie van hul kinders is
Oud-Maties.

vanjaar met diensplig begin het; 'n be
kende driekamp-atleet; wat dood is
nadat 'n motor van agter teen hom vas
gery het terwyl hy besig was om met sy
fiets te oefen. Hy was 'n inwoner van
Dagbreek en het die koskuis se erekleure
vir fietsry verwerf. Sy ouers is van
Bellville.
MDr. Johannes (Toets) Fourie (64) van
Parow, wat BA (1945), SOD (1946) en
B.Ed. (1959) aan die US verwerfhet. Hy
was 'n voormalige direkteur van On
derwys in Kaapland en eertydse vise
rektor van die Paarlse Onderwysers
kollege. Voorheen het hy in die Paarl, in
Port Elizabeth en op Calvinia skoolge
hou. In 1976 het hy inspekteur geword,
en in 1979 eerste onderwysbeplanner, in
1982 hoofonderwysbeplanner, en in
1982 adjunk-direkteur van onderwys.
Mnr. Fourie was onder meer betrokke by
die stigting van die Worcesterse Onder
wyssentrum en die Buitelugskool op
Graaff-Reinet, asook die instelling van
koordineerders vir die onderrig van be
gaafde leerlinge by elk van die sewe
Kaaplandse onderwyssentrums.
Mor. C.F. (Chris) van Reenen (69) van
Stellenbosch, wat B.Sc. (1941) en M.Sc.
(1946) albei in die landbouwetenskappe
aan die US behaal het. Nadat hy in 1943
assistent-vakkundige beampte aan die
Universiteit was, klasse in wingerdbou
aan die Elsenburg-kollege aangebied het
en wynmaker-bestuurder van die Gou
dini-wynkelder was, het hy in 1975 as
opleidingsbeampte op Elsenburg begin
werk. Hy het ook met 'n kursus in kel
dertegnologie by die kollege begin, en
was tot sy aftrede in 1985 daarmee
gemoeid.
Mnr. W. Bezuidenhout (30) van Nel
spruit, wat LL.B. in 1982 verkry het.
Mev. W.C.F. (Ina) Strasheim (De Wet)
(68) van Pretoria, wat B.Sc. in huishoud
kunde (1940) en SOD (1941) behaal het,

is reeds vroeer verlede jaar oorlede. Sy
was 'n oud-inwoner van Sonop en was
getroud met Oud-Matie dr. Albertus
Strasheim van die WNNR in Pretoria. Tot
'n tyd voor haar dood was sy vir baie jare
as huishoudkundige aan die Universiteit
van Pretoria verbonde.
Mnr. C.A. du Toit (72) van Kraaifontein,
voorheen van Sterkstroom; 'n afgetrede
onderwyser wat BA (1937) en B.Ed. (1939)
behaal het; en 'n oud-Dagbreker was.
Mnr. P.D. de Wet (70) van Bonnievale; 'n
afgetrede boer van die distrik; wat in die
laat dertigerjare aan die US gestudeer
het.
Mnr. J.J. (Kolie) Baard (74) van Carleton
ville, wat na 'n lang siekbed oorlede is.
Hy het B.Sc. (met onder meer Geologie)
in 1935 behaal.
Mev. E.M. (Elma) Lourens (Roux) (80)
van Harmoniehof, Sunnyside, Pretoria;
wat HPOD in 1928 behaal het en 'n in
woner van Greylock was. Sy was getroud
met ds. J.H. Laurens, ook 'n Oud-Matie.
Mev. P.C. Keller (50) van Oudtshoom,
wat 'n diploma in huishoudkunde in
1959 behaal het.

Mm. D.G. du Plessis (83) van Bellville,
wat B.Sc., M.Sc. en 20 gedurende
1926-'28 verwerf het.
Mev. K. Vogt (Marais) (31) van Caledon,
wat BA (maatskaplike werk) in 1977 be
haal het.
Dr. P.C. Coetzee (53) van Klawer, wat
M.B.Ch.B in 1962 verwerf het.
Mnr. D.G. (pally) du Plessis (84) van
Kaapstad, voorheen van Bellville; 'n
voormalige assistent-hoofbestuurder van
Sanlam; wat B.Sc., M.Sc. en 20
gedurende 1924-'28 behaal het.

Dr. Kerneels Human
Mm. F. du T. Potgieter (66), 'n oud
onderwyser van die Paul Roosgimna
sium op Stellenbosch, wat BA (1947),
MA (1949) en SOD (1949) aan die US be
haal het.
Mnr. W.A. (Willem) de Joogh (70) van
Stellenbosch, wat van 1954 tot sy aftrede
in 1978 wiskunde-onderwyser en later
vise-rektor van die Paul Roos-gimnasium
op Stellenbosch was. Voorheen het hy
onder meer op Kakamas en Bonnievale
skoolgehou. Hy het B.Sc. (1938), M.Sc.
(1940) en SOD (1941) op Stellenbosch
verwerf.
Mev. Ina Scannell (n) van Bellville, wat
SA (1937) en HOD (1938) op Stellenbosch
verkry het. Sy het in Pietermaritzburg
skoolgehou tot haar troue in 1942 met
mm. Jan Scannell, gewese hoofbestuur
der van Nasou-uitgewers.

