


Wie vul die leemte? 

San1am ondersteun 
tersiere onderwys in Suid
Afrika al jare lank. 

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

Dit spreek boekdele! 
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Waar u loekoms lei ker! 
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Praktiese leerskool in naastediens 
HOEWEL DIE jaarlikse Matie-Karnaval 
sinoniem met Stellenbosse studente
pret is, draai die vrolike geleentheid 
natuurlik om 'n belangriker saak: om 
geld in te samel vir Uskor, die Matie
diensleweringsorganisasie wat 'n 
bydrae lewer om die maatskaplike, 
mediese en tandheelkundige nood 
onder hulpbehoewende mense te 
verlig. 

Die verbeeldingryke insig van 'n 
klein groepie geneeskundestudente 
het 'n kwarteeu gelede gelei tot die 
stigting van die mediese kliniekdiens 
waaruit Uskor teen die middel
sewentigerjare ontstaan het - die 

eerste geregistreerde welsynsor
ganisasie aan 'n Afrikaanse univer
siteit. 

Vandag is Uskor 'n gevestigde or
ganisasie wat oor 'n wye veld by 
dienslewering aan behoeftige mense 
en gemeenskappe op 'n aantal plekke 
in Wes-Kaapland, en selfs so ver as 
Transkei en Kwazulu, betrokke is. 

Die studente se betrokkenheid eindig 
nie by die geld (vanjaar was dit meer 
as R300 000) wat hulle vir Uskor in
samel nie, want die organisasie is ook 
vir sy dienslewering tot 'n groot mate 
op studentevrywilligers aangewese. 
Hoewel die Universiteit 'n infrastruk

tuur daargestel het en die organisasie 
oor 'n aantal vaste personeellede 
beskik, is Maties steeds nou betrokke 
by die bedryf en bestuur van Uskor. 

Studente (en dosente) uit 'n aantal 
verskillende dissiplines aan die 
Universiteit kry deur middel van 
Uskor nie net die geleentheid tot 
praktiese opleiding en navorsing nie 
- die organisasie bied ook aan jong 
mense uit die bevoorregte deel van 
die samelewing 'n geleentheid om 
self hulp te verleen aan andere wat 
nie so bevoorreg is nie. Dit dien dus 
ook as 'n praktiese leerskool in on
baatsugtigheid en naastediens. 

Insameling vir kultuur-ambassadeurs 
DIE UNIVERSITEITSKOOR is reeds 
meer as 'n halfeeu 'n belangrike 
kultuur-toonvenster van die Univer
siteiL Sedert 1973 het die koor ook 
met baie sukses in die buiteland as 
kultuur-ambassadeurs vir Suid-Afrika 
opgetree. 

Uitnodigings na Europa skep nou 

weer vir die koor die geleentheid om 
in die komende jaar vir die eerste 
keer sedert 1983 (en die eerste keer 
onder die leiding van sy huidige diri
gent) in die buiteland te gaan optree 
- mits die nodige geld ingesamel 
kan word om die toerkoste te dek. 

Die Universiteit kan nie hiervoor 

bydra nie, en die koor het dus self 
met 'n groot insamelingsveldtog 
begin. 

Matieland-lesers kan ook hiermee 
help - en op die koop toe is daar 'n 
motor te wen. Besonderhede oor die 
US-Koor se motorkompetisie verskyn 
op bI. 36. D 

PROF. HENK VILJOEN van die Departe
ment Chemiese Ingenieurswese is as 
navorser vereer toe hy onlangs die 
WNNR se Presidentstoekenning ont
vang het. Die toekenning geld vir vier 
jaar. Dit kan na prof. Viljoen se navor
singsbehoeftes aangepas word, vir die 
aanstel van navorsingspersoneel asook 
beurse vir studente, reiskoste. toerus
Hng en lopende uitgawes. 

Prof. Viljoen se studieveld sluit onder 
meer in om radio-aktiewe afval onskade
lik te berg. 'n Ander belangrike toepas
sing binne sy studieveld is die vervaar
diging van nuwe keramiekmateriale vir 
gebruik in die rekenaarbedryf en die 
chemiese vervaardigingsbedryf. 

As 'n kundige van chemiese reaksies en 
die vervaardiging van hoeverrigting
materiale, beskik hy oor 'n besondere 
kombinasie van kwalifikasies - 'n dok
torsgraad in die toegepaste wiskunde en 
latere buitelandse studie in materiale. 

Prof. Viljoen word beskou as iemand wat 
kop en skouers bo sy Suid-Afrikaanse 
tydgenote uitstaan en reeds internasio
nale aansien verwerf het, het dr. Rein
hard Arndt, uitvoerende groephoof van 
die WNNR se Stigting vir Navorsingsont
wikkeling (SNO), by die oorhandigings
plegtigheid op Stellenbosch gese toe 
prof. Viljoen die toekenning van die 
WNNR-president, dr. Chris Garbers, ont
vang het. 

Fokus Op • • • 

Prof. Henk Viljoen. 

"Daar is wereldwyd wetenskaplikes wat 
prof. Viljoen se werk dophou en op
gewonde is oor die toekomsmoontlik
hedewat dit inhou," het dr. Arndt gese. 
"Ons meen Henk Viljoen se toekoms
planne kan vir Suid-Afrika baie waarde
vol wees - sowel die tegnologiese 
toepassings daarvan as die internasio
nale erkenning wat hy daardeur vir Suid
Afrika kan verwerf." 

Volgens dr. Arndt het "ewekniee wat 
prof. Viljoen se werk beoordeel het, veral 
gewys op sy veelsydigheid en vermoe om 

teoretiese kennis met eksperimentele 
werk te kombineer." 

Die SNO identifiseer elke jaar Suid
Afrika se toppresteerders op weten
skapgebied deur 'n proses van nasionale 
en internasionale eweknie-evaluering. 
Belowende wetenskaplikes wat jonger as 
35 is, reeds doktorsgrade behaal het en 
potensiaal as navorsers toon, kom vir 
Presidentstoekennings in aanmerking. 

Die geldelike ondersteuning aan Suid
Afrika se uitmuntende jong wetenskap
likes is volgens die WNNR een manier 
waarop die SNO in die land se toekoms 
bele. 

Prof. Viljoen was aan die WNNR se 
Wiskunde-instituut verbonde voordat hy 
in Julie verlede jaar senior lektor aan die 
US geword het. In September vanjaar het 
hy mede-professor geword. 

Hy is 'n oud-Tukkie wat in 1985 sy dok
torsgraad daar behaal het en ook 
gedurende 1980-'86 aan daardie univer
siteit se departement chemiese in
genieurswese verbonde was. Gedurende 
1986-'87 was hy vir 'n jaar in Amerika 
as besoekende professor aan die State 
University of New York in Buffalo ver
bonde. 

Prof. Viljoen se VIOU, dr. Erika van Wyk, 
is 'n Oud-Matie wat in 1979 B.Sc. op 
Stellenbosch behaal het. Sy het daarna 
in Pretoria in die geneeskunde af
gestudeer. Hulle het twee kinders, 'n vyf
jarige seun en 'n jaar-oue dogter. D 

• Lees ook die berig op bI. 6. 
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Bo: Prof. Norio Kondo tydens sy besoek aan die Universiteit, in gesprek met prof. Adri van der Walt van die Departement Botanie. 
Regs bo is dr. Elizabeth Scholtz van New York tydens haar besoek aan die Botaniese Tuin saam met nog 'n buitelandse besoeker 
en mm. Wim Tijmens (regs). Dr. Scholtz-hulle hou van die swaar broodboom-saadkeels vas wat deur die tuin Japan toe gestuur 
gaan word. 

US-plantmateriaal na Japan
 
Plantmateriaal uit die Universiteit se 

Botaniese tuin gaan te sien wees op 
Expo '90, 'n wereldtentoonstelling oor 
tuinbou en plante wat vanaf eerskomen
de April vir ses maande in Japan gehou 
word. 
Die miljoene besoekers wat daar verwag 
word, sal onder meer kan sien hoe Iyk 
'n swaar saadkeel van sowat 12 kg wat 
van 'n broodboom in die Stellenbosse 
tuin afkomstig is. 
Sade en 'n 1 000 jaar oue fossielstomp 
van 'n Welwitschia mirabilis - een van 

die oudste lewende plantspesies - gaan 
ook deur die tuin vir die uitstalling Japan 
toe gestuur word. Die fossielstomp kom 
uit die Namib-woestyn, die enigste plek 
waar die plant natuurlik voorkom. Die 
Botaniese Tuin het die plant baie jare 
gelede vir die eerste keer van saad ge
kweek. 

Die broodboom-saadkeels kom van En
cephalartos altensteinii, 'n soort wat in 
Oos-Kaapland natuurlik voorkom. Die 
plant is dekades gelede in die Botaniese 
Tuin geplant. 

Groot bosbou-beurse
 
Om die groot tekort aan toepaslike ge

gradueerdes in die saagmeulbedryf 
aan te vul, het die Suid-Afrikaanse Saag
meulenaarsvereniging (Salma) onlangs 
'n groot studiebeursskema aangekondig. 

Vyfbeurse van R8 000 elk sal jaarliks toe
geken word aan topstudente wat die vier
jarige studierigting B.Sc. Houtkunde 
(Meganiese Verwerking) aan die Univer
siteit van Stellenbosch wil volg. Drie 
beurse van R5 000 elk is ook beskikbaar 
aan studente wat die Diplomakursus in 
Houtproduksie-ingenieurswese aan die 
Saasveldse Skool vir bosbou van die 
Technikon Port Elizabeth wil volg. 

Die eerste van die beurse is onlangs, 
tydens 'n lesingreeks wat deur Salma by 
die Departement Houtkunde aangebied 
is, aan mm. Richard Muller, 'n eerste
jaarstudent, oorhandig. 

Die B.Sc. Houtkunde-kursus bestaan uit 
twee spesialiseringsrigtings nl. mega
niese houtverwerking, wat hoofsaaklik 
vir die behoeftes van die saagmeulbedryf 

voorsiening maak, en chemiese houtver
werking, wat weer op die pulp- en 
papierbedryf gemik is. 

Die beurse is slegs beskikbaar aan 
studente wat eersgenoemde studierig
ting wil volg en sal jaarliks hernu word 
as die studente genoegsaam presteer. 

Daar is sowat 140 saagmeulens in Suid
Afrika, waarvan die meeste by die Saag
meulenaarsvereniging geregistreer is. 
Die bedryf verwerk meer as vier miljoen 
kubieke meter hout per jaar en verseker 
dat Suid-Afrika feitlik selfvoorsienend is 
wat sy saaghout - en mynhoutbehoeftes 
betref. Dit verteenwoordig meer as 25% 
van die totale volume hout wat in Suid
Afrika verwerk word. 

Beursaansoeke kan gerig word aan: Die 
Dekaan, Fakulteit van Bosbou, Univer
siteit, Stellenbosch, 7600, W (02231) 
77-3318. Inligting kan ook verkry word 
van: Die Direkteur, S.A. Saagmeule
naarsvereniging, Privaatsak X686, Isan
do, 1600, W (011) 974-1061. 0 

Mm. Richard Muller 
(links) het die eerste 
Salma-beurs van 
mm. Andries Swart 
van die SA Saag
meulenaarsvereni
ging ontvang. 

Slegs die sade en fossielstomp kan Japan 
toe gestuur word, omdat die twee plante 
albei beskerm is en nie uitgevoer mag 
word nie. Die Japanners gaan egter die 
plantmateriaal van Stellenbosch af 
gebruik om 'n Welwitschiaplant en die 
spesifieke broodboomsoort verder met 
kunsmatige materiaal vir die uitstalling 
te rekonstrueer. Kennisgewings by elke 
rekonstruksie sal aandui dat slegs die 
sade en Welwitschiastomp eg is. 

Volgens mm. Wim Tijmens, senior ku
rator van die tuin, word die uitstalling 
in Japan op 'n stadspark van 140 ha. in 
die Osaka-provinsie gehou. Dit is die 
vierde wereld-Expo wat sedert 1970 
elke keer met 'n ander tema - in Japan 
gehou word. 

Die botaniese Tuin is gevra om die plant
materiaal Japan toe te stuur nadat 'n 
wereldbekende Japanse bioloog, prof. 
Norio Kondo, die tuin sowat 'n jaar 
gelede besoek het. Hy is afgetrede hoog
leraar in landbou aan die Universiteit 
van Tokio en tans voorsitter van die 
navorsingsinstituut vir ewolusionere 
biologie aan die universiteit. 

Prof. Kondo het onder meer naam ge
maak met die teel van pitlose waatle
moene en vlerklose hoenders. Hy was 'n 
goeie vriend van die vorige Japanse kei
ser, Hirohito. Die regerings van Japan, 
Frankryk en talle ander lande het prof. 
Kondo vereer. 

Mnr. Tijmens het prof. Kondo voorheen 
verskeie kere in Japan besoek. Die Bota
niese Thin het ook reeds tevore plant
materiaal aan prof. Kondo verskaf. 

Volgens mnr. Tijmens besoek 'n stroom 
buitelanders gereeld die Botaniese Tuin. 
Een van die interessantstes van die afge
lope jaar is 'n Senegalees, skeik Abdou
lay Dieye van Dakar, wert as Afrika-hoof 
van een van die VVO se hulporganisa
sies ook in Suid-Afrika besoek afgele het. 

Een van die onlangse besoekers is dr. 
Elizabeth Scholtz, wat as kurator van die 
Brooklynse Botaniese Tuin in New York 
afgetree het. Sy het ta11e eregrade ont
yang en 'n nuwe roos is verlede jaar 
na haar vernoem. Haar pa was 'n Oud
Matie en sy het steeds familie op Stellen
bosch. 0 



E
1ana van Zyl, wat onlangs 'n 
Afrika-rekord opgestel het deur die 
10 000 meter in 32 'minute en 28 

sekondes te voltooi, en Mike Bayly, die 
Maties se eerstespan-rugbykaptein, is as 
Matie-sportvrou en -man vir vanjaar 
aangewys. 

Sy is ook die houer van die SA rekord 
vir die 5 000 m, 3 000 m, 10 km en 15 
km. In 1985 het sy 'n Springbok-baan
en veldatleet geword en ook Springbok
kleure vir landloop ontvang. Sy is slegs 
die tweede vrou in die land wat driedub
bele Springbokkleure verwerf het. 

Mike Bayly het hom as sportman en 
-organiseerder onderskei. Hy was die af
gelope drie jaar 'n Matie-eerstespan
speier. Vanjaar het hy ook vir die WP se 
eerste en tweede spanne gespeel. Ook op 
die krieketveld het hy uitgeblink as lid 
van die B-span van die Suid-Afrikaanse 
Universiteite. 

Twee ander Matie-sportvroue is ook by 
die dinee waar die sport-erekleure vir 
vanjaar toegeken is, spesiaal vermeld vir 
hul uitstekende sportprestasies. Hulle is 
Sherylle Calder, kaptein van die Maties 
se eerste vrouehokkiespan en van die 
WP se saal- en veldhokkiespanne, asook 
Surita Odendaal, die SA Ope- en Mees
ters-tafeltenniskampioene. 

By die sport-erekleuredinee is erekleure 
aan 44 Maties vir die eerste keer toegeken 
en aan nog 48 hertoegeken. Mm. Gene 
Louw, minister van Binnelandse Sake en 
'n Oud-Matie, was die geleentheidspre
ker. Hy het daarop gewys dat die Maties 
se sport- en ontspanningsdeelname in 
die afgelope sewe jaar van 32 tot 62 per
sent toegeneem het. Altesaam 8 232 
neem deel - 1 337 op klub- en 3 212 op 
koshuisvlak asook 3 683 aan ontspan
ningsport. 

Mike, Elana 1989 se
 
sportman, -vroo
 

"Daar is geen beter kommunikasiemid- saam oor die grense van kleur, taal, kulI
 
del as juis sport nie. Sport snoer mense tuur en godsdiens:' het mnr. Louw gese. 

o 

Mnr. Gene Louw (middel) saam met die 1989-sportvrou, Elana van Zyl, en Mike Bayly, 
sportman van die jaar. Foto: Die Burger 

• 

Easigas het die US-Netbalklub vanjaar geborg met 70 reenpakke wat sowat R3 000 Twee netbal-eerstespanspelers wat van
gekos het. Die spelers kan dit vir beskerming teen die wind en Bolandse winterreen jaargoed gepresteer het, is EIsje Johnson 
bo-oor hul sweetpakke aantrek. Mm. Hugo Lombard (inlas, regs voor) het as Easigas (links) wat in die SAU-, Boland B- en SA 
se gebiedsbestuurder die skenking aan die klub oorhandig. Mej. S. du Plessis, klub o/21-spanne opgeneem is, en Tania 
organiseerder, is hier (middel agter) saam met vanjaar se netbalkomitee. Voor: Blomerus wat die Matie-, SAU- en SA 
K. de Jongh, M. Geldenhuys (voorsitster) en 1. Steyn. Agter: L. Oosthuizen, H. van o/21-kaptein was asook die Boland A
Putten, R. Hugo en A. Zaayman. span gehaal het. 
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Mnr. Fanus Cronje (naaslinks) ontvang hier vir die tweede agtereenvolgende jaar 
die Elanco-beurs van mnr. Louis Odendaal van die maatskappy. Links is dr. Daan 
Poggenpoel, mnr. Cronje se studieleier, en regs prof. Hennie Heydenrych, hoof van 
die Departement Veekunde. 