Hy was 'n paar jaar lank onderwyser
voordat hy hom by Sanlam aangesluit
het. In 1967 het hy afgetree. Mnr. Du Ples
sis was jare lank voorsitter van die
Bellville-gholfklub, wat hy gestig het.
Mnr. G.A. Huysamen (73) van Prieska,
wat B.Sc. (1936) en SOD (1937) op Stellen
bosch verwerf het.
Dr. N.J. (Klasie) Heyns (78) van Bellville,
afgetrede hoofsielkundige van die
Kaaplandse Onderwysdepartement; wat
BA (1932), SOD (1933), M.Ed. (1943) en
D.Ed. (1948) behaal het.
Hy was onder meer aan die Paul Roos
gimnasium op Stellenbosch verbonde,
asook weeshuisvader op Robertson.
Voordat hy hoofsielkundige geword het,
was hy omgangsinspekleur vir Oos
Kaapland. In 1965 het hy afgetree, waar
na hy enkele jare in die Publikasieraad
gedien het.

Mej. C.M. Jooste (87) van Pretoria, wat
van 1941 tot 1961 hoof van die Hoer
Meisieskool Oranje in Bloemfontein
was. Sy het LSOD in 1922 en BA (1925)
op Stellenbosch verwerf. In haar termyn
as skoolhoofhet sy 'n aandeel gehad aan
verskeie uitbreidings by die skool. Een
van die skoolkoshuise daar is ook na
haar genoem.
Mev. M. Haarhoff (Van As) (n) van
Somerset-Wes, voorheen van Ashton; 'n
oud-onderwyseres wat HPOD in 1938
verwerf het.
Mnr. P. van A. van der Spuy (80) van
Pretoria, wat B.Sc. (landbouweten
skappe) in 1929 en B.Ed. (1933) behaal
het; vir die Maties eerstespantennis
asook tweedespanrugby gespeel het en
Boland-tenniskleure verwerf het; as or
ganiserende inspekteur van spesiale on
derwys baanbrekerswerk verrig het; 'n
stigterslid van die HNP en lid van die
party se eerste hoofbestuur was; en 'n
mede-opsteller van die Van der Spuy
stamregister was.
Mev. Hettie van der Spuy (Minnaar) (69)
van Pretoria; wat BA (maatskaplike werk)
in 1938 op Stellenbosch, asook 'n hon
neursgraad in 1970 behaal het; en super
visor vir maatskaplike dienste (kinder
sorg) in Wes- en Oos-Kaapland asook die
OVS was. Sy en haar man (berig hier bo)

Mnr. P. van A. van der Spuy en sy vrou,
Hettie.
Mev. loge Nell (gebore Thomas) (64) van
Ottosdal, wat B.Sc. Huishoudkunde en
HPOD gedurende 1942-'45 op Stellen
bosch behaal het. Sy is in Duitsland ge
bore en het as kind Suid-Afrika toe
gekom. Na haar sludiejare aan die US
was sy onderwyseres op Wolmaransstad
en Riebeeck-Wes, voordat sy boervrou op
Ottosdal geword het.
MDr. J.A. Gohan) Hofmeyr (57) van Sal
danha, 'n eiendomsmakelaar wat sedert
1958 op die dorp gewoon het en 'n oud
burgemeester van Vredenburg/Saldanha
was. Hy het in die vyftigerjare aan die
US gestudeer.
Mnr. Jeanto Fourie (22), 'n B.Comm.
student en inwoner van Dagbreek, is na
'n motorongeluk oorlede.
0
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Soeklig op media en gesondheid
ie us se Buro vir Geneeskundige
en Tandheelkundige Onderwys
D
(BGTO) het onlangs 'n nasionale kon

om aan die snel veranderende onder
wysbehoeftes in Suid-Afrika te vol
doen;

'n eenvormige nasionale beleid en koor
dinasie rakende die verskillende aspekte
van onderwystegnologie.

ferensie, Mediamed 2000, gereel en
aangebied om strategiee ter bevordering
van mediabenutting in geneeskundige,
tandheelkundige en gemeenskapsge
sondheidsopvoeding in Suider-Afrika te
formuleer.

• die potensiaal wat die ontwikkelende
kommunikasietegnologie en modulere
onderrig het om huidige onderwysvraag
stukke soos ongeletterdheid onder die
bree bevolking, toenemende studenle
getalle en gehalte-onderrig die hoof Ie
bied;

Die lae prioriteit wat media en ander on
derwyshulpbronne in gesondheidsop
voeding geniet, is ook 'n knelpunt.
Daarby word samewerking deur die frag
mentasie van gesondheidsowerhede in
Suid-Afrika bemoeilik.

Sover bekend, was dit die eerste kon
ferensie ter wereld oor die onderwerp.
Mediamed 2000 was baie meer as 'n
"Iuislerkonferensie". Oaar is hoofsaak
lik gepoog om antwoorde te vind op twee
sleutelvrae oor media in gesondheidsop
voeding: "Waar staan ons?" en "Waar
gaan ons heen?"
Die verskillende belangegroepe wat
betrek is, sluit in dosente, opvoedkun
diges, mediakundiges en gesondheids
voorligters asook universiteite, tech
nikons en gesondheidsowerhede. Oaar
was drie sleuteltemas: 'n omgewingsver
kenning, opvoedkundige perspektiewe
en gespesialiseerde media-aspekte.