Matie-presteerders kry
 
topbeurse
 

Elke jaar word 'n aantal Maties wat in 
hul kursusse en studievelde uitmun

tend presteer deur verskeie prestasie- en 
merietebeurse beloon. Maatskappye en 
instansies wat direk of indirek belang by 
'n spesifieke studieveld het, borg baie 
van die topbeurse. 

Die WNNR se Stigting vir Navorsings
ontwikkeling (SNO) - wat die opleiding 
van nagraadse studente vir navorsing as 
een van sy hoogste prioriteite ag - ken 
van die grootste beurse toe. Vanjaar het 
die SNO spesiale merietebeurse van 
R13 000 elk' aan twee Maties, mme. 
Daniel Ie Roux en Pierre Steyn, toegeken. 
Albei is doktorale studente in die elek
troniese ingenieurswese. 

Mm. Ian George, ook 'n Ph.D.-student in 
elektroniese ingenieurswese, het reeds 
twee jaar gelede hierdie spesiale beurs 
ontvang. Verlede jaar en vanjaar het hy 
dit weer gekry. Prof. John Cloete van die 
Departement Elektriese en Elektroniese 
Ingenieurswese is al drie die slimkoppe 
se promotor. 

Die SNO ken hierdie spesiale beurse baie 
selektief toe as erkenning vir die studen
te se volgehoue uitstaande akademiese 
prestasies. Hiermee probeer die SNO 
onder meer om die ontvangers se uitson
derlike vermoens as navorsers te ontwik
kel. Die beurse is net vir studente wat 
regdeur hul universiteitsloopbane met 
onderskeiding geslaag het. 

'n Prestigebeurs wat jaarliks in die Fakul
teit Landbouwetenskappe toegeken 
word, is die van die maatskappy Elan
co. Vanjaar se ontvanger, wat die beurs 
verlede jaar ook gekry het, is mm. Fanus 
Cronje, 'n M.Sc.-student in die landbou
wetenskappe (rigting Pluimveekunde). 

Die Elanco-beurs van R2 500 gaan 
jaarliks aan die beste nagraadse student 
in 'n veekunde-rigting. Mm. Louis 
Odendaal, Bestuurder: Kooperatiewe 

Mme. Ian George (bo), Pierre Steyn 
(onder) en Daniel Ie Roux (heel onder) 
wat spesiale merietebeurse van die 
WNNR ontvang het. 

Sake van Elanco, het die beurs aan mm. 
Cronje oorhandig. 

Hoewel die meeste meriete- en prestige
beurse vir nagraadse studie is, is daar 
weI maatskappye wat aan voorgraadse 
studente beurse toeken. Santamverseke
ring gee byvoorbeeld jaarliks 'n beurs vir 
die beste student in die kursus Kortler
mynversekering, wat 'n derdejaarsvak in 
die Departement Bedryfsekonomie is. 

Vanjaar deel twee studente hierdie 
R750-toekenning van Santamverseke
ring. Hulle is mej. Louise Barnard en 
mm. Vincent Pienaar, wat albei die yak 
met 72 % geslaag het. 

Die Universiteit is baie trots op sy 
studente wat akademies goed presteer. 
Vir die maatskappy of instansie wat sulke 
studente met beurse beloon, is daar die 
wete dat hulle in die belangrike opvoed
kunde- en opleidingsproses van die land 
se toekomstige hoevlak-mannekrag 'n 
belangrike rol vervul. D 

Die Kaaplandse Administrateur, mm. Kobus Meiring (naaslinks), het die Suid
Afrikaanse Vereniging vir Kultuurgeskiedenis se nasionale jaarkongres by die Univer
siteit geopen. By hom is die kongresorganiseerder, mm. Hennie van der Merwe (links) 
van die Departement Afrikaanse Kultuurgeskiedenis, mev. Bettie Meiring en die voor
sitter van die vereniging, prof. Kobus Ferreira van die Universiteit van Pretoria. Dit 
was die eerste keer sedert die vereniging se ontstaan in 1982 dat sy jaarkongres op 
Stellenbosch gehou is. 
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Drie dosente van die Departement 
Afrikaans en Nederlands staan aan 

die spits van 'n omvattende woordeboek
projek ter bevordering van Afrikaans 
onder nie-Afrikaanssprekendes. Hulle is 
dr. Rufus Gouws (die projekleier), prof. 
Fritz Ponelis en dr. I1se Feinauer, aan wie 
die Afrikaanse Taalfonds (ATF) van die 
Paarl die projek opgedra het. 

Die Taalfonds het besluit om daadwerk
like hulp te verleen nadat vasgestel is dat 
die bestaande Afrikaanse verklarende en 
vertalende woordeboeke feitlik volledig 
op die moedertaalsprekers van Afrikaans 
gerig is. Die bestaande Afrikaanse woor
deboeke voorsien nie in die behoeftes 
van nie-Afrikaanssprekers wat die taal 
wil aanleer nie. 

Volgens dr. Gerald Erasmus, direkteur 
van die ATF, het navorsing bewys dat die 
probleem op twee maniere bestry moet 
word. Eerstens moet 'n verklarende 
Afrikaanse woordeboek saamgestel word 
wat as taalkundige inligtingshouer vir 
die aanleerder van Afrikaans kan dien. 
Daarna moet 'n reeks vertalende woorde
boeke saamgestel word waarin die aan
leerder Afrikaanse vertaalekwivalente 
vir woorde van sy of haar moedertaal kan 
kry. 

Die drie US-taalkundiges het verlede jaar 
aan Basiswoordeboek van Afrikaans be
gin werk. Dit sal 'n bondige verklarende 
Afrikaanse woordeboek wees, wat 'n 

kernwoordeskat van Afrikaans sal bevat 
en so opgestel is dat die behoeftes van 
taalaanleerders vooropgestel word. 
Daarna sal 'n aantal vertalende aanleer
derwoordeboeke - gerig op die sprekers 
van verskillende Suid-Afrikaanse Afrika
tale - opgestel word. Afrikataal-kundi
ges oral in die land sal deur die ATF aan
gewys word om hieraan te werk. Noord
en SUid-Sotho, Tswana en Xhosa gaan 
eerste aangepak word. 

Volgens dr. Erasmus het die Taalfonds 
die'drie Stellenbosse akademici na 'n 
ondersoek gerdentifiseer om aan die 
spits van die projek vir die verklarende 
aanleerwoordeboek te staan. 

Die ATF het onlangs saam met die Mas
jienburo in die Paarl 'n persoonlike 
rekenaar aan dr. Gouws en sy mede
redaksielede oorhandig om hul navor
sing vir die projek te vergemaklik. 

Dosente lei nuwe
 
woordeboekprojek
 

Die Afrikaans/Afrikataal-woordeboeke 
sal die Afrikataal-sprekendes as teiken
gebruikers he, anders as die bestaande 
vertalende woordeboeke vir Afrikaans en 
die Afrikatale wat almal die Afrikaans
sprekende as teikengebruiker het. Vir 
elke betrokke Afrikataal word so 'n twee
rigtingwoordeboek, d.w.s. Afrikaans/ 
Afrikataal en omgekeerd, in die vooruit
sig gestel. 

Volgens dr. Gouws moet daar in gedagte 
gehou word dat wanneer Afrikataal
sprekendes Afrikaans probeer aanleer, 
dit meestal hul derde en dikwels selfs 
vierde taal is - na hul moedertaal, En
gels en nog 'n Afrikataal. 

J /. AUSTRAlI.q""

fi),•• i'~'t, 
Lana Israel saam met proff. Jan Malan (links) van die Departe
ment Opvoedkundige Sielkunde en Chimpie Cawood. 

Dr. Gouws se daar gaan gepoog word om 
die werk aan Basiswoordeboek van 
Afrikaans so gou as moontlik af te han
del. Van Schaik-uitgewers het reeds on
derneem om dit te publiseer. 

Soos met alle woordeboeke, sal die nuwe 
verklarende aanleerderwoordeboek en 
die vertalende aanleerderwoordeboeke 
almal langtermynprojekte bly - want 
nadat 'n woordeboek gepubliseer is, 
moet steeds voortgegaan word om dit te 
hersien en by te werk. 0 

Prof. Ponelis (links), dr. Feinauer en dr. 
Gouws. 

13-jarige
 
beindruk
 
akademici
 

LANA ISRAEL, 'n dertienjarige Ameri
kaanse skoolmeisie van Miami, Florida, 
was die enigste skoolkind onder die 700 
konferensiegangers wat by 'n wereldkon
ferensie oor hoogs begaafde en talent
volle kinders vroeer vanjaar in Sydney, 
Australie gevra is am 'n referaat aan te 
bied. Sy is 'n gebore Suid-Afrikaner. 

Met haar referaat, oor 'n opwindende 
leertegniek bekend as "mindmapping", 

het sy opspraak onder die konferensie
gangers verwek. Dit het ook tot wye tele
visie- en ander media-dekking gelei. 

Die leertegniek help 'n mens am beter 
te onthou wat jy geleer het en om meer 
skeppend te wees, het sy beweer. Sy het 
vir die konferensiegangers 'n eksperi
ment beskryf wat sy onder haar onder
wyser se leiding in haar eie skool in 
Miami uitgevoer het. 

Deur die eksperiment het sy bewys dat 
leerders wat "mindmapping" toegepas 
het, beduidend beter gepresteer het as 
die wat gewoonweg liniere metodes 
gevolg het. 

Lana het reeds in boek oor die onder
werp gepubliseer. 

Een van die konferensiegangers wat haar 
in Sydney hoor optree het, is prof. Chim

pie Cawood van die Departement Didak
tiek aan die US. Hy het haar genooi om 
op pad terug Amerika toe in Suid-Afrika 
te kom optree. Sy het op Stellenbosch 
voor 'n groot gehoor van dosente en 
nagraadse studente 'n lesing oor die 
"mindmapping"-tegniek gegee. 

Prof. Cawood is een van Suid-Afrika se 
verteenwoordigers op die Wereldraad vir 
Hoogs Begaafde en Talentvolle Kinders. 
Hy het ook twee referate op die konferen
sie in AustralH! aangebied. 

Lana se ouers het in die destydse 
Rhodesie gewoon. Haar ouma, mev. Ray 
Rosenthal, woon in Kaapstad. 

"Opvoedkundiges is verstom oor die 
groot gemak waarmee Lana optree asook 
haar diepliggende kennis van die be
trokke tegniek en die teorie daarvan:' se 
prof. Cawood. 0 
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Dr. Sirgel. 

Soviet expert
 
interested in
 
Stellenbosch
 

research 
Dr. Willem Sirgel's attendance at a 

Malacological Conference in 
West Germany recently took an 

interesting turn when a Soviet snail 
specialist sought him out on the first day 
of the proceedings. 

Dr. Sirgel, of the University's Depart
ment of Zoology, was at the conference 
in Tiibingen to deliver a paper on the 
"Phylogeny of the terminal ducts of the 
genital system in Arionidae and other 
pulmonates", when a colleague from the 
Soviet Union, Dr. Anatoly Shileiko, ap
proached him, waving a paper. It was a 
publication which he had written and 
based on an article of research published 
by Dr. Sirgel in 1982. 

The Russian scientist was most excited 
to meet his South African counterpart, 

Prof. George Gordon. 

Nuwe boek oor al die
 
US se professore
 

PROF. C.F.G. (CILLIE) DE BRUYN van 
die Departement Wiskunde is die skry
wer van Professore: Universiteit van 
Stellenbosch en voorgangers wat on
langs verskyn het. 

Die hardeband-publikasie van 52 blad
sye bevat 'n volledige lys van almal wat 
sedert 1974 tot aan die begin van vanjaar 
hoogleraars aan die Universiteit en sy 
voorgangers - die aanvanklike "Arts 
Department" van die Stellenbosch-gim
nasium, die Stellenbosch-kollege en die 
latere Victoria-kollege - geword het. 

Elke professor se van, voorname, grade, 
geboortedatum (en sterfdatum waar van 
toepassing), dienstydperk en departe
ment, vak offakulteit word aangegee. Die 
boek bevat die name van 514 mense wat 
professor geword het, asook 13 wat sedert 
1984 professorale status met lidmaatskap 
van die Senaat verkry het sonder om aan 
akademiese poste verbonde te wees. 

Die name word chronologies aangegee, 
van die eerste professor, George Gordon, 
wat volgens prof. De Bruyn tussen 13 
November 1874 en 1 Januarie 1875 diens 
aanvaar het. Nadat prof. Gordon aan
vanklik hoogleraar in wiskunde en na
tuurwetenskappe was, was hy vanaf 
Maart 1882 slegs professor in wiskunde. 
Hy is enkele maande later oorlede. 

Tweede op die lys is prof. Archibald
 
Macdonald, wat op 1 Januarie 1875
 
professor in klassieke tale (klassieke en
 

. Engelse letterkunde) geword het en daar

na gedurende 1903-'17 Latynprofessor
 
was. Die derde professor, Thomas Wal

ker, was gedurende 1878-1903 hoogleraar
 
in Engels en filosofie, en toe tot 1916
 
professor in filosofie. 

Slegs 35 van die meer as 500 het pro
fessorale status verkry voordat die Vic
toria-kollege amptelik in April 1918 
die Universiteit van Stellenbosch ge
word het. Die 50ste professor is in 1921 
aangestel, die 100ste een in 1944, die 
200ste in 1964, 300ste in 1973, 400ste in 
1980 en 500ste aan die begin van verlede 
jaar. 

Onder die interessante wetenswaardig
hede w!lt prof. De Bruyn in sy boek ver
vat het, is 'n lys van 38 mense wat 30 jaar 
of langer professor was teenoor 'n aan
tal wat dienstye van slegs twee jaar of 
korter gehad het. 

Die boek bevat enkele fota's asook 'n 
bronnelys en 'n nameregister. Dit is teen 
R9,50 (geen AVB nie) by die Departement 
Ontwikkeling en Skakeling, Administra
siegebou 3005, Universiteit, Stellen
bosch, 7600, W 02231-774633 beskik
baa~ 0 

and the result of this encounter and shar
ing of research interests is that they have 
decided to publish jointly. Whether 
practical considerations will allow this, 
remains to be seen, says Dr. Sirgel. 

Dr. Shileiko, who is considered to be a 
world specialist in his field, is vice
chairman of the Malacological Society 
of the Soviet Union and heads the Insti
tute of Evolutionary Morphology and 
Ecology in Zoology in Moscow. 

Dr. Sirgel has been involved in snail 
research for close on twenty years. He 
has made significant breakthroughs in 
his research and has published widely 
on the field. . 

His doctoral research was based on the 
re-discovery of a snail species in the 
Cape mountains which had first been 
described and classified in 1848 by a 
German researcher, Krauss, and the ex
istence of which had since been 
disputed. 

A possible joint publication by Drs. Sir
gel and Shileiko could have important 
implications for the development and 
classification of snail groups, and could 
contribute to the international debate on 
the history and distribution of snail 
groups. 

Dr. Sirgel's involvement with Mollusca 
is not limited to their academic and 
scientific aspects only; he has also made 
snails his hobby, and speaks with equal 
enthusiasm of their gastronomic possi
bilities as he does of their phylogeny. 

While on his recent European trip, he 
collected some interesting information 
on snail production and consumption. 
Although France, processing 400 000 
tons of snails per year, is considered to 
be the home of the snail gourmet, other 
countries are fast growing to appreciate 
the taste of this protein-rich delicacy. 

In England, 57 tons of snails were con
sumed in 1986. By last year the amount 
had risen to 500 tons. Even in Nigeria, 
the snail is now considered to be such 
an important food source that it is be
coming scarce. 

The French have declared certain of their 
snail species as endangered and collec
ting them is prohibited. In South Africa 
they are a plague in some agricultural 
areas. "Instead of importing tinned 
snails as we do from the Republic of Chi
na (Taiwan), we should be looking at the 
export market," says Dr. Sirgel. 

He warns, however, that snail farming is 
a risky business, as the technique is com
plicated. High concentrations of snails 
run the risk of disease. "The artificial 
cultivation process is also expensive", 
continues Dr. Sirgel, "and the feeding 
and regulating of temperature and hu
midity complicate matters further." 

Meanwhile, he says, local consumption 
should be encouraged. Snails are a 
cheap and nutritious source of protein 
and are plentiful. 

What better way of combatting a plague 
than eating it! - Maniunia Spence 0 
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Oud-Matie as dosent na Kreta
 
Dr. Demetre Labadarios, 'n Grieks

gebore Oud-Matie wat direkteur van 
die l\1etaboliese Navorsingsgroep by die 
Tygerberg-hospitaal is, is vroeer vanjaar 
as besoekende adjunk-professor aan die 
Universiteit van Kreta in Griekeland be
noem. 

Hy doseer kliniese voeding aan genees
kunde-studente om voedingsbewustheid 
regdeur Griekeland te help bevorder. 
Verder is hy versoek om navorsingsge
riewe in die Universiteit van Kreta se de
partement van gemeenskapsgesondheid 
en voeding te ontwikke!. 

Die Metaboliese Navorsingsgroep is 
vroeg voorverlede jaar - met dr. Laba
darios as eerste direkteur - deur die 
Mediese Navorsingsraad (MNR) in same
werking met die Universiteit asook die 
Kaaplandse Departement van Hospitaal
dienste ingeste!. 

Die Universiteit van Kreta se aanbod aan 
dr. Labadarios is deel van die Griekse 

regering se beleid om insette vir die land 
se akademiese en navorsingspogings te 

Dr. Labadarios. 

bekom van voorste Griekse wetenskap
likes wat in die buiteland woon. 

"Dit is 'n uitstekende geleentheid vir in
ternasionale samewerking tussen Suid
Afrika en Griekeland oor navorsing van 
wedersydse belang en voordeel," se dr. 
Labadarios. 

Sy werk by die MNR Ie klem op die 
evaluering van voedingstatus, en die 
bepaling van voedingsbehoeftes soos wat 
dit deur siekte of spesifieke lewenstyl 
verander word. 

Dr. Labadarios is in Griekeland gebore 
en in Brittanje as navorser opgelei. Hy 
het 'n doktorsgraad aan die Universiteit 
van Surrey behaa!. In 1977 was hy as be
soekende dosent aan die US se Departe
ment van Huishoudkunde verbonde, 
waarna hy in 1978 'n pos as dosent in die 
Fakulteit Geneeskunde en terselfdertyd 
as 'n navorser by die MNR aanvaar het. 

Hy het in 1984 M.B.Ch.B aan die Uni
versiteit behaa!. 0 

Port Elizabeth-reiinie 
'n Saamtrek van Dud-Maties word op 
24 Maart by die Walmer-buiteklub in 
Port Elizabeth gehou. 'n Groot spitbraai 
word heplan en alle Dud-Maties van 
Port Elizabeth, Despatch en Uitenhage 
is welkom om die geselligheid by te 
woon. 

Die rektor en Vise-kanselier, prof. Mike 
de Vries, sal ook by die saamtrek wees. 
Vir nadere besonderhede kan in Port 
Elizabeth met Lomo du Plessis ('lIr 
533121), Louis Kellerman (558374) en 
Gerrie Albertyn (552514) in verbinding 
getree word. 0 

Hombre word 50 
'n REUNIE van aile oud-inwoners van 
Hombre gaan in die naweek van 23-25 
Maart 1990 gehou word om die mans
koshuis se 50ste verjaardag te vier. 

Die rel1nie is in die universiteitsvakan
sie en oud-inwoners wat dit wi! bywoon, 
kan in die koshuis tuisgaan. Ongelukkig 
het die rel1nie-organiseerders nie aile 
oud-Hombriane se adresse nie. Almal 
wat in die afgelope halfeeu in die 
koshuis was en nog nie rel1nie-uit
nodigings gekry het nie, kan met die 
primarius, mnr. A van Westenbrugge ('lIr 
02231-2802), of die inwonende hoof, dr. 
Johann Cook ('lIr 02231-773207/78707), in 
verbinding tree. 

Hombre beskik deesdae oor sy eie 
sportklub, en daar word ook gepoog om 
'n argiefvan die koshuis op te bou. Die 
oud-inwoners word gevra om ou foto's en 
ander artikels vir die argief te skenk. 0 

NUTRITIONAL STUDY OF JOCKEYS
 

T he Metabolic Research Group - a 
joint undertaking of the Medical 
Research Council (MRC), Stellen

bosch University and the Cape Provin
cial Administration - recently com
pleted a comprehensive nutritional 
study of South African jockeys. As a 
result of their work the Jockey Club of 
South Africa has accepted recommenda
tions aimed at protecting the health of 
the jockeys. For example, the minimum 
racing weight for jockeys in South Afri
ca is to be raised from the current 48 kg 
to 50 kg. 

The Jockey Club of South Africa initia
ted the study in 1988 because they were 
concerned about the rapid weight-loss 
techniques traditionally followed by 
jockeys prior to a race, which may have 
long term effects on their health. 

Other major recommendations of the 
study include the introduction of spot 
medical tests, improving the nutritional 
knowledge of jockeys, introducing ideal 
weights for each jockey and monitoring 
deviations from their set weights on an 
ongoing basis. 

In the study of more than 90% of the 
jockey community, the prevalence and 
extent of weight loss, methods used for 
weight reduction, and potential health 
dangers were evaluated against the back
ground of the jockeys' nutritional status 
and certain aspects of their psychologi
cal status. 

To tackle the problem, a multidiscipli
nary team was created under the leader
ship of Dr. Demetre Labadarios, Director 
of the Metabolic Research Group. 

Other team members include Mr. Derek 

Momberg of the Department of Psychol
ogy at the University, as well as statisti
tians and a dietician. Prof. Andries 
Brink, former Dean of Medicine at the 
University and retired President of the 
MRC, chaired the scientific committee 
responsible for the investigation. 

The average age, weight and height of the 
jockeys (93 in total) who took part in the 
study, was 27,8 years (range 19-55), 52,9 
kg (range 44-60 kg) and 160,9 cm (range 
144,1-174,0) respectively. 

Over the year preceding the study 75% 
of jockeys reported a loss in weight of2-6 
kg in preparation for a race, while 5% of 
them reported a loss of 6 kg and some 
as much as 8,5 kg. This short term weight 
loss was achieved by using, singly or in 
combination, various weight reducing 
methods. 

As a group, jockeys have no strategy for 
long term body weight management and 
rely almost exclusively on traditional 
methods of body weight control, which 
include, singly or in combination, exer
tional, thermal or medicinal dehy
dration. 

Their pathogenic weight control is not 
only associated with real and potential 
health hazards such as loss of strength, 
compromised thermoregulation, renal 
ischaemia and heat exhaustion, but it 
may also, and on occasions does, ad
versely affect their ability to perform cer
tain tasks adequately. 

Fifty-three percent of jockeys gave a his
tory of an active medical problem of 
which the majority involved the mus
culoskeletal system, resulting from ra

--+ 
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Oud-Matie
 
1ste hoof van
 
MNR-sentrum
 

DIE Mediese Navorsingsraad (MNR) het 
een van sy senior navorsers, dr. Derek 
Yach, 'n Oud-Matie wat 'n B.Sc.-hon
neursgraad in epidemiologie aan die US 
behaa! het, as die eerste direkteur van die 
MNR-Sentrum vir Epidemiologiese Na
vorsing in Suid-Afrika (Sensa) aangestel. 

Dr. Yach, 'n voormalige voorsitter van die 
Epidemiologiese Vereniging van Suider
Afrika, is 'n lid van die; lnternasionale 
Epidemiologiese Vereniging. Hy het in 
die afgelope vier jaar elf mediese kur
susse gelei en is die skrywer of mede
skrywer van meer as 50 artikels. 

Voordat hy aan die US gestudeer het, is 
hy aan die Universiteit van Kaapstad as 

Dr. Yach. 

dokter opgelei. Hy het ook 'n meesters
graad in openbare gesondheid aan die 
Johns Hopkins-universiteit in Amerika 
verwerf. 

Dr. Yach is die programleier van Sensa 
se vernaamste projek, 'n tienjaar-studie 
oor nasionale verstedeliking en gesond
heid, om die uitwerking van vinnige ver
stedeliking te ondersoek en die gesond
heidsprobleme verbonde aan verstedeli
king vas te stel. 

Sensa is vir die versameling en evalue
ring van inligting oor die omvang van 
siekte en mortaliteit in Suid-Afrika ver
antwoordelik. Dit is verlede jaar ingestel 
en het sedertdien onder die MNR se vise
president van nasionale programme ge
val. 

Die sentrum is by die MNR-hoofkantoor 
in Parow - digby die Tygerberg-hospi
taal en US-Geneeskundefakulteit - ge
setel. 0 

Departementshoof is vrouepresteerder
 
Die Kaapstad-tak van die Vroueburo 

van SUid-Afrika het prof. Narisscia 
Botha, hoof van die Departement Maat
skaplike Werk, as Vrouepresteerder vir 
1989 aangewys. 

Dill jaarlikse toekenning aan 'n Wes
Kaaplandse vrou wat op haar eie gehied 
uitblink, is vroeg in November op 'n 
banket in Kaapstad aan prof. Botha ge
doen. Dit was die vierde keer dat dit toe
geken is. Die vorige wenners is dr. 
Hannah Reeve-Sanders, Kaapland se 
hoofdirekteur van Hospitaal- en Gesond
heidsdienste, regter Leo van den Heever 
en sakevrou mev. Pat Gorvalla. 

In 1986 het prof. Botha die eerste vrou 
geword wat tot president van die Suid
Afrikaanse Raad vir Maatskaplike Werk 
verkies is. Sedert vroe~r vanjaar dien sy 
vir 'n verdere driejaar-termyn in dill amp. 
Die Raad is ingevolge 'n landswet in
gestel en sy werk kan met dill van die 
Suid-Afrikaanse Geneeskundige en 

Tandheelkundige Raad vergelyk word.
 

Prof. Botha is ook voorsitter van die
 
SUidwes-Kaaplandse Streekwelsyns-


Prof. Botha. 

raad, 'n lid van die Welsynsadviesraad 
en voorsitter van dill raad se bejaarde
sorg-komitee, asook 'n lid van die Maat
skaplike Werkers-vereniging van Suid
Afrika. 

Verder dien sy ook in 'n komitee wat 
deur die Minister van Begroting en Wel
syn aangestel is om pleegsorg in Suid
Afrika te ondersoek. 

Prof. Botha is 'n Dud-Matie wat 'n M
graad met lof en in 19'76 haar doktors
graad op Stellenbosch hehaal het. Sy het 
tien jaar in die praktyk en as dosent aan 
die Universiteit van Wes-Kaapland 
(UWK) gewerk voordat sy in 1972 as US
dosent aangestel is. In 1982 het sy mede
professor geword en in 1987 professor 
asook die opvolger van prof. Jan de Vil
liers, wat as departementshoof afgetree 
het. 
Prof. Botha se man, dr. Gert Erasmus, is 
'n senior navorser aan die US-Bestuur
skool in Bellville. 0 

Jockeys 
-+
 
cing accidents, and the gastrointestinal
 
system, mostly due to peptic ulceration.
 
Two possible risk factors have been iden

tified in the case of the latter, namely
 
vulperability to stress and ingestion of
 
non-steroidal anti-inflammatory agents.
 

Jockeys have an erratic pattern of eating
 
and follow a diet that is inadequate in
 
certain nutrients, higher than recom

mended in fat, particularly saturated fat,
 
and lower than recommended in carbo

hydrates. This diet therefore needs sub

stantial modification.
 

Although jockeys as a group have a good
 
self-image, their vulnerability to stress
 
may be adversely affecting their mental
 
and physical health, as manifested in
 

anxiety, depression, irritability, somatic 
complaints and interpersonal rela
tionships. 

The existing rules governing minimum 
weights for a race seem to be unrealistic 
and, together with tradition and lack of 
sound nutrition knowledge, appear to be 
instrumental to the methods jockeys em
ploy in controlling their body weight. 

A short-term recommendation arising 
from the study was therefore that the 
minimum weight for any race, except 
weight-for-age races and fixed weight 
races, be raised from the current 48 to 50 
kg. This has been introduced as from Au
gust 1989. 

The Metabolic Research Group also 
made other recommendations which the 
Jockey Club plans to implement in the 

medium and long term. These involve 
measures to improve jockeys' nutritional 
knowledge and intake, and to provide 
medical advice for monitoring of their 
weights and better body weight manage
ment. 

The Metabolic Research Group was es
tablished by the MRC in 1987 in order to 
evaluate nutritional status and define 
nutrient requirements, with particular 
emphasis on micronutrient require
ments, as altered by disease or specific 
lifestyles. 

Other research which the Group is cur
rently undertaking includes studies on 
vitamin B6 deficiency in children with 
the nephrotic syndrome, and on the 
nutritional status of the elderly and of 
females on self-imposed weight-redu
cing diets. D 
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Ruimtesatelliete se 
Prof. Izak van der Merwe (links), direk
teur van die Instituut vir Kartografie, en 
dr. Larry Zietsman, adjunk-direkteur, bygegewens ontleed 
die Gems /unior-beeldverwerkingstelsel. 

Die Universiteit het onlangs 'n 
beeldverwerkingstelsel aange
koop. Dit stel US-navorsers nou in 

staat om gegewens oor die aarde, wat 
deur ruimtesatelliete ingesamel word, 
plaaslik te ontleed. Die nuwe stelsel is 
belangrik vir navorsing en opleiding in 
studierigtings soos die geografie, kar
tografie, geologie, bosbou en ander 
wetenskappe wat omgewingshulpbron
ne bestudeer. 

Namate die menslike bevolking groei, 
neem druk op die omgewing toe. Om 
probleme van omgewingsvernietiging, 
verstedeliking, besoedeling en honger
snood aan te spreek, vereis tydige inlig
ting vir monitering- en vooruitbeplan
ningsdoeleindes. 

Groot volumes data word hiervoor beno
dig, sodat die gebruik van sulke stelsels 
noodsaaklik geword het. 

Die Instituut vir Kartografiese Analise en 
die Departement Geografie is reeds etlike 
jare gemoeid met opleiding, navorsing, 
ontwikkeling en die toepassing van die 
rekenaar in die hantering, ontleding en 
kartering van geografiese data. 

Die nuwe beeldverwerkingstelsel sal 
hierdie vermoens nog verder versterk en 
verseker dat die mannekragbehoeftes van 
die land beantwoord kan word. Hierdie 
gespesialiseerde behoeftes vereis goed 
opgeleide mense wat met die moderne 
tegnologie vertroud is. 

Die Gems Junior-beelverwerkingstelsel
 
het ongeveer R120 000 gekos. Dit bestaan
 
uit 'n mikrorekenaar met 'n gespesiali

seerde verwerkingseenheid, 'n hoereso

lusie-kleur-monitor en programmatuur.
 

Die stelsel is ontwerp om groot volumes
 
data vinnig te ontleed en te vertoon. Ver

skeie satelliete - byvoorbeeld die van
 
Landsat, Meteosat, Spot, ensomeer - se
 
beelde kan gehanteer word.
 

Deur sekere prosedures op 'n beeld toe
 
te pas, word bodembenuttingstipes sta

tisties geklassifiseer. Oppervlakstatistiek
 
en voorkomsfrekwensies van gebiede en
 
verskynsels kan so verkry word.
 

Die beeldverwerkingstelsel vorm een PROF. SCHALK WALTERS, Kaapland se Onderwysbestuurders - van die hoogste 
komponent van 'n geYntegreerde geogra Direkteur van Onderwys het as ere beleidmakers tot by die inrigtingshoof 
fiese inligtingstelsel. Saam met ander professor in die Departement Onder het 'n dringende behoefte aan 'n beter 
gesofistikeerde geografiese inligting wysadministrasie en Vergelykende begrip en toepassing van die beginsels 
stelsel- en karteringsprogrammatuur Opvoedkunde in 'n openbare voorle en tegnieke van ekonomie, om die eko
maak dit die Universiteit 'n voorloper op sing by die Universiteit 'n pleidooi vir nomies verwante vraagstukke en proble
die gebied in Suid-Afrika. die uitbouing van . 'onderwysekono me van onderwysvoorsiening en bestuur 

mie" as 'n belangrike studieterrein ge behoorlik te kan analiseer en evalueer.Die beeldverwerkingstelsel se eerste lewer.groot taak is om die veranderende Dit is egter nie moontlik om kritiekloos 
bodem-benuttings- en wateropgarings Die tema vir sy lesing was' 'Ekonomie ekonomiese insette van buite die onder
patrone sedert 1972 in Suidwes-Kaap en onderwysbestuur." Hy het gese wys te aanvaar nie. Ekonomiese navor
land te ontleed en te karteer. Die staat het aspekte soos Suid-Afrika se ekonomiese sing en teorievorming wat die eie aard 
hierdie gegewens nodig om toekomstige en mannekragbehoeftes moet reeds in van onderwys in ag neem, is vir die 
waterbenuttingspatrone in die streek te die aanvanklike onderwysopleiding in huidige situasie in die land noodsaak
bepaal. 0 gesluit word. lik, het prof. Walters gese. 