• die behoefte aan gesondheidsop
voedingprogramme wat kultuurverskille
in die land deeglik in berekening bring;
en
• die noodsaak aan die rasionalisasie
van gespesialiseerde onderwysteg
nologie en mediadienste, sodal die
beperkte onderwyshulpbronne meer
koste-effektief benut kan word.
Groepbesprekings het die klem laat val
op huidige probleme, moontlike oplos
sings, prioriteite en aksieplanne rakende
bepaalde sleutelfasette op mediagebied.
Oit sluit onder meer in leiding en oplei
ding in doeltreffende mediagebruik,

Voorstelle ter verbetering van die knel
punte, sluit in:
• die rasionalisasie en koordinering van
bestaande dienste in die verband;
• beler samewerking tussen die onder
wysinstellings, staal en private sektor;
• formele en nie-fomele gesondheids
opvoeding d.m.v. die SAUK; en
• die instelling van formele kursusse in
onderwystegnologie/mediakunde, ge
sondheidsopvoeding en mediese infor
matika.
Die konferensiegangers was eenstemmig
oor die dringende lotstandkoming van 'n
sentrale, nasionale inligtingstelsel vir
media in gesondheidsopvoeding, om die

Die Direkteur van
die BCTO, prof. ED.
Terblanche (vierde
van regs), en enkele
van die sprekers
wat by Mediamed
2000 opgetree he!.
Hulle is, van Jinks
dr. S.H. Walsh,
mnre. R. Pedler en
D. MiJ]s, mev. K.
Turkington, protf.
J.P. Baggaley en
C.H. Viljoen, mnr.
A.B. Ie Roux en dr.
]. Hugo.
Na inleidende referate met daaropvol
gende groepsbesprekings het die kon
ferensie bestaan uit 'n tweede fase, 'n
strategiese beplanningsessie. Omdat die
fokus op media was, was verskillende
uitstallings 'n belangrike deel van die
konferensie.
Sewentien referate oor 'n wye spektrum
onderwerpe rakende mediagebruik in
formele en informele gesondheidsop
voeding is aangebied. Voorbeelde daar
van is: Kritiese invloedsfaktore in 'n
ontwikkelende Suider-Afrika; Oudiovi
suele gesondheidsopvoeding in die mul
ti-kulturele Suid-Afrikaanse samele
wing; en Videotoepassings in voor- en
nagraadse voortgesette geneeskundige
onderwys.
Hieruit het probleme soos die onder die
soeklig gekom:
• die noodsaak aan alternatiewe aan
pasbare onderwysstrategiee en -tegnieke
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medianavorsing, mediagebruik in kul
tuurverband, institusionele en nasionale
beleid, mediagebruik in geYndividuali
seerde onderwys, asook die ontwerp,
produksie, verspreiding, finansiering en
organisasie van onderwysmedia.
Die konferensiegangers het tot die slot
som gekom dat daar 'n hele aantal knel
punte is wat doeltreffende mediagebruik
beperk. Dit sluit in die gebrek aan 'n na
sionale inligtingsentrum vir media in
gesondheidsopvoeding. Daar is verder 'n
gebrek aan professionele leiding en
opleiding in doeltreffende media
gebruik, asook aan navorsingsresultale
oor mediagebruik in onderwys en
opleiding.
Nog 'n knelpunt is die onaanvaarbaar
heid van die tradisionele onderrigprak
tyk. Daar is ook nie net 'n gebrek aan
professionele mediakundiges op onder
wysgebied nie, maar ook 'n gebrek aan

verdere onnodige duplisering van nuwe
produksies te voorkom en beskikbare
bronne doeltreffend te be nut.
'n Taakgroep onder die leiding van dr.
Johan Hugo, 'n BGTO-personeellid, is
aangestel om die konferensie se referale
te publiseer en 'n verslag op te slel wat
aan aile belanghebbende owerhede voor
gele sal word. Dit sluit in die Minister
van Nasionale Gesondheid en Bevol
kingsonlwikkeling.
Die verskillende aksieplanne sal ook aan
Salma, die SUider-Afrikaanse Tersiere
Media-Assosiasie, voorgele word, om dit
in werking te stel.
"As al die aanbevelings en aksieplanne
van Mediamed 2000 uitgevoer kan word,
sal dit 'n reusetree op die pad na opti
male mediabenutting in die geneeskun
dige, tandheelkundige en gemeenskap
gesondheidsopvoeding in SUider-Afrika
wees,' , se dr. Hugo.
0

PROFF. M.J. de Vries, Rektor en Vise
kanselier, asook H.W. Rossouw, Vise
rektor: Akademies, is onder die 31 per
soneellede wat teen die einde van ver
lede jaar vir hullang dienstydperke aan
die Universiteit vereer is.
Prof. De Vries was aan die einde van 1988
reeds 27 jaar en vyf maande 'n personeel
lid, en prof. Rossouw 26 jaar. Die ander
het toe almal tussen 26 en 28 jaar onon
derbroke by die US gewerk, behalwe vir
mnr. J.A. Meiring, sportbeampte by die
Rugbyklub, wat in Januarie na 'n diens
tydperk van meer as 33 jaar afgetree het.
Dit was die vierde jaar na mekaar dat die
Universiteit personeellede vir hullang
dienstydperke vereer het. Die voorsitter
van die Universiteitsraad, dr. David de

Rektor, nog 30 vir hul
baie diensjare vereer
Nematologie) en mnre. P.J. Conradie
asook G.C. Kriek (albei Meganiese Inge
nieurswese), A.C.L. Henderson (Engels),
J. MacKinnon (Toegepaste Wiskunde) en
A.F. van Niekerk (Skoolkuns). Hulle is
almal senior lektore.
Mnre. W.J. Tijmens, senior kurator van
die Botaniese Tuin, en T.D.M. Mosomo
thane, tutor in Afrikatale, asook mej.
L.M. Guldenpfennig, 'n bibliotekaris by
die Fakulteit Geneeskunde, en mev. J.J.
Martheze, wat in Januarie as sekretaresse

by die Departement Sport en Ontspan
ning afgetree het, was verder onder die
vereerdes.
Die ander personeellede wat toe ken
nings gekry het, is mnre. A.D. Benting
en R.T. Gordon (Fisika), J. Daniels en
T.A. Johnson (Sport en Ontspanning), C.
Williams (Ou Hoofgebou), M.E. Molefe
(Simonsberg), F. Muller (Instandhou
ding), ED. Rhoda (Botanie), 8.J. Roberts
(Sentrale Administrasie) en S.J. Layman
(Huishoudkunde).
0
Links: Prof. H.W. Rossouw (naasregs),
die Vise-rektor: Akademies, en vier
ander senior personeellede wat ook
langdienstoekennings ontvang het.
Hulle is, van links, dosente prof. C.H.
van Niekerk (Mens- en Dierfisiologie),
mnr. P.]. Conradie (Meganiese Inge
nieurswese), en prof. E.G. Meiring
(Frans) asook prof. S. Kritzinger (Direk
teur van Navorsingsadministrasie).
Onder: Prof. M.]. de Vries (mid del) wat
self 'n toekenning vir sy lang diens aan
die Universiteit ontvang het, saam met
mnre. T.D.M. Mosomothane (Afrikata
Ie), R.T. Gordon (Fisika), B.f. Roberts
(Sentrole Administrosie) en A.D. Benting
(Fisika).

Villiers, het 'n sertifikaat aan prof. De
Vries oorhandig. Die ander vereerdes het
hul sertifikate van prof. De Vries ont
vang. Elkeen het verder 'n geskenk van
sy eie keuse vir' n bepaalde bedrag gekry.
Die Direkteur van Navorsing, prof. S.
Kritzinger, het ook 'n toekenning ont
vang. Senior dosente wat vereer is, sluit
in proff. R.E. Otterman (Direkteur van
die Konservatorium), E.H. Katzenellen
bogen (Menslike Bewegingskunde), P.S.
Knox-Davies (Plantpatologie), E.G. Mei
ring (Frans) en C.H. van Niekerk (Mens
en Dierfisiologie), asook proff. B.V. Bur
ger (Chemie) en W.J. Naude (Fisika).
Ander dosente wat toekennings gekry
het, is dr. A.J. Meyer (Entomologie en

Prof. Giel Loubser (middel), het onlangs
as ereprofessor in rekeningkunde 'n
openbare voorlesing in die Jannaschsaal
aangebied. Hy is hier by die geleentheid
saam met proffJohan Matthee, voorsitter
van die Departement Rekeningkunde, en
Izak van Biljon, dekaan van die Fakul
teit Handel en Administrasie.
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Studente
bly nou in
1ste rektor se huis

Prof· G.G. Cillie jr. (mid del voorJ en prof.
Jan de Bruyn, Vise-rektor: BedrYf, met
Huis Cillie se inwoners toe die huis teen
die einde van 1988 amptelik in gebruik
geneem is. Hulle is Dalene Louw (agter),
Yolande Herselman, Carin Louw, Me
lane Mulder, Susan Nieuwoudt, Lusan
dra Uys, Rykie Oosthuizen, Liesel Pauw
en Mirna van Wyk.

ie Universiteit het die huis in Van
Riebeeckstraat, Stellenbosch, waar
D
sy eerste rektar, prof. G.G. (Gawie) Cillie
sr. vir 50 jaar tot sy dood in 1958 gewoon
het, gekoop en as woonplek vir tien
studentemeisies ingerig. Oit heet nou
Huis Cillie.
Prof. Gawie Cillie jr., die President van
die Konvokasie, en sy jonger broer, prof.
Piet Cillie, afgetrede stigter-hoofvan die
Oepartement Joernalistiek, het saam met
hul twee susters en drie ander broers in
die huis grootgeword. Slegs hul twee
oudste broers is gebore voor prof. Cillie
sr. die huis teen die middel van 1908 ge
koop het.
Oit was elf jaar voardat hy in Julie 1919
die eerste US-rektor geward het - 'n
nuwe amp wat ingestel is nadat die
Victoria-kollege in 1918 die Universiteit
van Stellenbosch geward het.
Prof. Cillie was tot 1925 rektor. Hy was
een van die bekendste onderwysper
soonlikhede in die land. Die Universiteit
se opvoedkundegebou en 'n hoer skool
in Port Elizabeth is onder meer na hom
vernoem.
Nadat hy in die huis oorlede is, het sy
weduwee, mev. Miemie Cillie, tot haar
dood in Julie 1986 daar gewoon. Mev.
Cillie is met prof. Cillie getroud nadat
sy eerste vrou, proff. Gawie jr. en Piet Cil
lie se rna, in 1927 oarlede is.
Huis Cillie is langs die vrouekoshuis Ne
rina en huisves hoofsaaklik nagraadse
studente. Oit is een van 'n dertigtal
universiteitshuise waarin verblyf aan
sowat 170 Maties - vroue en mans - ver
skaf word.
Prof. Gawie Cillie jr. meen dit was die
eerste huis wat teen die begin van die eeu
in die deel van die straat gebou is. Al
hierdie huise was op langwerpige erwe,
met die huise op 'n effense hoogte ver
van die straat af weg.
Die Universiteit besit nou al die grond
in die lang blok noard van Van Riebeeck
straat, tussen Bosmanstraat en Cluver
weg. Slegs enkele huise het oorgebly. Die
vrouekoshuise Heemstede, Nerina, Eri
ca, Nemesia en Serruria is in die middel
sestiger tot -sewentigerjare daar gebou.
Tussen Van Riebeeckstraat en die meul
sloat noord daarvan het die US in die
afgelope jare pragtige, aaneenlopende
tuine aangele.
Oestyds het die meulsloot leiwater aan
die inwoners verskaf. Prof. Cillie jr. se hy
onthou nog hoe sy pa 'n groot vrugte- en
groentetuin gehad het en graag self daar
in gewerk het.
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Verder onthou hy ook goed hoe prof. Cil
lie sr. elke dag van die huis af na sy kan
toar in die opvoedkundegebou (nou die
Bedryfsielkundegebou) aan die noorde
kant van die Maraisplein gestap het 
Yerby die Universiteit se rugbyveld, wat
gelee was ongeveer waar die Adminis
trasiegebou en Carnegie-biblioteek later
opgerig is.