Prof. WaIters (naaslinks) en sy vrou, mev. Anita WaIters, net voor hy die openbare 
voorlesing as ereprofessor aangebied het. By hulle is prof!. Piet Human van die 
Departement Didaktiek en Nic Prinsloo, hoof van die Departement Onderwysad
ministrasie en Vergelykende Opvoedkunde. 

Bou 'onderwysekonomie' 
uit, S8 prof. Walters 

0 
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Watter verband is daar tussen die 
Universiteit van Stellenbosch 
en die Dooie See-rolle 

daardie wereldbekende geskrifte wat 
geleerdes se verbeelding aangegryp het 
sedert 'n niksvermoedende Arabiese 
bokwagter in 1947 by wadi (spruit) Qum
ran, digby die Dooie See in die huidige 
Israel, op 'n grot vol antieke beskrewe 
rolle afgekom het? 

Meer as veertig jaar na die belangrike 
ontdekking ondersoek geleerdes op ver
skeie plekke oral in die wereld steeds sis
tematies die Dooie See-rolle. En sedert 
1985 word een van die belangrike onder
soeke in die Departement Semitiese Tale 
en Kulture op Stellenbosch gedoen. 

Nadat die Qumran-geskrifte ontdek is, is 
aanvanklik (soos te verwagte) uiteen
lopende standpunte oor die datering 
daarvan gehuldig. Sommige kenners sou 
'n Middeleeuse datering daaraan gee. 
Mettertyd het geleerdes egter vasgestel 
dat dit uit die vroee pre-Christelike tyd
yak dateer. 

Die geskrifte verteenwoordig inderwaar
heid die enigste oorblywende teks
materiaal wat nog uit hierdie era ontdek 
is. Die algemene Hebreeuse (Massore
tiese) teks wat onder meer as basis vir die 

Afrikaanse Bybelvertaling gebruik is, 
dateer uit ongeveer 1000 n.C. 

Die Qumran-versameling bestaan uit 
twee soorte geskrifte. Enersyds is ver
skeie kopiee, of fragmente, van Bybel
boeke in die grotte ontdek. Die soge
naamde Bybelse rolle is van onskatbare 
waarde om die Ou Testament (OT) se teks 
beter te verstaan. 

Daar is voorbeelde ontdek van aile boeke 
in die OT, behalwe Ester (wat moontlik 
toe te skryf is aan die feit dat die Here 
se naam nie een keer in die boek gebruik 
word nie.) 

Die soort rolle is veral waardevol omdat 
dit op tekshistoriese en -teoretiese vlak 

US-navorsing oor die
 
Dooie See-rolle
 

lig op die OT-teks werp. Dit is so omdat 
OT-tekste deur 'n lang, ingewikkelde 
oorleweringsproses gegaan het. Boonop 
het verskeie historiese gebeure die tekste 
beYnvloed. 

Vreemde volke het die yolk Israel ver
skeie kere oorval en selfs in ballingskap 
weggevoer. Die gebeure het elkeen 'n in
vioed gehad op die teks wat in 'n be
paalde samelewing gebruik is. Daar was 
byvoorbeeld verskillende tekste in Pale
stina (die Israeliete se tuiste), Babilon 
(waarheen die ballingskap in 587 v.C. 
plaasgevind het) en Aleksandrie (in 
Egipte, waar daar deur Aleksander die 
Grote se toedoen sedert ongeveer 330 v.C. 
'n groep Jode was wat mettertyd nie meer 
Hebreeus kon praat nie en die Septua
gint, 'n Griekse OT-vertaling, gebruik 
het). 

Die verskille moet onder meer aan 
teologiese, historiese en geografiese fak
tore toegeskryf word. Die Dooie See-mile 

Bo: Prof. Sanders (regs) tydens sy onlangse besoek aan Stellenbosch, hou saam met 
dr. Cook een van die gepubliseerde weergawes van 'n Dooie See-rol vas. Links: 'n 
Gepubliseerde bladsy uit die Psalmrol, waarmee prof. Sanders gemoeid was. 

werp dus lig op hierdie tekshistoriese 
ontwikkelinge. 

'n Verteenwoordigende voorbeeld hier
van is die verskille tussen die Septuagint 
en die algemene Hebreeuse OT-teks wat 
beskikbaar is. Vroeer is die verskille aan 
die vertalers van die Griekse OT toege
dig. Nadat die Dooie See-rolle ontdek is, 
het dit Hebreeuse tekste opgelewer wat 
presies met die Septuagint ooreenstem, 
en van die algemene Hebreeuse teks 
verskil. 

Dit is dus duidelik dat die vertalers nie 
die verskille aangebring het nie, maar dat 
dit deel was van die Hebreeuse tekste wat 
hulle gebruik het. In bepaalde Joodse 
kringe was daar dus Hebreeuse tekste in 

omgang wat van die algemene Hebreeu

se teks verskil het.
 
Hierdie ontdekking het onder meer be

teken dat die Septuagint - wat tot met
 
die Reformasie in elk geval deur die kerk
 
as Bybel aanvaar is - weer na waarde
 
geskat is.
 

Naas die tekshistoriese en gepaard

gaande teologiese bydraes, het die rolle
 
ook grammatikale waarde. .Wat die
 
Hebreeuse taal betref, bevat die OT-teks
 
'n magdom van vergelykende teksmateri

aal, byvoorbeeld ou reste van die taal
 
naas voorbeelde van heelwat latere ont

wikkelinge.
 

Vanselfsprekend is die materiaal wat by
 
wadi Qumran en in sy omstreke ontdek
 
is, onontbeerlike vergelykingsmateriaal.
 
So byvoorbeeld vertoon die skryfwyses
 
wat skrywers/oorskrywers/verwerkers
 
van dele van die OT deur die eeue
 
gebruik het, uiteenlopende grammati

kale kenmerke. Deur 'n sistematiese
 

studie van veranderende taalverskynsels, 
kan allerlei afleidings oor die taal en die 
datering daarvan dus gemaak word. 

Aan die ander kant is daar sogenaamde 
sektariese rolle ontdek. Dit verteenwoor
dig geskrifte waarin die gemeenskaps
lewe van 'n groep afgeskeide Jode, die 
Esseners (wat die Dooie See-rolle 
nagelaat het) beskryf word. Hulle was 
aartskonserwatiewe Jode wat hulle in die 
tweede eeu v.C., weens die liberale in
stelling van die heersende priesters in 
Jerusalem, onttrek het en in die omge
wing van die Dooie See gaan woon het. 

Na aile waarskynlikheid is hulle met die 
val van Jerusalem, teen ongeveer 70 n.C., 
in dieselfde tyd toe die vesting Masada 
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geval het, deur die Romeine vernietig. Hy kon die projek se resultate op inter siteite in Suid-Afrika besoek am lesings 
nasionale vlak laat toets. In Junie verlede en 'seminare te hou.Die studie van die Dooie See-rolle 
jaar het hy 'n referaat oor . 'The comwaarby die Universiteit van Stellenbosch 'n Belangrike aspek van die Qumran
puterized data base for the Dead Sea intensief betrek is - kan dus heelwat lig projek op Stellenbosch is die navorsings
Scrolls" by die tweede kongres van dieop die Bybel werp. Dit geld die teks van moontlikhede wat dit vir studente bied.wetenskaplike organisasie "Bible et indie ar en die NT, asook die kulturele en Verskeie van hulle werk nagraadsformatique" in Jerusalem gelewer. En ingodsdienstige milieu waarin die tekste daaraan. Deur die inkodering vanAugustus vanjaar het hy in Groningen,tot stand gekom het. Qumran-tekste en die beskrywing van 
Nederland, by die derde internasionale die genoemde taalverskille help dieIn 1985 het 'n Israelse Qumran-kenner Qumran-kongres 'n referaat oor "Ortho studente am die databasis uit te bou. en bekende tekskritikus, prof. Em graphic patterns in the Biblical Dead Sea 

manuel Tov van Jerusalem, op StelIen Scrolls" aangebied. Selfs buitelandse studente word betrek. 
bosch besoek afgele in verband met die 'n Amerikaner, mnr. Jimmy Adair van Prof. James Sanders van die sentrum innavorsing wat deur die Departement Fort Worth, Texas, het die afgelope jaar Claremont het Suid-Afrika onlangs asSemitiese Tale en Kulture gedoen word. op Stellenbosch aan die projek gewerk. navorsingsgenoot van dr. Cook besoek. Hy het Suid-Afrika toe gekom as navor Hy het terselfdertyd 'n nagraadse kursus Die RGN het hom hierheen gebring. Hy singsgenoot van dr. Johann Cook van die .onder dr. Cook se leiding voltooi. Mnr. was drie weke op Stellenbosch, hoofdepartement. Adair wi! steeds by die Departementsaaklik am by die Qumran-projek aan te 

Semitiese Tale en Kulture se navorsingsDaar is toe besluit dat dr. Cook by 'n in sluit. projekte betrokke bly, en beoog am sy Mternasionale rekenaarondersoek na die 
en D-studie onder dr. Cook se leidingrolle betrek sou word. Die Universiteit Psalmrol aan die US te doen.het deur die Rektor en Vise-kanselier, 

Prof. Sanders is een van die geleerdes prof. Mike de Vries, se toedoen geld Drie Europese studente wat nou kursussewat vir die verwerking en daaropvolbeskikbaar gestel am 'n loodsstudie hier onder dr. Cook se leiding volg, word oak gende publikasie van 'n oorspronklikeoar te doen, waarna dr. Cook 'n byko by die Qumran-projek betrek. Dooie See-roJ, die omvattende Psalmrol mende toekenning van die RGN gekry 
uit die elfde grot, verantwoordelik was. Hoewel die departement nou met hiperhet om sy navorsing uit te brei. Die 

moderne middele poog am die Bybel entoekenning is vir" 'n Gerekenariseerde Met sy besoek aan die US het prof. 
die taal waarin dit geskryf is, beter te databasis vir die Bybelse Dooie Sanders in samewerking met prof. 
verstaan, word 'n werkwyse gevolg wat See-rolle.' ' Hannes Olivier van die Departement Ou steeds in Iyn is met die wat prof. Charles Testament verskeie lesings by die KweekDr. Cook se navorsing sluit by bestaande Fensham in die departement gevolg enskoal aangebied, en ook in die Departerekenaargesteunde projekte in ander dele aangemoedig het. Prof. Fensham, wat ment Semitiese Tale en Kulture lesings van die wereld aan. Die vertrekpunt was vroeer vanjaar oorlede is, was 'n akadegehou. 'n Hoogtepunt van sy besoek was die "Computer-assisted tools for the miese en navorsingsreus wat in Suidsy openbare lesing oar die Dooiestudy of the Septuagint" (CATSS) Afrika baanbrekerswerk oar die bestuSee-rolle.projek. dering van die Dooie See-rolle gedoen 

Daarna het hy verskeie ander univer h~. 0'n Unieke databasis is op Stellenbosch 
vir die Dooie See-rolle antwerp. Die 
struktuur van die databasis omvat 'n 
beskrywing van aIle denkbare verskille 
tussen die algemene Hebreeuse teks en 
'n bepaalde Dooie See-rol. 'n Unieke 
stelsel van afkortings en notasies is in die 
proses antwerp en word gebruik am die 
verskille sistematies te beskryf. 

Die werk aan die rolle word in die 
Departement Semitiese Tale gedoen. 'n 
Navorsingseenheid vir die bestudering 
van die taal en teks van die ar met be
hulp van die rekenaar bestaan sedert 
1986 in die departement, met prof. 
Walter Claassen, die departementshoof, 
as direkteur. 

Die RGN ondersteun die eenheid, wat 'n 
navorsingsgerigte milieu geskep het 
waarby dr. Cook se projek, saver dit 
rekenaarmatige arbeid betref, aansluit. 
Die kleiner projek, wat onafhanklik van Mnr. Herman Burger 
die navorsingseenheid funksioneer, het (links) sf: as primarius 
mettertyd so uitgebrei dat dit 'n groter van Dagbreek welkom 
RGN-projek geword het. aan die koshuis se 

nuwe inwonende hoof, Daarby is dr. Cook se projek internasio
mnr. Tex de Swardt, asnaal. Hy het twee keer rakende die pro
sistent-direkteur vanjek in die buiteland navorsing gedoen 
Studentesake aan diealbei kere aan die Sentrum vir Antieke 
US en 'n oud-DagbreBybelse Manuskripte in Claremont, 
ker. By hulle is prof. Kalifornie. Hiervoor het hy uit Amerika 
Herman van Niekerk,die gesogte Irvine-studiebeurs ontvang 
wat n6 altesaam 16 jaar- en was slegs die tweede ontvanger 
as inwonende hoof uitdaarvan. 
tree. Mnr. Burger, 'n 

Dr. Cook het ook aan die kwcekskool in Kweekskool-student, is 
Claremont oor die Qumran-rolle gedo die seun van ds. "Vet" 
seer en 'n openbare lesing daaroor aan Burger, ook 'n oud
gebied. Dagbreker. 

Mnr. Jimmy Adair (links bo) van Texas, wat as student die afgelope jaar by die 
Qumran-projek aan die US betrokke was, en die drie Europeane (regs bo) wat nou 
nog hier studeer en by die navorsing ingeskakel is. Hulle is Jurg Eggler (middel) van 
Switserland en twee Wes-Duitse broers, Martin (links) en Gerald Klingbeil. 
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US kan bydra tot
 
ruimte-program
 

"Ek hoop universiteite gaan ook die 
geleentheid gebied word om hul

Dr. Schoonwinkel kundigheid tot beskikking van 
(regs) en prof. Jan ons land se voorgestelde ruimte-program 
du Plessis, van die te stel," se prof. Christo Viljoen, die 
Departement Elek dekaan van Ingenieurswese. 
triese en Elek
troniese Hy het gereageer op 'n aankondiging 
Ingenieurswese, deur mnr. Danie Steyn ('n oud-student 
tydens die ope dog van die US-ingenieursfakul18it) kort voor 
by 'n deel van die sy uittrede as Minister van Ekonomiese 
BST se Apparatuur Sake en Tegnologie vroeer vanjaar, dat 
in-die Lus-simula Suid-Afrika tot die ruimte-tegnologie 
sietoerusting. gaan toetree. 

Prof. Viljoen meen verskeie navorsings

D ie Buro vir Stelselingenieurswese parallel-numeriese verwerking moontlik instellings in die Fakulteit Ingenieurs
(BSI) het in die derde kwartaal 'n maak. Dit het daartoe gelei dat Suid wese kan 'n belangrike bydrae tot die 

ope dag gehou om sy navorsingsaktiwi Afrika se eerste superrekenaar in same program lewer. Dit sluit in die Instituut 
teite bekend te stel. Meer as 250 inge werking met ingenieurs van die WNNR vir Elektronika, buro's vir Stelselinge
nieurs- en natuurwetenskapstudente van ontwikkel is. nieurswese en Meganiese Ingenieurs
die universiteite van Stellenbosch, Kaap wese, en die departemente MeganieseDie BSI se jongste projek, Simlab, het stad en Wes-Kaapland asook die Kaapse Ingenieurswese asook Elektriese en Elekook baie belangstelling gewek. Dit is 'n 
en Skiereilandse technikons was by die troniese Ingenieurswese. globale naam vir 'n groep programme geslaagde ope dag. 

wat ontwikkel word om Suid-Afrikaanse Die WNNR se Stigting vir Navorsings
Die BSI is die jongste navorsingsinstel simulasie-ingenieurs se doeltreffend ontwikkeling (SNO) erken die Instituut 
ling van die Fakulteit Ingenieurswese. heid te verbeter. vir Elektronika as sentrum van uitmun
Dit is voorverlede jaar ingeste!. In Mei tendheid op die terrein van elektroniese Simlab se krag is daarin gelee dat inverlede jaar het die BSI die eerste instan transmissie, onder prof. John Cloete se gewikkelde stelsels gesimuleer kan word sie geword wat 'n gebou in die nuut ge leiding. 

te stel met behulp van 'n aantal stan
deur dit grafies op 'n rekenaarskerm voor 

Hierdie navorsing van die instituut kan 
daard-simulasieboublokke wat deur die 'n belangrike bydrae lewer tot die ont
BSI ontwikkel is. Die ingenieur word dus werp van antennes vir gebruik aan boord 
graotliks onthef van die tydrowende taak van 'n satelliet, asook mikrogolf-ontBSI hou 
om rekenaarkode te skryf en te ontfout vangers en -senders wat as transponeer
wanneer 'n nuwe stelsel se gedrag voor ders aan boord van kommunikasie-satel
spel moet word. liete onmisbaar is. 
Stelselingenieurswese is die proses 
waarvolgens ingewikkelde moderne pro

geslaagde 
Transputerope dag dukte logies en koste-effektief ontwikkel Daarby is die instituut se direkteur, prof. 

word. Dit word benodig waar die pro Jan du Plessis, besig om 'n nasionale
dukte tegnologies ingewikkeld is en 'n sentrum vir parallel-prosessering te ves
lang tyd vir realisering benodig. tig. Hierdie navorsing sentreer random 

het. 
stigte Tegnopark op Stellenbosch betrek 

die transputer as parallel-verwerker, wat 
die ontwikkeling van verskeie graot 
Die stelselingenieurswese-proses is al in 

eweneens vir seinverwerking aan boord
Soos die fakulteit se ander buro, vier in van waarneming-satelliete noodsaaklik Suid-Afrikaanse projekte soos Sasol I en
stitute en een sentrum, is die BSI 'n is.II, die Koeberg-kragsentrale en Mossgas
diensinstelling wat van die Universiteit toegepas. Die Buro vir Stelselingenieurswese (BSI) 
Afrikaanse nywerheid beskikbaar stel. 
se akademiese vermoens aan die Suid

onder leiding van sy direkteur, dr. Ar
Terselfdertyd word die ingenieursprak

'n Hoogtepunt van die BSI se ope dag 
nold Schoonwinkel, is uitmuntend toe

tyk se ondervinding na die klaskamer 
was 'n voorlesing deur sy direkteur, dr. 

gerus om op die omvattende stelsel-in
teruggevoer. 