Prof. Cillie jr. het aangename herin
neringe aan die huis, waar hy as skool
seun en later as student gewoon het.
Die meubels, boeke en ander persoon
like besittings wat in prof. Cillie sr. se
studeerkamer in die huis was, is aan die
Universiteit bemaak. Oit sal mettertyd in
die nuwe Universiteitsmuseum te sien
0
wees.

Plek vir vakansiegangers
VAKANSIEBLYPLEK gaan weer in die
somerva!<ansie aan die einde van die jaar
op die Universiteit se sentrale kampus
te huur wees. Oil sal slegs van 9 Oesem
ber tot 15 Januarie beskikbaar wees.
Almal wal belangstel. sal egter moet op
skud, want die besprekings hiervoor het
reeds begin instroom. Verlede jaar was
die gewilde vakansieverblyf maande
voor die lyd reeds vol bespreek.
Van 'n sesslaapkamer-huis tot 'n eenver

trekwoonstel gaan beskikbaar wees. Oie
koste wissel van R25 tot R76 per dag.
Oie vakansieblyplek is in die mans
koshuise Oagbreek en Helderberg, die
universiteitswoonstelgeboue Lobelia en
Huis Macdonald asook 14 universiteits
huise - wat almal spesiaal vir vakansie
gangers ingerig word.
Besprekings kan by mm. J. Aspeling of
mev. S. Blanche, Afdeling Losies, 'I:
(02231) 774546/7 gedoen word.
0

Mnre. P.E. Rodrigues en J.E. du Plessis (middel), finalejaar-LL.B.-studente, het elk
'n beurs van Rl 500 van die prokureursfirma Cliffe Dekker en Todd ontvang. By hulle
is mnre. ].R.M. Louw en]. Witts-Hewinson van die firma.

Ingenieur as ereprofessor
DR. P.,. (PETER) VAN DER WALT, 'n in
genieur en afgetrede sakeman wat in
Vishoek woon, is vanjaar vir die tweede
agtereenvolgende jaar as ereprofessor in
chemiese ingenieurswese aangestel.
Hy is aan die Universiteit van Kaapstad
as ingenieur opgelei, behaal in 1950 sy
doktorsgraad en verwerfin 1983 in Brit
tanje 'n tweede doktorsgraad.
Reeds op vroee ouderdom het hy
assistent-direkteur van die Brandstof

'n QUD-MATIE van die Strand en afge
trede dosent van die Fakulteit Krygs
kunde, dr. Koos (ook bekend as Jan) van
Tromp, het onlangs 'n besonderse doku
ment - wat 121 jaar oud is - aan die J.S.
Gericke-biblioteek geskenk. Dit is 'n
"vrypas" wat die Britse regering in 1868
aan 'n Transkeise Fingo, Mfecane, uitge
reik het om aan hom bewegingsvryheid
binne die destydse Kaapkolonie te
verleen.
Toe dr. Van Tromp in die laat dertiger
jare assistent-staatsetnoloog in die hele
Transkei en Ciskei was, het 'n ringkop
(senior stamlid) die verslete dokument
aan dr. Van Tromp gewys en vertel dat
dit syne was wat lank tevore "deur die
koningin van Engeland" aan hom uitge
reik is.
Die ou man het vertel dat hy die "ser
tifikaat" wat toe al 71 jaar oud was, steeds
veilig gebere het, "omdat dit van my 'n
vry man gemaak het, wat kon loop en
gaan waar ek wou." Later, nadat hulle
mekaar beter leer ken het, het hy die
dokument aan dr. Van Tromp geskenk
"om dit vir die nageslag te bewaar."
Dit is gedoen uit respek vir dr. Van
Tromp, wat destyds oor die inheemse reg
van die gebied navorsing gedoen het. Die
resultate van die navorsing is vervat in
sy doktorstesis oor die Xhosa
personereg, waarmee hy 'n LL.D.-graad
in 1941 op Stellenbosch verwerf het.
"Hoewel die ou man, Mfecane, beslis
baie oud was en hy en sy familielede my
verseker het dat hy self die man was vir
wie die dokument destyds uitgereik is,
kon sy pa die oorsponklike Mfecane van
die dokument gewees het," se dr. Van
Tromp. Volgens die inligting op die
dokument (as dit korrek was) moes die
man vir wie dit uitgereik is teen 1939
reeds 109 jaar oud gewees het!
As boorling van Cala het dr. Van Tromp
op Maclear gematrikuleer en van kleins
af leer Xhosa praat. Hy was in 1933
eerstejaar op Stellenbosch, waar hy ook
BA en LL.B. behaal het.
Nadat hy sy doktorsgraad gekry het, het
hy in Bellville as prokureur gepraktiseer.
As onderburgermeester was hy daar
betrokke by die ontstaan van die Burger

navorsingsinstituut geword en werk ge
doen wat internasionaal erken is.
Daarna was hy vir 23 jaar tot sy aftrede
in die sakewereld, o.m. as hoof· uit·
voerende beampte van 'n ingenieursfir
ma wat die mynbedryfin Suid-Afrika en
die buiteland bedien.
Hy het ook in verskeie belangrike
WNNR-komitees gedien. In 1984!85
was hy besoekende professor aan die
Universiteit van die Witwatersrand.

Gericke-biblioteek
kry skaars dokument
sentrum, en het 'n groot bydrae gelewer
tot die oprigting van die Karl Bremer
hospitaal wat die eerste opleidings
hospitaal van die US se Geneeskunde
fakulteit was.
In 1945 is hy Windhoek toe as redakteur
en bestuurder van Die Suidwester, die
grootste Afrikaanse koerant wat destyds
in die land bestaan het. Daarna word hy
weer prokureur, in die Strand, waar hy
as burgemeester onder meer 'n leidende
ral gespeel het in die oprigting van die
Soeterus- en Jan Swart-tehuise vir senior
burgers.

Regs: So lyk die
"sertifikaat" wat
121 jaar gelede
deur die Britse
regering aan 'n
Transkeise Fingo,
Mfecane, uitgereik
is am aan hom be
wegingsvryheid
binne die destydse
Kaapkolonie te ver
leen. Regs onder
oorhandig dr. Van
Tromp die beson
derse dokument
aan prof. Hennie
Viljoen, direkteur
van Biblioteek
dienste. Die doku
ment is in die laat
dertigerjare aan dr.
Van Tromp geskenk
"am dit vir die
nageslag te
bewaar."

Dr. Van Tromp het in 1964 'n pas as regs
offisier in die Weermag in Pretoria aan
vaar. Van 1970 tot met sy aftrede in 1984
was hy as dosent in regte aan die Fakul
teit Krygskunde op Saldanha verbonde.
Vanaf 1949 was hy vir 15 jaar lid van die
Suid-Afrikaanse Rugbyraad - tien jaar
as lid van die uitvoerende bestuur. Hy
was ook die eerste voorsitter van die raad
se geldsake- en tugkomitees, en het met
grondwetveranderinge gehelp. Die Uni
versiteit se Rugbyklub het erelidmaat
skap aan aan hom toegeken.
D

Ons wil Matieland rustig in ons
aandjare geniet
Prof.

Briewe van ons
lesers

Stellenbosch
most influential
in sub-Sahara
A.H. Siemens, Managing Director,
Speciss College, Harare, Zimbabwe:
Thank you for sending me a copy of your
magazine (Matieland 3:1988). I have read
it with a great deal of interest and I woud
like to congratulate you on the high stan
dard of the production. I hope Matieland
will mare and more reflect the direction
in which I percieve South Africa to be
moving.
Stellenbosch as the best and most in
fluential university south of the Sahara
should lead and not follow. I am,
however, an educationalist (Deputy
Secretary of Education for Zimbabwe un
til 1982) and a businessman and not a
politician.
Ek wens u alles van die beste toe, met die
sekerheid dat die Universiteit van
Stellenbosch die beste sal bly en 'n
leidende rol sal speeJ, nie net in Suid
Afrika nie maar ook in Afrika.

J.J.

Fourie, Kronendal, Pretoriusstraat 650, Arcadia, Pretoria:

Omdat ek vir etlike jare nie Matieland
ontvang het nie, het my vrou (sy was mej.
Hester Erasmus, 'n inwoner van Moni
ca; Huishoudkunde 1931-'33) en ek on
gelukkig voeling met ons ou Alma Mater
verloor, wat ons graag hiermee weer wi!
opneem om in die aandjare van ons lewe
ons Matieland rustig by ons laaste aardse
tuiste (by die bostaande adres) te genie!.
Baie dankie vir verdere toesendings van
Matieland.

My lewe en werk in hooftrekke: Nadat ek
op verskillende plekke in Kaapland en
die Vrystaat in die onderwys gestaan het,
was ek hoof van die hoerskool Venters
burg (1950-'53) en daarna die eerste hoof
van die eerste Afrikaanse hoerskool in
die Vrystaatse goudvelde, die Hoerskool
Gimnasium op Welkom, tot my aanstel
ling as professor in die opvoedkunde aan
die UOVS, Januarie 1960. Was van 1963
to 1974 dekaan van daardie fakulteit,
asook lid van die Minister se Nasionale
(Adviserende) Onderwysraad.