Arnold Schoonwinkel, waarin die voor
genieurswese-aspekte van die beoogde 

bruik is om die stelselingenieurswese
beeld van 'n kommunikasiesatelliet ge

ruimtepoging navorsing te kan doen. 
Die ope dag het goed geslaag in sy doel proses te illustreer. Die BSI se rekenaar-simulasiefasiliteite 
kes-in-opleiding aan die toepassing van 
stelling om ingenieurs- en wetenskapli

is belangrik vir die nabootsing van ap
stelselingenieurswese in die praktyk be

Na die lesing is die besoekers na die BSI 
paratuur wat in die ruimte-tegnologie 

kend te stel. Die Altron-groep - wat die 
se laboratorium en rekenaarsentrum ge

gebruik kan word. 
hoofborg vir die daarstelling van die BSI

neem vir 'n demonstrasie van Appara
tuur-in-die-Lus-simulasietoerusting. Die Prof. Vos Hattingh, direkteur van die fasiliteite was - het uitstallings van hul toerusting is enig in sy soort in Suid Buro vir Meganiese Ingenieurswese, is 
Afrika en kan byvoorbeeld gebruik word jongste hoetegnologie-produkte gehou. al vir baie jare aktief met navorsing op 
om die dinamiese gedrag van 'n satelliet die gebied van stustraalenjins besig. HyEen uitstalling wat baie belangstelling in die ruimte-omgewing na te boots. het al by etlike internasionale kongresse 

ment Elektriese en Elektroniese Inge
uitgelok het, was die van die Departe

hieroor verslag gedoen. In aansluiting 
nieurswese se transputer-s18lse!. Hierdie 

Dit was die BSI se eerste ope dag. Daar 
word beoog om dit 'n jaarlikse instelling 

rekenaars is 'n nuwe tegnologie wat -+te maak. 0 
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hierby bied die Departement Meganiese 
Ingenieurswese oak reeds vir baie jare 'n 
meestersgraadkursus in vuurpylaandry
wing aan. 

Die Departement Elektriese en Elek
troniese Ingenieurswese het reeds in die 
laat vyftigerjare onder die leiding van 
mnr. (later prof.) Carl Olen 'n satelliet
ontvangstasie bedryf. Dit het destyds 
deel van die Internasionale Geofisiese 
Jaar (IG}) gevorm. 

Die ontvangstasie - gehuisves in 'n sink
hut - was op die ou gholfbaan, op die 
terrein waar die Fakulteit Ingenieurswese 
se gebouekompleks nou is. Mnr. Olen, 
bygestaan deur mnr. Tom Bezuiden
houdt as elektronikus en senior studente, 
het die ontvangs-toerusting eiehandig 
gebou. 

Prof. Viljoen was een van die enkele 
studente wat gereeld by die ontvang
stasie diens gedoen het. Hy beskik nou 
nog oor 'n opname van die Beta-satelliet 
wat in April 1958 op Stellenbosch ont
yang is. 

Die seine is op 'n frekwensie van 108 
MHz ontvang, wat destyds moontlik was 
omdat die FM-uitsending op die fre
kwensieband toe nog nie onderneem is 
nie. Nadat die ontvangde seine geregi
streer is, is die resultate per pos aan die 
IGJ-hoofkwartier in Amerika gestuur. 

Die Maties se satelliet-ontvangstasie het 
'n belangrike skakel in die destydse net
werk van satelliet-ontvangstasies oral in 
die wereld gevorm. In een stadium was 
dit die enigste wat 'n "verlore" satelliet. 
waarvan die uitsendings blykbaar gefaal 
het, weer kon opspoor. 

Hy onthou nog hoe die Yagi-antenne met 
behulp van 'n paal - die stomp van 'n 
garingboom - met die hand op die satel
liet gerig is terwyl dit oor Suider-Afrika 
beweeg het. 0 

Onder: Mnr. Johan Potgieter (links) wat 
destyds 'n senior student was en mnr. 
(later prof.) Olen by die ontvangstoerus
ting in die US se destydse satelliet-ont
vangstasie. Mnr. Potgieter werk nou by 
die WNNR. Prof. Olen is oorlede. Regs 
onder is die antenne-installasie van die 
destydse ontvangstasie wat in 1958 deur 

11 senior personeellede 
tree vanjaar at 

Prof. Van Biljon. 

Maties en US-dosente opgerig is. 

Prof. Theron. 

TIEN SENIOR dosente asook die direk
teur van Ontwikkeling en Skakeling 
tree vanjaar ns. lang dienstydperke by 
die Universiteite af. 

Prof. A.A. (Attie) Theron tree as hoof 
van die Departement Grond- en Land
bouwaterkunde af. Hy is sedert die be
gin van 1958 aan die Fakulteit van Land
bouwetenskappe verbonde. In 1961 het 
hy professor geword. 

Prof. Theron het B.Sc. asook M.Sc. in 
chemie op Stellenbosch verwerf voordat 
hy met 'n studiebeurs Amerika toe is, 
waar hy in September 1957 'n doktors
graad in grondchemie aan die Cornell
universiteit behaal het. 

Gedurende die vroee jare van sy aka
demiese loopbaan het prof. Theron in 'n 
stadium as direkteur van die Winterreen
streek van die destydse Departement 
Landbou-tegniese Dienste waargeneem. 
Hy het onlangs as dekaan van Landbou
wetenskappe waargeneem. Gedurende 
die jare sewentig het hy lank in die raad 
van die Universiteit van Fort Hare ge
dien. Prof. Theron was ook voorheen 
president van die Grondkunde-vereni
ging van SA. 

Mm. Lombard. 

Prof. I.J. (Izak) van Biljon is sedert 1986 
die voltydse dekaan van die Fakulteit 
Handel en Administrasie. Hy is vanaf 
1947 aan die US verbonde. Nadat hy aan
vanklik 'n dosent in die Departement 
Sielkunde was, het hy in 1964 professor 
en hoof van die Departement Bedryfsiel
kunde geword. 

Hy het aanvanklik aan die Graaff-Reinet
se Opleidingskollege afgestudeer (1944) 
waarna hy op Stellenbosch B.A. (1946), 
M.A. (1948). D.Phil. (1953) en M.Ed. met 
lof (1958) verwerf het. Gedurende 
1962-'63 het hy met 'n Oppenheimer-ge
denktrustbeurs aan die Universiteit van 
Londen gestudeer en A.I.E. behaal. 

Tydens die studieverblyf het hy ook 'n 
uitgebreide studiereis deur Skotland, 
Amerika en Rusland onderneem om uni
versiteite en vakverwante inrigtings te be
soek. In 1974- '75 het hy weer 'n studiereis 
deur Brittanje onderneem om universi
teite te besoek. Hy het ook vyfbuiteland
se kongresse gedurende 1963·'75 byge
woon. 

In 1972-'73 het hy ook as dekaan van Han
del en Administrasie opgetree en in 1974-
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Prof. De Wit. Prof. Coetsee. Prof. Hofmeyr. 

was hy hoof van die buitemuurse afde
ling in Bellville. Hy het ook van 1964 tot 
1970 as senaatslid (vir bedryfsielkunde) 
aan die UPE gedien. 

Mnr. P.J. (Piet) Lombard tree af as direk
teur van die Departement Ontwikkeling 
en Skakeling. Hy is sedert 1954 aan die 
US verbonde, aanvanklik as geskiedenis
dosent tot Junie 1956, daarna vir 'n jaar 
as hoofklerk in die sentrale administra
sie, en vanaf Julie 1957 as inligtingsbe
ampte in die Inligtingsburo, voorloper 
van die huidige Departement Ontwikke
ling en Skakeling. In 1958 het hy hoof 
van die buro geword. 

Hy het BA, MA en SOD gedurende 
1949-'52 aan die US behaal. 'n Toeken
ning deur die VSA-SA-Leiersuitruilpro
gram het hom en mev. Veronica Lombard 
in staat gestel om in 1967 drie maande 
lank universiteite in Amerika te besoek. 

Mnr. Lombard het twee termyne as Stel
lenbosse burgemeester gedien. Verder 
was hy o.m. voorsitter van die Kongres 
van Skakelbeamptes van SA Universi
teite, eerste president van die Nywer
heidsraad vir plaaslike besture in Kaap
land, en eerste voorsitter van die Verhou
dingskomitee op Stellenb~sch. Hy is 
voorsitter van die advieskomitee vir Teg
nopark. asook van verskeie maatskap
pye-direksies. 

Prof. J.L. (Lotter) de Wit tree as hoogle
raar in die Departement Biochemie af. 
Hy is sedert Januarie 1969 as professor 
aan die US verbonde, aanvanklik aan die 
destydse Departement Landbouchemie 
totdat die Departement Biochemie in 
1974 tot stand gekom het. 

Prof. De Wit het M.Sc. aan die Univer

siteit van Pretoria behaal, waarna hy
 
D.Sc. in Utrecht, Nederland, verwerfhet.
 
In 1968 het hy vir 'n jaar as navorser aan
 
die Universiteit van Kalifornie in Davis
 
gewerk. Voordat hy aan die US aangestel
 
is, was hy vir bykans 'n dekade aan die
 
Universiteit van Natal verbonde.
 

Prof. Andre Coetsee is sedert Julie 1949
 
aan die Universiteit verbonde. In 1952
 
het hy senior lektor en in 1972 professor
 
geword. Hy tree as hoof van die Departe

ment Siviele Ingenieurswese af.
 

Prof. Coetsee het B.Sc. Ing. aan die Uni

versiteit van Kaapstad behaal, waarna hy
 
met 'n Oppenheimer-gedenktrustbeurs
 
aan die Universiteit van Delft gestudeer
 
het.
 

Hy was saam met prof. Robbie Truter, die
 
destydse departementshoof, verantwoor

delik daarvoor dat die Departement Si

viele Ingenieurswese een van die eerste
 
plekke in Suid-Afrika was waar 'n kus

ondersoek met behulp van 'n bewegende
 
model uitgevoer is. Die projek - vir die
 
verbetering van die Bergriviermond aan
 
die Kaapse weskus - is teen 1962 vol

tooi en het tot die ontwikkeling van 'n
 
nuwe riviermonding daar gelei.
 

Prof. Coetsee het gedien in die komitee
 
wat die argitekte bygestaan het toe die
 
Ingenieurs-gebouekompleks opgerig is.
 
Hy was veral betrokke by die beplanning
 
van die hidroulika-laboratorium, en het
 
vir die doel saam met enkele ander US

personeellede 'n studiereis na die buite

land onderneem.
 
Prof. I.M. (Isabel) Hofmeyr tree as hoof
 
van die Departement Verpleegkunde af.
 

Prof. Schutte. 

Sy was sedert die departement se ont
staan in 1963 daarby betrokke en is reeds 
in 1964 as lektrise en eerste departe
mentshoof aangestel. In 1968 het sy 
senior lektrise en in 1973 professor 
geword. 

Sy het B.Sc., SOD en REd. gedurende 
1949-'64 aan die US behaal. In 1968 be
haal sy M.Ed. en in 1973 D.Ed. aan die 
Universiteit van Pretoria. Gedurende 
1974 het sy met 'n Ernest Oppenheimer
studiebeurs 'n aantal Amerikaanse uni
versiteite besoek. Sy het ook saam met 
'n groep ander verpleegkundiges in 1981 
'n besoek aan Europa en Skandinawie 
gebring. 

Prof. Hofmeyr is •n stigterslid van die SA 
Verpleegstersvereniging se Tygerberg
tak, en het die Wes-Kaaplandse streek in 
die vereniging se sentrale bestuur ver
teenwoordig. As meesters-atleet het sy 
vroeer vanjaar twee keer na mekaar die 
wereldrekord vir die 300 m. hekkies in 
haar ouderdomsklas verbeter, en sy het 
ook reeds SA rekords in vyfkamp en 
hoogspring in haar ouderdomsgroep op
gestel. 

Prof. H.J. (Hennie) Schutte tree as profes
sor in wiskunde af, nadat hy die pos se
dert die begin van 1982 beklee het. Hy 
het B.Sc., M.Sc. en UOD aan die Potch
efstroomse Universiteit en in 1952 'n 
doktorsgraad in Leiden, Nederland, be
haal. Voor 1982 was hy dosent aan die 
Universiteit van Pretoria, Potchefstroom, 
die UPE (waar hy dekaan van natuurwe
tenskappe was) en Rhodes-universiteit 
(dekaan van lettere en wysbegeerte). 

In 1960 het hy met 'n Nuffield-navor
-+ 

Mnr. Van Niekerk. Dr. Wiid. Dr. Basson. Mnr. Hayward. 
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singstoekenning aan Cambridge-univer
siteit deurgebring en in 1977 was hy 
gasdosent aan die Carleton-universiteit 
in Ottawa, Kanada. Die Havenga-prys vir 
wiskunde is in 1978 aan hom toegeken. 
Onder sy talle oud-studente is vier 
wiskundeprofessore, insluitende twee 
departementshoofde. 

Mnr. A.F. (Doeks) van Niekerk tree as 
hoof van die Departement Skoolkuns, 
Fakulteit Opvoedkunde, af. Hy is sedert 
1963 aan die US verbonde, vanaf 1967 as 
senior lektor. Onder sy leiding is die eer
tydse kunsvlyt-departement tot die 
huidige Departement Skoolkuns uitge
bou. Sedert 1983 bied die departement 
ook 'n graadkursus (die enigste in Suid
Afrika) met skoolkuns as hoofvak aan. 

Mm. Yan Niekerk is aan die Paarlse en 
Kaapstadse onderwyserskolleges op
gelei, waarna hy BA en B.Ed. op Stellen
bosch verwerf het. In 1966 het hy 'n 
studiebesoek aan Europe gebring. 