Ambassade
Daarna verteenwoordig ek my land as
kulturele attache by die Suid-Afrikaanse
Ambassade in Bonn, Wes-Duitsland,
1975 en 1976 (merendeels oortydwerk na
ouderdom 65 jaar). Ek is ook oud
voorsitter van die Vrystaatse Onder
wysersvereniging (OVSOV), volle lid van
die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns
en het o.m. die OVSOV-lied asook
Gimnasium-skoollied gedig.

50 jaar gelede
se 'fi nalejaars
Mnr. C.R. Booysen, Jan van Riebeeck
weg 240, Oudtshoorn: Vanjaar 50 jaar
gelede was die volgende jong manne
saam met my finalejaarstudente aan die
Fakulteit Landbouwetenskappe: S.H.
Fischer, T.o. Greenshields, N.C. Krone,
D.J. Markel, SW. Pienaar, J.H. Schoe
man, P.E. van der Gaast, J.H. Vorster en
S.C. Wiid; asook die volgendes wat reeds
oorlede is: M.H. Bester, J.J.L. Hanekom,
P.M. Rocher, J.E. Sadie, F.J. Snyman, nE.
van der Merwe, J.A. van der Merwe en
S.F. van der Merwe.
Toe ek Jaas van hulle verneem het, was
Daantjie Morkel op Koelenhof, Pieter van
der Gaast op Stellenbosch, N.C. Krone
op Tulbagh, Pine Pienaar op Glen en
Siebert Wiid in Faerie Glen, Pretoria.
Met Sam Fischer, Tom Greenshields,
Schoeman en Vorster het ek kontak
veri oar.
Van ons destydse professore is dit sover
ek weet net prof. c.J. Theron (op Tul
bagh) wat nog leef. (Prof. OT de Villiers
is verlede jaar oorlede).
0

2 M-GRADE IN
JOERNALISTIEK
Mevv. Mariana Malan (naaslinks) en
Lisel Krige het albei in Maart M-grade
in die joernalistiek verwerf. By hulle is
hul studieleiers, proff. Johannes Gross
kopf, hoof van die Departement JoemaJi
stiek, en Piet Cillie, afgetrede depar
tementshoof.

Mev. Krige (wie se nooiensvan Van der
Spuy is) en hoar man, kmdt. Fanie
Krige. was in 1978 saam in die Univer
siteit se eerste joernalistiek-honneurs
klas. Hulle woon in Suidwes.
Mev. MaJan (Van Heerden) was in die
departement se 1980-honneursklas. Sy
is aan die Tyger-Burger se redaksie ver
bonde. Hoar man. mnr. Donie Malan,
oak 'n Oud-Matie, is 'n Kaapstadse in
genieur.
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Vrouehokkie

10k 530 vir
7de kamp
ie Maties se Vrouehokkieklub het
onlangs sy sewende jaarlikse
opleidingskamp vir hoerskool
leerlinge van oor die hele land en
Suidwes-Afrika/Namibie aangebied.
Vanjaar het 530 meisies (38 spanne) deel
geneem.
Dit is ook 'n bymekaarkomplek vir Oud
Maties wat as oud-spelers van die klub
betrek word om met die afrigting by die
kamp te help. Daarby skep die kamp vir
die huidige klublede uitstekende oplei
dingsgeleenthede as afrigters, skeidsreg
ters en administrateurs. Van die sowat 70
kamppersoneel wat vanjaar gebruik is,
was 50 studente.

D

Die kamp volg ook nie elke jaar dieselfde
patroon nie, omdat vernuwing belangrik
is vir die voortbestaan daarvan, se mej.
Jackie Wiese, die Universiteit se
Vrouehokkieklub-organiseerder. Sy reel
die kamp sedert die eerste een in 1983
gehou is.
By vanjaar se kamp is provinsiale en na
sionale spelers wat hul spanne as onder
wyseresse vergesel het, betrek, en is
skeidsregter-gradering toegepas. Die on
derwyseresse word dus ook deeglik vir
die nuwe seisoen voorberei.
'n Groot persentasie van die huidige
spelers het deur vorige kampe met
Matie-hokkie kennis gemaak. Die
Universiteit, sy mense en sy hokkie
geriewe laat dus beslis 'n gunstige in
druk op die jong speelsters.
Op die kamp word hulle van vroeg tot
laat in aIle fasette van die spel touwys ge
maak. Potensiele topspelers maak ken
nis met wat van hulle verwag word om
die hoogste sport te bereik.
Die kamp is so gewild dat 12 spanne wat
wou deelneem, vanjaar nie geakkommo
deer kon word nie.
Die Maties het hulleself verlede jaar weer
as die land se voorste klub bewys toe
hulle die nasionale klubkampioenskap
gewen het - iets wat hulle die vorige
twee kere dat hulle deelgeneem het, 1983
en 1985, ook reggery het.
Verlede jaar het die klub 25 provinsiale
spelers opgelewer; en was die eerste- en
tweedespan in die WP-eersteliga, die
derdespan in die WP-eerste-reserweliga
en die vierde- asook vyfdespan albei in
die WP-tweedeliga.
Die Matie-kaptein en -afrigter, Sherylle
Calder, wat ook Springbok-onderkaptein
is en verlede jaar se Matie-sportvrou van
die Jaar was, het as kursusleier by van
jaar se opleidingskamp opgetree.
0

Sherylle Calder (derde van links), die
Matie-eerstespankaptein wat ook die
kursusleier by vanjaar se opleidings
kamp was, is hier by van die senior afrig
ters van die kamp. Hulle is Lisa

Wheatley, jean Buchanan, jackie Wiese
(wat die kamp jaarliks reel), Marelize de
Klerk ('n Oud-Matie) en jenny King (Ma
tie-klubkaptein).
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Wat is die naam van die Universiteit van Stellenhosch se Klinieke-Organisasie .)
In walter land is die 19XX Olimpiese Spele gehau .)
X x 2 - 2 = .)