Dr. B.M. (Beatrice) Widd, senior lektrise 
in Menslike Bewegingskunde, is sedert 

van Lettere en Wysbegeerte), Julius Jeppe Q Ud-professor Nic Olivier, voor1954 aan die departement (voorheen Lig

malige hoof van die Departement
 (dr. Olivier se opvolger as departementsgaamlike Opvoedkunde) verbonde. Sy 

hoof, Ontwikkelingsadministrasie) enBantoereg- en Administrasie (tans het B.Sc., B.Ed., M.Ed. en nEd. aan die 
Hennie Kotze (Politieke Wetenskap). Ontwikkelingsadministrasie), is vroeerUS behaal. Yan 1968 tot 1986 het sy 'n 

vanjaar kort voor sy 70ste verjaardag leidende rol in die opstel, evalueer en Naas prof. Hugo het proff. David Welsh vereer met 'n huldigingsbundel wat aanhersien van die nasionale kernsillabus en Hermann Giliomee asook mm. Johom opgedra is. Altesaam 22 van sy oudvir liggaamlike opvoeding vir skool hann de Yilliers Graaff (Universiteit studente, oud-kollegas en ander vakmeisies gespeel. Kaapstad), proff. Hans Holleman en Sigenote het meegewerk aan South African 
mon Bekker (Natal), proff. MarinusSy het die Matie-vrouehokkieklub 20 Perspectives - Essays in honour of Nic 
Wiechers en Dirk Kotze asook dr. Hannesjaar lank afgerig, was die US-vroue Olivier, onder redaksie van prof. Pierre 
Mentz (Unisa). Wolfgang Thomasontspanningsvereniging se stigterslid en Hugo van die Departement Ontwik
(UWK) , Robert Gordon (Burlington, Vereerste presidente, en het provinsiale kelingsadministrasie en Politiek aan 
mont, VSA) asook dr. Olivier se seun,kleure verwerf in veldhokkie en sagtebal Unisa. Dit is by 'n onthaal op Stellen
prof. Nic Olivier (Potchefstroom) aan die(WP), pluimbal (Boland, OYS) en krieket bosch aan dr. Olivier oorhandig. 
bundel meegewerk. Bydraes is ook ge

dosent, wyle prof. J.A. Wiid (Departe
(OYS). Haar pa was 'n bekende US

Dr. Olivier was tot 1W4 dertig jaar aan die lewer deur mm. Franklin Sonn (rektor, 
ment Geskiedenis). US verbonde - vanaf 1951 as professor Skiereilandse Technikon), dr. Van Zyl 

en departementshoof. Hy het BA en twee Slabbert (voormalige Opposisieleier), 
MA-grade (Naturelle-administrasie en me. Pat Rainey (vryskut-navorser in die 

Dr. A.J. (Abe) Basson tree af as senior Bantoetale) alles met lof asook LL.B. op sosiale wetenskappe) en mnr. Gideon AI
lektor in Fundamentele en Historiese Stellenbosch verwerf. Die Universiteit bertyn (Gencor-groep).

Opvoedkunde, 'n pos wat hy sedert 1972
 van Zoeloeland het verlede jaar 'n
 
beklee. Voorheen was hy aan die Univer
 As politikus in die afgelope 15 jaar waseredoktorsgraad aan hom verleen.
 
siteit van Kaapstad verbonde. Hy het BA,
 dr. Olvier o.m. navorsingsdirekteur van 

Onder die medewerkers aan die hul die PFP en die party se parlementereHOD, B.Ed., M.Ed. en nEd. alles aan die 
digingsbundel is US-professore Gerd woordvoerder oor konstitusionele aanUS behaal. In 1978 het hy 'n studiebesoek 
Schuler (Antropologie, afgetree), Jan geleenthede. As sulks was hy vir talleaan Europe gebring. 
Sadie (ekonomie, afgetree), Johan De omvattende navorsingstukke verant

Sy studieveld is veral die ideologies genaar (Filosofie), S.P: Cilliers (dekaan woordelik.
politiese tendense in die opvoeding en 
hy het talle artikels hieroor gepubliseer. Sowat 35 artikels deur hom het in Suid
Hy is ook die skrywer of mede-skrywer Afrikaanse en buitelandse blaaie ver
van verskeie boeke, waarvan Kom

skap in 1969 aan die US behaal. Voor sy 
skyn. Sy reusewerk, Die privaatreg van 

rnunisme en opvoeding Cn alleenwerk 
aanstelling aan die Universiteit het hy in 

die Suid-Afrikaanse Bantoe, het sedert 
deur hom) die bekendste is. Dr. Basson 

die voedselbedryf, hoofsaaklik by die 
dit in 1968 verskyn het, 'n hersiene uit 

is ook Duits en Frans magtig. As radio
Langeberg-kooperasie, as skeikundige en 

gawe (1981) beleef en is vroeer vanjaar 
amateur het hy met talle mense wereld

produksiebestuurder gewerk. Geduren
onder 'n gewysigde titel (en met sy twee 

wyd en veral agter die Ystergordyn ver
de 1965-'70 was hy aan die NIVV op Stel

seuns, proff. Nic en Willem Olivier as 
bintenisse opgebou. 

lenbosch verbonde. 
mede-skrywers) heruitgegee. 

In die vroee sewentigerjare was hy vir die 
instelling van 'n kursus in voedsel Prof. Hugo se in sy voorwoord in die 

Mnr. J.P. (Peter) Hayward het reeds bundel dat dr. Olivier 'n buitengewone 
gedurendedie jaar as lektor in Voedsel

gehalteversekering verantwoordelik. 'n 
dosent was. Sy vernaamste begunstigdes 

wetenskap in die Fakulteit Landbouwe
Harry Crossley-beurs het hom in staat 

is die duisende studente wat onder hom 
tenskappe afgetree, nadat hy sedert 1971 

gestel om in 1980 'n uitgebreide studie
gestudeer het. Sy beeld sal nog helder 

aan die departement verbonde was. Hy 
reis - oor die gebruik van gerekenari

by hulle voortleef wanneer hul herin
het B.Sc. in Landbouwetenskappe in 

seerde gehalteversekeringstelsels in die 
neringe aan hul ander universiteits

1952 en B.sc.-honneurs in Voedselweten
voedselbedryf - deur Brittanje en die 

dosente reeds vervaag het.VSA te onderneem. 0 

Dr. Nic Olivier (sittende in die middel, naasregs) by die onthaal waar die huldigings
bundel aan hom oorhandig is. Langs hom sit sy vrou, mev. Jose Olivier, en aan sy 
linkerkant prof. Pierre Hugo, onder wie se redaksie die bundel verskyn het. 

Huldigingsbundel opgedra
 
aan oud-professor
 

0 
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Die J.S. Gericke-biblioteek se 
Dokumentesentrum het onlangs 
die ordening, indeling en ont

sluiting van een van sy grootste ver
samelings, die van C.J. Langenhoven, 
afgehandel. Langenhoven, 'n Oud
Matie, het sy versameling aan die 
Universiteit bemaak op voorwaarde dat 
dit eers 50 jaar na sy dood ontsluit sou 
word. Hy is in 1932 oorlede. 

Volgens die bepaJing het die sentrum die 
versameling in 1982 ontvang, maar die 
werk daaraan kon eers sowat drie jaar 
gelede in alle ems begin. Dit was nadat 
'n ruim skenking van die Nasionale Pers 
meegebring het dat twee bykomende 
personeellede, mevv. Marianne van der 
Merwe en Rina du Plessis, aangestel kon 
word om mevv. Hanna Botha, hoof van 
die sentrum, en Joan Walters by te staan. 

Saam met die Langenhoven-dokumente 
het die US ook die versameling van wyle 
mej. Sarah Goldblatt, die kuratrise van 
Langenhoven se letterkundige nalaten-

Langenhoven se eie ontwerp vir die 
buiteblad van sy boek LoeJoeraai, die 
eerste Afrikaanse ruimteverhaal. 

skap, ontvang. 'n Aparte katalogus is op
gestel van die Gdldblatt-versameling, 
wat Langenhoven s'n aanvul. 

Die Langenhoven-versameling beslaan 
sowat 14 meters rakruimte. Dit word soos 
die ander geordende versamelings van 
die sentrum in houers van suurvrye kar
ton bewaar. 

In die katalogusse word elke dokument 
afsonderlik beskryf. Daar is kort opsom
mings van die persoonlike en politieke 
korrespondensie. Die Langenhoven
katalogus bestaan uit drie dele, waarvan 
een 'n outeur-, titel- en onderwerpindeks 
bevat. 

Die Universiteit se drukkery en bindery 
het van die Langenhoven- en Goldblatt
katalogusse elk vyf stelle gemaak. Twee 
daarvan gaan na Arbeidsgenot, Langen

hoven se eertydse huis op Oudtshoom, 
wat as museum nou gerestoureer word. 

Prof. Mike de Vries, die Rektor en Vise
kanselier, is ook voorsitter van die komi
tee wat vir die museum se restourasie 
verantwoordelik is. Hy het onlangs in 
Arbeidsgenot die museum se twee stelle 
katalogusse as 'n geskenk van die Uni
versiteit aan die museumbestuur oor
handig. 

Een van die twee stelle in Arbeidsgenot 
is in 'n spesiale houer wat deur mnr. Don 
Lisle van die US-bindery ontwerp en ge
maak is. Die ander een daar is 'n 
"gebruikerstel" waardeur besoekers by 
die museum sal kan blaai as hulle in die 
inhoud van die Langenhoven-dokumen
teversameJing by die Universiteit belang
stel. Die derde stel is vir gebruikers in 
die Dokumentesentrum. 

Langenhoven se dokumenteversameling 
weerspieel sy veelsydigheid en wye be
langstellingsveld. Daar is van manu
skripte van sy baie werke' tot vertalings, 

Die Langenhoven-versam
 

I.M/(,
 

spreuke, briefwisseJing met talle mense, 
patent-ontwerpe, handboeke, interes
sante stukke oor Die Stem, 'n liedjie
bundel, regsdokumente, foto's, potlood
sketse deur homself en persknipsels. 

Daar is 45 manuskripte van sy romans, 
toneelstukke, kinderboeke, sy outobio
grafie (U dienswillige dienaar), lesings, 
pamflette, en bydraes vir tydskrifte en 
dagblaaie. 

Die manuskripte sluit ook die van on
gepubliseerde werke soos Die ou poets
bakker en Clifton Brown the famous 
Cape lawyer in. Volgens korresponden
sie het hy probeer om laasgenoemde in 
Brittanje gepubliseer te kry, maar daar 
is nie bewyse dat hy dit kon regkry nie. 

Sy vertalings sluit in die van die Gesange 
in Afrikaans, die volledige teks van die 
Afrikaanse vertaJing van Omar Khayyam 
se Rubaiy6t, asook taUe gediggies en 
Jiedjies wat hy meesal uit Engels en Duits 
maar ook uit Frans vertaal het. 

Langenhoven se briefwisseling sluit die 
met mede-politici soos generaals Smuts 
en Hertzog en dr. nF. Malan, met mej. 
Goldblatt en met familie, vriende en 
kliente in. 

Daar is letterlik honderde spreuke en 
limerieke in die versameling. Onder die 
patentmateriaal is ontwerpe vir 'n son
wyser en 'n waterpomp. 

Die handboeke sluit in een vir snelskrif 
in Afrikaans, 'n Afrikaanse taalboek vir 
Engelssprekendes, en twee werke waar
van Lagenhoven die mede-skrywer was 
en wat destyds gesaghebbend was: Hoe 
om te skrywe, saam met prof. E.C. 
Pienaar van Stellenbosch, en Geskied
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kundige opstelle, saam met Gustav 
Preller. 

Oor Die Stem en Die Vlaglied is daar in
teressante en omvattende stukke. Drie 
strafes van Die Stem, in potlood geskryf, 
is moontlik die mees oorspronklike 
dokument van die Volkslied. Mej. Gold
blatt het een keer daarvan melding ge
maak dat Langenhoven Die Stem se 
eerste drie strafes op Oudtshoorn 
geskryf, later aan haar en die Fagans 
(Henry en Queenie) voorgelees en op hul 
aandrang die vierde strafe bygevoeg het. 

Sy eie komposisie van musiek vir Die 
Stem, wat hy onder die skuilnaam KRN 
gepubliseer het, is 'n ander interessante 
stuk in die versameling. Nog 'n mooi 
stuk is sy Ou Jiedjies, wat hy in sy mooi 
sierskrif geskryf, van 'n geYllustreerde 
buiteblad voorsien en eiehandig gebind 
het. 

Naas KRN het hy ook skuilname soos 
Sagmoedige Neelsie, Stoffel, Gieljam, 
Adam Dutchman, A Royalist, Paddastoel 
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Links bo: 'n Penskets-selfportret van
 
Langenhoven.
 
Regs bo: Die laaste paragraaf wat Lan

genhoven enkele ure voor sy dood
 
geskryfhet - in die manuskrip van Die
 
mantel van Elia.
 
Links: Die Stem in potlood - moontlik
 
die mees oorspronkJike dokument van
 
die VolksJied.
 
Onder: 'n Skets wat hy van sy huis, Ar

beidsgenot, gemaak het.
 
Regs onder: Een van sy liedjies, met sy
 
eie komposisie, alles in sy eie handskrif.
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Hierdie reuseversameling in die US
biblioteek is nou georden, ingedeel enmeling 
ontsluit 

en Elspeth gebruik. Hy het die eerste 
Afrikaanse speurverhaal, Donker spore, 
en ruimteverhaal Loeloeraai, geskryf. 

Uit sy dae as regspraktisyn is daar stukke 
oor die Kamanassie-besproeiingskema, 
die Waterwet en baie ander watersake, en 
nog talle ander hofsake, waarmee hy te 
doen gehad het. 

Pragtige potloodsketse van landskappe 
(onder meer Mostert se Meul in Kaap
stad) toon Langenhoven se talent as beel
dende kunstenaar. Baie van die illustra
sies wat hy vir van sy werke, soos vir Die 
wandelende geraamte en Geeste op 
aarde, gemaak het, is in die versameling. 
Talle sjablone wat in sy sketsboeke gekry 
is, toon sy belangstelling in hout- en 
leerwerk. 

Daar is 'n groot versameling baie waar
devolle foto's, onder meer van sy jeug
jare en sy begrafnis. 

By die politieke materiaal is heelwat 
dokumente uit die tyd toe hy as LPR vir 
Oudtshoorn hom vir die erkenning van 
Afrikaans as voertaal op skool en later 
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ook as een van die amptelike landstale 
beywer het. 

Gedurende 1912-'14 was hy die redakteur 
van Het ZUid-Westen, 'n Hollandse koe
rantjie op Oudtshoorn. Sy voorwaarde 
was dat hy slegs Afrikaans in die blad 
sou gebruik. In sy dokumenteversame
ling is interessante koerantknipsels uit 
die tydperk, uit Die Burger gedurende 
1915-'32 (meestal uit sy rubriek ASW, wat 
hy van 1922 tot sy dood behartig het) 
asook uit Die Huisgenoot en ander tyd
skrifte en dagblaaie. 

Waarskynlik die waardevolste dokument 
in die versameling is die manuskrip van 
Die mantel van Elia, waaraan Langen
hoven enkele ure voor sy dood nog 
geskryf het. 

• Die Universiteit het in 1931, die jaar 
voor Langenhoven se dood, 'n eredok
torsgraad aan hom toegeken. Die US het 
die gevierde Oud-Matie ook vereer deur 
die Langenhoven-studentesentrum wat 
in 1975 in gebruik geneem is, na hom te 
vernoem. Onder die studente staan die 
sentrum algemeen as "Neelsie" bekend 
en 'n braairestourant wat later daar inge
rig is, heet Loeloeraai. 

'n Groot replika van Langenhoven se 
sonwyser staan voor "Neelsie" op die 
Marais-plein - feitlik reg bokant die 
Dokumentesentrum in die ondergrandse 
Gericke-biblioteek waar die Langen
hoven-versameling bewaar word. 
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Departement Ontwikkeling
 
voortaan 2 afdelings
 

DIE Departement Ontwikkeling en Ska
keling aan die Universiteit word vanaf 
Januarie 1990 in twee afdelings verdeel, 
wat albei aan die Rektor en Vise-kanse
lier, prof. Mike de Vries, sal rapporteer. 

Mme. Johan Fechter en Sunley Uys, tans 
assistent-direkteure van Ontwikkeling 
en Skakeling word elk tot direkteur van 
een van die twee nuwe afdelings bevor
der. 

Mnr. Fechter se afdeling sal vir die bevor
dering van die Universiteit se beeld, ska
keling en fondswerwing onder alumni 
en individue, mediaskakeling, kulturele 
aangeleenthede en openbare betrekkinge 
in die algemeen verantwoordelik wees. 

Mm. Uys se afdeling sal vir fondswer
wing by maatskappye asook die verkry

nale marathon in Denemarke gewen. In 
1978 was hy die Matie-sportman van die 
Jaar en het hy die Staatspresident se 
Sporttoekenning ontvang. 

Mm. Douglas Davis, sedert 1982 die per
soonlike assistent van die Rektor en Vise
kanselier, word vanaf Januarie 1990 assi
stent-direkteur in die afdeling openbare 
betrekkinge en sal hoofsaaklik vir media
skakeling verantwoordelik wees. 

Hy het BA aan die Universiteit van Pre
toria en 'n honneursgraad aan Unisa be
haal. Van 1975 tot 1981 was hy publisi
teitsbeampte in die Departement Ont
wikkeling en Skakeling asook die redak
teur van Matieland. Voorheen was hy 
verslaggewer en assistent-nuusredakteur 
van 'n Afrikaanse dagblad. 0 

Mnr. Uys. Mnr. Fechter. Mnr. Davis. 

ging van testamentere bemakings vir die 
Universiteit verantwoordelik wees. 

Mm. Fechter is sedert 1987 die assistent
direkteur verantwoordelik vir openbare 
betrekkinge, publisiteit en kultuursake. 
Hy het in die vroee sestigerjare B.A., 'n 
honneursgraad en S.o.o. aan die u.s. 
verwerf. Hy het onder andere vir die Ma
ties, w.P., Noord-Transvaal, Suidelike 
Universiteite en die Barbarians rugby 
gespeel. In sy studentejare het hy ook die 
Maties in tennis en atletiek verteenwoor
dig. 

Mm. Uys het B.A. in menslike bewe
gingskunde in 1976, 'n honneursgraad in 
bestuursadministrasie in 1986 en M.B.A. 
in 1988 aan die US behaal. Hy het ook 
die Direkteurstoekenning van die US
Bestuurskool ontvang. Hy was sedert 
1987 die assistent-direkteur verantwoor
delik vir uitgestelde skenkings en fonds
werwing by oud-studente en individue. 

In 1972 het mm. Uys sy Springbokkleure 
in kanovaart verwerf. Hy het die Berg
rivier-marathon drie keer, asook dertien 
SA kampioenskappe en 'n internasio-

Die US-Debatsvereniging, oudste studentevereniging op die kampus, het onlangs sy 
120ste verjaardag gevier. Die voorloper van die huidige vereniging, die' 'Stellenbosch 
Gymnasium Debating Society", is in Augustus 1869 gestig. By die verjaardagete op 
Stellenbosch was twee huidige lede, mnre. Henk du Toit, huidige voorsitter (derde 
van links) en Jacques du Plessis (regs) saam met oud-lede ds. Jozua van der Lugt, 
mnr. Frans Roelofse, dr. Jan van der Horst (Kanselier) en prof. Bun Booyens. 

Prof. Rossouw. 

Vise-reklor vir
 
nog 'n termyn
 

PROF. H. W. (Hennie) Rossouw is vanaf 
Januarie 1990 tot aan die einde van 1994 
as Vise·rektor (Akademies) heraan
gestel. Hy beldee die pos reeds sedert 
die begin van 1985 toe dit vir die eerste 
keer ingestel is. 

Voorheen was hy dosent in filosofie aan 
die US. 8y was reeds sedert 1963 aan 
die Departement Filosofie verbonde en 
het in 1972 professor geward. Prof. Ros
souw het vanjaar twee maande as rek· 
tor en vise-kanselier waargeneem. 

Prof. Rossouw het BA, MA, die kan· 
didaatsdiploma in teologie en BD alles 
met lof gedurende 1953~57 op Stellen
bosch behaal. 8y hel in 1963 'n doktors
graad in teologie met lofin Amsterdam 
verwerf. In 1984 is hy met die Andrew 
Murray·prys vir godsdienstige lektuur 
bekroon. 0 

20 



..
 

• 

VERSKEIE dosente is onlangs by die 
Universiteit aangestel of bevorder: 

Dr. J.H. Moolman is tot professor en hoof 
van die Departement Grond- en Land
bouwaterkunde bevorder. Hy is sedert 
1985 aan die US verbonde. Voorheen was 
hy senior vakkundige in die Departe
ment Landbou-tegniese Dienste asook 
navorser/projekleier aan die Rhodes
universiteit se hidrologiese navorsings
eenheid. 

Prof. Moolman het al sy akademiese 
kwalifikasies, insluitende B.Sc. Agric. en 
'n honneurs- en M-graad alles met lof 
asook 'n doktorsgraad in 1985, op Stel
lenbosch behaaI. In 1973 het hy die A.I. 
Perold-medalje as die US se beste finale
jaarstudent in die landbouwetenskappe 
ontvang. Hy het by 14 nasionale en vier 
internasionale kongresse referate aange
bied. In 1987 het hy 'n medalje ontvang 
vir die beste referaat wat op die Grond
kundevereniging van Suid-Afrika se jaar
kongres gelewer is. 

Dr. H.J. Viljoen is tot mede-professor in 
Chemiese Ingenieurswese bevorder. 
(Lees ook die berig oor hom op bI. 3). 

Dr. W.S. du Plessis, 'n dosent aan die 
Kaapse Technikon, is as senior lektor in 
Historiese en Fundamentele Opvoed
kunde aan die US aangestel. Hy is 'n 
Oud-Matie wat BA, SOD, REd., M.Ed. 
en D.Ed. gedurende 1958-'87 op Stellen
bosch behaal het. In 1981 was hy as 
deeltydse dosent aan die US verbonde. 

As voormalige onderwyser is hy in 1982 
aan die Kaapse Technikon aangestel, 
waar hy by geleentheid as direkteur van 
die Skool vir Onderwyseropleiding en 
as departementshoof opgetree het. 

Mej. Nellie du Toit, bekende sangdosent 
wat as sangeres naam gemaak het, 
voorheen gedurende 1980-'87 as sang
dosent aan die US-Konservatorium ver
bonde was en sedertdien aan die 
Universiteit van Kaapstad verbonde is, 
is van die begin van 1990 as senior lek
trise in musiek (sang) aan die US heraan
gestel. 

Mej. Du Toit het reeds drie Nederburg
pryse ontvang. As oud-student van die 
universiteite van Kaapstad en Suid
Afrika, het sy ook met 'n studiebeurs in 
Wenen, Oostenryk, gestudeer en wereld
wyd meestersklasse en werkwinkels 
bygewoon. Sy was ook voorheen aan die 
Universiteit van Pretoria verbonde. 

Dr. H.J. van Hensbergen is onlangs tot 
senior lektor in Natuurbewaring, Fakul
teit Bosbou, bevorder. Hy is 'n oud-stu
dent van die Universiteit van Cambridge, 
waar hy in 1985 'n doktorsgraad behaal 
het. In 1984 is hy as navorser aan die US 
aangestel. Verlede jaar het hy lektor 
geword. 

Dr. Van Hensbergen is die mede-skrywer 
van tien publikasies - vyf daarvan as 
eerste nuteur. Hy het by sewe interna
sionale konferensies en 20 nasionale 
konferensies voordragte aangebied. 

Bevarder en aangestel
 
Dr. J.P. du Plessis, hoof-wetenskaplike 
van die US se Buro vir Meganiese In
genieurswese, word vanaf 1990 senior 
lektor in toegepaste wiskunde. Hy het al 
sy akademiese kwalifikasies, insluitende 
'n doktorsgraad in 1982, op Stellenbosch 
verwerf. Vanaf 1971 tot Maart 1988 was 
hy aan die Departement Toegepaste Wis
kunde verbonde, waarna hy mede-pro
fessor in meganiese ingenieurswese, 

Prof. Moolman. 

Universiteit van Pretoria, en senior kon
sultant, Laboratorium vir Gevorderde In
genieurswese, was. Hy was reeds twee 
keer besoekende professor by verskil
lende universiteite in die buiteland. 

Mnr. J.P.J. van Baalen word lektor in 
Ontwikkelingsadministrasie. Hy het BA 
en 'n honneursgraad aan die US behaaI. 
Sedert voorverlede jaar is hy senior ont
wikkelingskonsultant van Joset Behui
sing- en Bestuursdienste. 

Mnr. F.J. Potgieter word lektor in 
Skoolkuns. Hy is sedert 1983 as dosent 
in beeldende kuns aan die UOVS ver
bonde en is 'n oud-student van die 
Universiteit van Kaapstad. In 1977 het hy 
'n Irma Stern-studiebeurs asook 'n klas
medalje ontvang. In 1986 ontvang hy die 
Hans Merensky-merietegeldprys vir 
houtbeeldhoukuns, en in 1988 verkry hy 
geldelike steun van 'n Nederlandse stig
ting om in daardie land te studeer. 

Mev. C.E. du Plessis, senior lektrise in 
statistiek aan die Universiteit van Wes
Kaapland, word lektrise in die Departe
ment Statistiek aan die US. 0 

Dosent sit sy navorsing
 
in VSA, Kanada voort
 

DR. PIET CLAASSEN van die Departe
ment Stads- en Streekbeplanning het 
vroeg in die tweede semester 'n studie
reis van drie maande deur Amerika en 
Kanada onderneem. Hy was 'n "visiting 
fellow" by die universiteite van Cornell, 
Ithaca, New York en McGill, om sy na

. vorsing oor munisipaliteite se rol in 
plaaslike ekonomiese ontwikkeling 
voort te sit. 

In Berkeley, Kalifornie, het hy akademi
ci wat baanbrekernavorsing oor die 

Dr. Claassen 

plaaslike regering se rol in ekonomiese 
ontwikkeling gedoen het, besoek. 

Verskeie ander universiteite in die twee 
lande het hom genooi om lesings oor die 
voorsiening van laekoste-behuising in 
Suid-Afrika te gee. Hy het ook 'n referaat 
oor die onderwerp in Portland, Oregon, 
by die Amerikaanse vereniging van uni
versiteits-beplanningskole se jaarlikse 
konferensie aangebied. 

RGN-toekenning 
Benewens sy navorsing by die McGill
universiteit in Montreal, Kanada, het hy 
daar as gasdosent 'n nagraadse semi
naarreeks oor laekoste-behuising in 
Suid-Afrika aangebied. 

Dr. Claassen is die houer van 'n RGN
navorsingstoekenning. Hy meen Suid
Afrikaanse stadsrade beskik oar min 
leiding oor die afbakening van hul 
ekonomiese gesagsgebiede in die private 
sektor, en oor die omvang van hul ver
antwoordelikheid om ekonomiese groei 
op plaaslike vlak te stimuleer. 

Ondanks die huidige klem op deregule
ring is leiding hieroot op plaaslike vlak 
dikwels noodsaaklik vir gesonde groei 
in die mikro-ekonomie van elke raadsge
bied, se hy. 0 
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Die mobiele tandheelkunde-kliniek tydens 'n projek wat ver
lede jaor in die Richtersveld met sukses deurgevoer is. 

,~ 

As deel van 'n bejaardesorg-projek het Uskor onlangs 'n groat 
groep mense in die US se D.F. Malan-sentrum ontvang. 

USKOR VIER 'N KWARTEEUFEES
 
Die Maties se diensleweringsorgani

sasie, Uskor, het vanjaar 'n belang
rike mylpaal bereik toe die oudste afde
ling daarvan, die mediese kliniekdiens, 
sy kwarteeufees gevier het. 

Uskor (dit staan vir Universiteit SteIlen
bosch Klinieke Organisasie) het van 'n 
klein begin in 1964 gegroei tot 'n instel
ling wat naas mediese klinieke ook 'n 
uitgebreide tandheelkundige kliniek
diens aanbied, as welsynsorganisasie 
omvattende dienste lewer en by gemeen
skapsontwikkeling betrokke is. 

Onder die Uskor-vaandel het duisende 
Maties al deur die jare naby en ver van 
die kampus af - selfs in Noord
Kaapland, Transkei en Kwazulu 

naastediens aan minder bevoorregtes 
verrig. 

In 1960, slegs vier jaar nadat die Fakulteit 
Geneeskunde ontstaan het, het Matie
geneeskundestudente reeds begin 
planne maak om 'n kliniekdiens ingestel 
te kry. Teen 1961 is die eerste kliniek
komitee onder die geneeskundige 
studenteraad se leiding ingestel en het 
onderhandelinge vir finansies en lokale 
begin. 

Met die mediese kliniekdiens se stigting 
in 1964 is 'n geneeskundestudent, 
Krommie van der Merwe, as die eerste 
voorsitter gekies en die eerste kliniekge
bou is in BeIlviIIe-Suid verkry. 

'n Wyer gemeenskapsdiens-aksie wat in-

Uskor se stigterslede in 1964. Agter: Dup du Plessis, James Joubert (inlas), Jotham 
Joubert (tesourier), Ben de Bruijn, Niel Rossouw, Daantjie van der Merwe, Vic Oe
lofse, Poens van der Merwe en Alfie Grobler. Voor: Winston Smit, Krommie van der 
Merwe (voorsitter), prof. Francie van Zijl (erepresident), Jan Lochner (sekretaris) en 
Otto Friedlingsdorf. 

tussen ontstaan het, het teen 1974 tot 
Uskor se ontstaan gelei. Dit was die 
eerste geregistreerde welsynsorganisasie 
aan 'n Afrikaanse universiteit. 

Sulke studentediensorganisasies bestaan 
vandag aan die meeste universiteite wat 
die welvarende deeI van die bevolking 
bedien. Die organisasies se grootte hang 
van elkeen se inkomste af. Hiervoor 
lewer elke universiteit se karnaval- of 
joolprojek die belangrikste bydrae. Van
jaar was die Maties se karnavalinkomste 
hleer as R300 000. 

"Die afhanklikheid van die karnaval
inkomste plaas Uskor in 'n noue wissel
werking met die studentelewe en verleen 
aan die studente 'n besondere inset 
binne die organisasie," sa mnr. Pieter 
Cloete, Uskor se direkteur. Minstens die 
helfte van die Uskor-direksie (ook die 
voorsitter) is studente wat jaarliks deur 
hul mede-Maties gekies word. 

Kontinulteit word gebied deur 'n infra
struktuur wat die Universiteit daargestel 
het. Naas die direkteur het Uskor agt 
maatskaplike werkers en nog ses ad
ministratiewe en hulpwerkers in diens. 
Die organisasie val onder die direkteur 
van Studentesake, prof. Flip de Wet, en 
deur die Studenteraad word daar met die 
bree studentegemeenskap geskakel. 

Uskor gee deesdae baie aandag aan 
skakeling en bevordering van samewer
king met (en ook tussen) aile organisa
sies wat by dienslewering en gemeens
kapsontwikkeling betrokke is. Daarby 
word baie klem ook gela op die inskake
ling van studente en dosente uit ver
skillende dissiplines as vrywilligers, 
met die oog op praktiese opleiding en 
navorsing. 

Uskor funksioneer eintlik binne vier 
"omgewings," sa mnr. Cloete. Eerstens 
is daar die Universiteit soos verteenwoor
dig deur sy dosente en ander personeel, 
tweedens die studentegemeenskap waar
uit Uskor gegroei het en nou mee in wis
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selwerking verkeer, en derdens die bree 
publiek wat die projekte geldelik onder
steun. Die vierde en uiters belangrike 
een is die teikengemeenskappe wat deur 
die organisasie bedien word. 

Mnr. Cloete meen dit is belangrik dat 
Uskor aandag gee aan die werklike 
probleme wat die mense in die teiken
gemeenskappe ervaar, en dat die or
ganisasie 'n gunstige beeld in die mense 
se oe moet he. 

Uskor het 'n Stellenbosch- en Tygerberg
tak. Onder Stellenbosch val die voltydse 
maatskaplike werkers, bygestaan deur 
studente-vrywilligers. 'n Wye verskei
denheid projekte word in Scottsdene 
(Kraaifontein), Cloetesville (Stellen
bosch), die Stellenbosch-distrik en 
Macassar (by Somerset-Wes) onderneem. 

Studente van die Departement Maat
skaplike Werk kry hul praktykopleiding 
by en lewer 'n belangrike bydrae tot die 
projekte. 

Naas Maatskaplike Werk, lewer studente 
van departemente soos HUishoudkunde, 
Sielkunde, Opvoedkundige Sielkunde, 
Menslike Bewegingskunde, Geografie 
asook Biblioteek- en Inligtingkunde 
vrywilligersdiens. 

Die Tygerberg-tak het 'n mediese en 'n 
tandheelkunde-arm. Uskor-Medies het 
drie klinieke (Bishop Lavis, Sarepta en 
Scottsdene) waar meer as 700 studente 
per jaar gedurende sowat 130 kliniek
aande meer as 3 000 pasiente hanteer. In 
die winter- en somervakansie elke jaar 

Die Universiteit se interessante na
graadse diplomakursus in vertaling 

beleef nou sy tiende bestaansjaar. Dit is 
'n eenjarige kursus vir mense wat reeds 
oor 'n Baccalaureus-graad beskik en in 
tale belangstel. 

Vertaling. bied 'n loopbaan wat op die 
praktiese omgang met tale gerig is. Vir 
baie is dit 'n stimulerende manier om 
hul inkomste tuis aan te vul. Verskeie 
Oud-Maties wat die kursus sedert sy in
stelling in 1980 voltooi het, werk alleen 
of in groepe as vryskutvertalers. 

In die kursus leer 'n mens om uit Engels 
in Afrikaans te vertaal en omgekeerd. 
Terselfdertyd word jy ook as taalversor
ger in albei die tale opgelei. 

Die voorvereistes vir toelating is enige B
graad (soos B.A., B.Comm., ofB.Sc.) en 
die geslaagde aflegging van 'n taalvaar
digheidstoets. Slegs 'n beperkte getal 
studente word elke jaar toegelaat. 

Deur inleidende lesings word die stu
dente aan 'n hele aantal vakgebiede be
kend gestel. Dit sluit onder meer in die 
Ekonomie, Versekeringswese, Regte, Bio
logiese en Natuurwetenskappe, Natuur
bewaring, Ingenieurswese, Reklamewese 
asook die verskillenrle genres van die let
terkunde. 

Tekste uit die vakgebiede word daagliks 
vt'rtaal en in besonderhede bespreek. 'n 
Mens leer ook om te tik en om ;n reke
naar/woordverwerker te gebruik. 