REELS
L Sluilingsdatum . 10 Julie 19X9. 2. Trekkingsdatum . .II Julie 19X9..1. Die aantal inskrywings per
persoon is onheperk en elke inskrywing moet van ten minste 'n R 10·donasie vergesel wees.
4. Beslissing van heoordeJaars is finaal. 5. GewisseJde Ijeks en posordeneenstrokies sal as hewys van
inskryw~ng dien. 6. Die wenners sal persoonlik in kennis geslel word en ook in die pers hekend
gemaak word. 7. Afskrifle en fotostate is aanvaarhaar. X. Laal inskrywings sal teruggesluur word.
9. Goedgekeur deur die Persu nie.
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Blinde Maties gehelp met hul orientering
linde en ander swaksiende studente
B
kon vanjaar vir die eerste keer 'n
skaalmodel gebruik om hul aanpassing
op die kampus makliker te maak.
Meer as 80 universiteits- en ander ge
boue op die sentrale kampus saam met al
die strate in die deel van die dorp is op
die skaalmodel aangebring sodat die
swaksiendes dit met hul vingers kan
uitken.
Elke straatnaam is in braille daarop aan
gebring, en met behulp van 'n nommer
op elke gebou kan die se naam op 'n
handleiding by die skaalmodel vasgestel
word.
J

Naas al die akademiese geboue, kos
huise, Coetzenburg, ensomeer is 'n deel
van die middedorp met onder meer die
Studentekerk, stadsaal en banke ook op
die model. Die ingenieurs- en bosbou
komplekse en ander geboue op die noor
delike uithoek van die kampus is ook
ingesluit.
I

Prof. Felix Botha, 'n afgetrede sielkunde
dosent, het die model op versoek van die
Eenheid vir Studentevoorligting gebou,
nadat verteenwoordigers van die Nasio
nale Raad vir Blindes dit voorgestel het.
Dit was veral nodig omdat gesigges
tremdes hulleself moeilik op die uit
gebreide kampus orienteer.
Die 80-tal klein modelletjies is deur prof.
Botha uit hout gesny en op 'n groot kam
puskaart aangebring. Mm. Lee Britten,
'n tweedejaar-BA-student wat gesigges
tremd is en na die orientering van sulke
gestremde eerstejaar-Maties help omsien
het, het prof. Botha met die bou van die
model raad gegee.

Die reuse-braillekaart gaan voortaan elke
jaar deur die Eenheid vir Studentevoor
ligting gebruik word as daar gesigge
stremdes onder die eerstejaars is, om hul
aanpassing aan die Universiteit 'n bie
tjie makliker te maak.

Prof. Felix Botha (links) en mnr. Lee Brit
ten (regs) by die skaalmodel van die
kampus, saam met twee gesiggestremde
eerstejaars, mej. Tracy Hardie en mm.
Marthinus van Blerk. Mej. Hardie stu
deer B.Sc. en mme. Britten en Van Blerk
albei BA.

Volgens mm. Ernst Comadie, Direkteur
van die eenheid, is daar elke jaar een of
meer nuwe gesiggestremde studente op
die kampus.
0
Die Universiteit wi! graag met alle Oud-Maties in verbinding bly. As u - of 'n
ander Oud-Matie van wie u weet - nie MaUeland kry nie, salons dit waardeer
as u hierdie vorm invul* en stuur aan:

Adresse,

asseblief

Die Redakteur, Matieland, Universiteit, Stellenbosch 7600

Tilel en van:

.

Geboortedatum:

.

Voorname:

.

My ou adres vir MaUeland:

.

Studentenommer:

.

Nr'~iiEd~~d' '~'o~t' 'a~'~" ~y" 'r;.;';;;"~' '~~'~kad~esi'-";(;on;;d;e;;' ge~

stuur word. (Haal deur wat nie van toepassing is nie.)

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

G~~'d~' e'~i~i' dii;lo~~; .~~;; 'ande; ·~·~i~e~;iteiie· '(~~id' '~'~'i~

My nuwe werkadres:

.

My nuwe woonadres:

.

versiteit en jaartal):

*Indien u twee of meer eksemplare van MaUeland ontvang, stuur asseblief albei die plakstrokies me! u naom en adres saom
me! hierdie voltooide vorm terug.
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En die aktiewe rol wat TrustBank_ speel in die ontwikkeling van
In
beter gemeenskap vir alle Suid-Afukaners hou nie op by die
kunste J sport en geneeskunde nie.
Ons as maatskappy ondersteun ook I n magdom projekte wat
help om werkgeleenthede te skepJ opvoeding te bevorder en annoe
digheid en werkloosheid te beka.rllp waar dit ook al voorkom.
Ons besef ons werk ten nouste saam met die gemeenskap
wat ons dien. En ons moedig on~ personeelJ gesamentlik sowel as
individueelJ aan am hierdie oetrokkenheid
~.ur~
vol te hou. Natuurlik met TrustBank
• j
~ .,~
se unieke persoonlike aandag.

..

BANI( '-/

Vir persoonlike aandag.
DMB&B 55933/.