Die kursus stel die vertaler in staat om 
tekste van 'n uiteenlopende aard te ver
taal en om manuskripte persklaar te 
maak. 

In aansluiting by die lesings Ie die 
studente klasbesoeke af by instansies 
soos die Parlement, die Hooggeregshof, 
groot navorsingsinstellings, 'n reklame
maatskappy en die SAUK se oorklan
kingsafdeling in Kaapstad. 

Ervare vertalers wat genooi word om die 
studente toe te spreek, sluit onder meer 
in 'n vryskutvertaler, reklamevertaler, 
vertaler van kinderboeke, taalkundige 
adviseur vir 'n reklamemaatskappy, taal
kundige adviseur vir die Bybelvertaling, 
die hoof van 'n vertaalagentskap, die 
Kaapstadse hoof van oorklanking by die 
SAUK en verteenwoordigers van die 
Weermag se taaldirektoraat. 

In die wintervakansie moet die studente 
vier weke praktiese werk by 'n vertaal
kantoor doen. Hulle moet 'n verslag oor 
die werk inlewer. Naas kleiner klasop
dragte deur die jaar, moet 'n groot werk

'n Matie-geneeskundestudent ondersoek 'n pasient tydens een van die gereelde Uskor
Medies-programme by hospitale in Transkei. 

gaan sowat 16 studente as deel van die 
Uskor-Medies-program by agt hospitale 
in Transkei diens doen. 

In die afgelope jare onderneem Uskor
Medies ook werkerskampe, veral vir 
geneeskundestudente, na M'Singa in 
Kwazulu. Uskor lewer nie net die 
mediese dienste daar nie, maar verskaf 
ook die medisyne. Die Matie-vrywil
ligers doen ook sendingwerk onder die 
Zoeloes en help om geboue by sending
stasies op te rig. 

Uskor-Tandheelkunde se doelwitte sluit 
grootliks by die Mediese afdeling s'n 
aan. Tandheelkunde- en mondhigiene
studente lewer die dienste onder dosente 
se toesig. Behalwe vir 'n kliniek by 
Bishop Lavis, het die afdeling 'n mobiele 
kliniek wat verlede jaar teen sowat 
R115 000 in gebruik geneem is. Dit is 
onder meer met twee tandartsstoele en 
suigeenhede, 'n X-straal-apparaat en 'n 
yskas vir tandheelkundige materiale toe
gerus. 0 

Interessante kursus
 
nou in sy 10de jaar
 

stuk oor 'n vertaalteoretiese onderwerp 
aan die einde van die derde kwartaal in
gelewer word. 

Elke student stel in die loop van die jaar 
'n eie terminologielys op vir die ver
skillende vakgebiede wat bestudeer 
word. Die lyste mag in vertaaltoetse en 
in die eksamen gebruik word. Studente 
word aangeraai om in hulle latere werk
situasies voort te gaan met die opstel van 
vaktaallyste in die vakgebiede waarin 
hulle vertaalwerk doen. 

Vir vertalers wat vaste aanstellings ver
kies, is daar baie moontlikhede. Dit sluit 
onder meer in uitgewers, reklame-agent
skappe, versekeringsmaatskappye, bou
genootskappe, die Parlement, die Weer
mag, die SAUK, staatsdepartemente, 
streekdiensterade, groot munisipaliteite 
asook navorsingsinstansies soos die RGN 
en die WNNR. 

Navrae oor die kursus kan gedoen word 
by mnr. G. Kroes, Departement Afrikaans 
en Nederlands, Universiteit, Stellen
bosch, 7600, tel. 02231-m155. 0 
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IN MEMORIAM
 
Matieland het met leedwese vemeem van 
die heengaan van die volgende Oud-Maties, 
Maties en andere wat 'n verbintenis met die 

Universiteit gehad het: 

Prof. F.C. (Charles) Fensham (64) van 
Stellenbosch, wat sedert 1951 as dosent 
in Semitiese Tale aan die Universiteit 
verbonde was en na sy aftrede in 1985 
tot sy dood steeds in die departement bly 
werk het. Hy was vanaf 1962 professor. 
Oeur die jare het hy 'n vormende invloed 
gehad op al die predikante wat op Stel
lenbosch opgelei is. Verder word hy as 
die doyen van onderrig in die semistiek 
in Suid-Afrika beskou. Op enkele uitson
derings na beklee sy oud-studente land
wyd al die leidinggewende akademiese 
poste in die vakgebied. 

Prof. Fensham is aan die Universiteit van 
Pretoria as predikant opgelei en het in 
1953 daar 'n doktorsgraad in die Nuwe 
Testamentiese studies behaal. In 1958 
verwerf hy 'n lweede doklorsgraad, aan 
die Johns Hopkins-universiteit in Balti
more, VSA. Nadat hy in 1956 vir 'n be
roep as leologie-professor aan die UP 
bedank hel, het hy deur die jare ook aan
biedinge uit die buiteland van die hand 
gewys. Hy het aan verskeie universiteite 
in die buiteland as gas-dosent opgetree. 

Naas skrywer of mede-skrywer van 31 
boeke en monografiee, was prof. Fens
ham ook die skrywer van 180 artikels in 
wetenskaplike (meestal internasionale) 
tydskrifte en het hy 245 bydraes in en
siklopediee gelewer. Hy was die stigter 
van 'n internasionale Semistiek-tydskrif 
wat sedert sy ontstaan in 1972 op Stellen
bosch uitgegee word. Veertien befaamde 
buitelandse geleerdes was onder die 22 
skrywers wat bydraes gelewer het vir 'n 
feesgeskrif ter ere van prof. Fensham 
(uitgegee in 1988). 

Hy was 'n lid van die FAK-hoofbestuur 
(1969-'77), voorsitter van die Afrikaanse 
Skrywerskring gedurende die sewenti
gerjare, voorsitter van die SA Akademie 
(1981-'83) en sedert Junie vanjaar voor
sitter van die Hugenotevereniging. Toe
kennings wat hy ontvang het, sluit in 'n 
oorkonde vir die uitbouing van die Afri
kaanse kultuur van die Junior Rapport
ryers in 1983, die SA Akademie se 
Totiusprys in 1984, 'n eredoktorsgraad 
van die UOVS in 1988, en vroeer vanjaar 
die Orde vir Voortreflike Diens (in die 
goudklas) asook 'n prestige-toekenning 
van die FAK. 

Prof. Fensham was vroeer die huisvader 
van Eendrag asook Minerva, was voorsit
ter van die US-koshuiskomitee, het by ge
leentheid as dekaan van Lettere en Wys
begeerte opgetree, en het in die US-Raad 
asook in die van die universiteite van 
Wes-Kaapland en Port Elizabeth gedien. 

Dr. N.J. van Wannelo (85) van Pretoria; 
wat BA met lof (1924) op Stellenbosch en 
in 1927 'n doktorsgraad in die Afrikani
stiek in Hamburg verwerf het. Nadat hy 
vir 'n kort tyd aan die Universiteit van 
die Witwatersrand verbonde was, was hy 
van 1930 tot met sy aftrede in 1969 staats
etnoloog in Pretoria. Hy was daarna 
steeds tot met sy dood tydelik aan die pos 
verbonde om sy omvattende en belang
rike navorsingsprojekte te probeer vol
tooi. 

Dr. Van Warmelo het 'n baie groot bydrae 
tot anlropologiese navorsing in Suid
Afrika in die afgelope halfeeu gelewer. 
Hy het byvoorbeeld selfbykans die helfte 
van die sowat 44 bande geskryf wat die 
staat se Etnologiese Afdeling gedurende 
1930-'69 gepubliseer het, asook 17 boeke 
en nog 12 as mede-skrywer. Sy eerste pu
blikasie (1927) en laaste (1989) was op die 

Prof Charles Fensham. 

gebied van die Afrikatale. Sedert sy 
skooldae was hy al die Suid-Afrikaanse 
swart tale magtig. Benewens enkele in
heemse tale van SWAlNamibie het hy 
ook 'n tiental Europese tale bemeester. 

In 1969 het 'n feesbundel tot sy eer ver
skyn. Hy het die Orde vir Voortreflike 
Diens (Goudklas) voorverlede jaar ont
vang. Eredoktorsgrade is aan hom toe
geken deur Unisa (1973) en die Universi
teit van Pretoria (vroeer vanjaar). 

Ds. Piet du Toit (67) van die NG gemeente 
Drieankerbaai, Kaapstad, wat BA (1943) 
aan die US behaal het en daarna aan die 

Kweekskool afgestudeer het voordat hy 
in 1948 georden is. Hy was predikant op 
Heidelberg (Tv!.), Vereeniging en Hei~ 

delberg (Kaap) voordat hy die afgelope 
22 jaar in Drieankerbaai was. Hy sou aan 
die einde van die jaar afgetree het. 

Sy pa en oupa (wat dieselfde naam as hy 
gehad het) is ook albei op Stellenbosch 
as predikante opgelei. Sy pa, dr. Piet du 
Toit, was o.m. predikant van die Groote 
Kerk, Kaapstad, en armsorgsekretaris 
van die Kaapse NG Kerk, het in 1970 af
getree en is in 1980 oorlede. Sy pa, ds. 
Piet du Toit, is in 1878 op Stellenbosch 
gelegitimeer, het die gemeentes Philips
town en Edenburg bedien, het in 1924 af
getree en is in 1941 op 95-jarige leeftyd 
oorlede. 

Ds. L.J. (Lieb) Loots (69) van Somerset
Wes, wat BA (1940) asook sy Kweekskool
opleiding op Stellenbosch voltooi het. 
Voordat hy in 1984 afgetree het, was hy 
(behalwe vir sowat tien jaar as sekretaris 
van die Bybelgenootskap van SA) predi
kant op Willowmore, Potchefstroom, Ver
genoeg, Wellington, Klerksdorp, Lich
tenburg, Niekerkshoop en Riebeeck
Kastee!' Hy was die broer van mnr. Jan
nie Loots, 'n voormalige Speaker van die 
Volksraad. Hulle was albei inwoners van 
Wilgenhof. 

Ds. S.J. Botha (82) van Brandfort, wat BA 
(1928), MA (1930) en sy Kweekskoolop
leiding op Stellenbosch voltooi het. Hy 
is in 1935 georden nadat hy armesorgse
kretaris vir 'n jaar was, en het die ge
meentes Postmasburg, Alice, Willow
more, Winburg, Philadelphia en Nie
kerkshoop bedien. In 1972 het hy af
getree. 

Mev. C.M. Potgieter (gebore Wessels) (62) 
van Sasolburg, wat REd.Ph. in 1947 aan 
die US behaal het. 

Mnr. D.J. (Dan) de Villiers (75) van Her
manus, wat BA (1933) en LL.R (1935) be
haal het en 'n oud-Dagbreker was. Hy het 
voor sy aftrede lank as prokureur in Jo
hannesburg gepraktiseer, het 18 jallr as 
raadgewer vir die SA Mediese en Tand
heelkundige Raad opgetree en was voor
sitter van die Sentrale Raad van Mediese 
Skemas. In sy studentedae was hy 0.19
rugbykaptein asook eerstespan-speler. 
Sy vrou, Ina (Botha), het aan die US
Konservatorium gestudeer. 

Mej. Estie Moelich (60) van Stellen
bosch, wat vanaf 1957 aan die US ver
bonde was - sedert 1975 aan die Depar
tement Huishoudkunde waar sy in 1988 
afgetree het. 

Prof. S.W.J. (Schalk) van Rensburg (93) 
van Pretoria, wat BA in 1917 aan die 
Victoria-kollege verwerf het, waarna hy 
in 1921 sy studies as veearts in Londen 
voltooi het. Nadat hy veearts vir verskeie 
Karoo-distrikte was, as lektor aan die 
Grootfonteinse landboukollege op Mid
delburg opgetree het, asook op Ermelo 
en Vryheid staatsveearts was, is hy in 
1935 as navorsingsbeampte op Onder
stepoort en lektor in die veeartsenykun
de-fakulteit van die Universiteit van 
Pretoria aangestel. 
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In 1945 behaal hy sy doktorsgraad daar, 
en word in 1947 professor en hoofvan die 
departement chirurgie en geslagskunde 
in die fakulteit. Vanaf 1953 was hy senior 
navorsingsgenoot van die Vleisraad se 
Veesiektes-navorsingsfonds en wy hom 
voltyds aan probleme rakende onvrug
baarheid en kunsmatige inseminasie 
(KI) by plaasvee. Hy is as "die Vader van 
KI in Suid-Afrika" beskou. 

Selfs na sy aftrede in 1965 het hy steeds 
aktiefby sy vakgebied betrokke gebly. In 
1976 was hy byvoorbeeld as gasdosent 
aan die geslagskunde-kliniek van die 
Universiteit van Miinchen, Wes-Duits
land, verbonde. Onder die toekennings 
wat hy ontvang het, was 'n goue medalje 
van die SA Veeartsenykunde-vereniging, 
en 'n medalje met oorkonde wat in 1964 
in die buiteland aan hom toegeken is. Hy 
was die skrywer van 'n aantal gewilde 
en vakpublikasies. 

Mnr. A.T.E. (Anton) Lubowsld (37) van 
Windhoek, wat gedurende 1972-76 aan 
die US gestudeer en BA (met regsvakke) 
behaal het, waarna hy aan die Univer
siteit van Kaapstad LL.B. verwerfhet. Hy 
het hom in 1984 as die eerste blanke by 
Swapo aangesluit en was die adjunk van 
die organisasie se verkiesingsdirekteur 
toe hy in September vanjaar voor sy huis 
in Windhoek in 'n sluipmoordaanval 
dood is. 

As boorling van Luderitz wie se familie 
van Duitse oorsprong is, het hy op Stel
lenbosch gematrikuleer waar hy hoof
seun van die Paul Roos-gimnasium was. 
Hy het onder meer vir die Maties 0.20
rugby gespeel en het aktief aan die 
studente-politiek en ander -bedrywig
hede deelgeneem. 

Hy het hom as advokaat in Windhoek 
gevestig en by geleentheid Swapo
guerillas verdedig voordat hy by die or
ganisasie betrokke geraak het. Later was 
hy ook nou betrokke by vakunie-bedry
wighede. Vroeer vanjaar het hy 'n be
langrike aandeel gehad aan die reelings 
vir die terugkeer van die Swapo-leier
skap na SWAlNamibie. 

Mnr. J.P. (l<oos) van der Merwe (28) van 
Springbok, 'n voorligtingsbeampte van 
die Departement Landbou en Watervoor
siening, wat RSc. Agric. (1983) en 'n 
honneursgraad in die rigting (1987) be
haal het. Hy het ook 'n honneursgraad 
aan die Universiteit van Pretoria behaal. 

Mev. G.E. (Anneliese) Jansen (gebore 
Reitz) (54) van Somerset-Wes; wat S.O.D. 
(1965) en REd. (1966) op Stellenbosch 
verwerf het en ook aan die Universiteit 
van Kaapstad asook in Miinchen, Wes

• Duitsland, gestudeer het. Sy was 'n voor
malige dosent in die metodiek van Duits 
- in die Opvoedkunde-fakulteit aan die 
US. As dogter van 'n voormalige Stellen
bosse distriksgeneesheer, dr. G.D. Reitz, 
was sy 'n kleindogter van pres. F.W. 
Reitz, eertydse Vrystaatse president. Met 
haar dood was sy aan die Hoerskool 
Hottentots-Holland, Somerset-Wes, ver
bonde; was vroeer aan die Hoer Meisie
skool Bloemhof, Stellenbosch, verbon
de; en het voorheen (as mev. Ingram) in 
die VSA gewoon. 

2 hOD kop, 
brand gekeer 
TWEE EERSTEJAARS, mejj. Anka 
Joubert en Jeanne-Marie Lategan, se op
lettendheid en vinnige optrede het ge
help om te keer dat 'n brand in die 
manskoshuis Helshoogte ernstige skade 
aanrig. As blyk van waardering hiervoor 
het prof. Jan de Bruyn, Vise-rektor 
(Bedryf), later namens die Universiteit 
klein geskenke en briewe van dank aan 
die twee meisies oorhandig. 

Hulle het op 3 Augustus vanjaar teen 
drie-uur die oggend uit hul kamer in 
Sonop brekende glas buite gehoor. Uit 
hul kamervenster kon hulle vlamme by 
'n venster op die onderste verdieping van 
Helshoogte daar naby sien uitbars. 

Die twee het kopgehou en dadelik die af
deling Kampusbeheer gebel, wat die 
brandweer ontbied het. Die brand is gou 
geblus. Slegs die inhoud van 'n pak- en 
ruskamer waarin die brand uitgebreek 
het, is vernietig. 

'n Foutiewe elektriese apparaat het blyk
baar die brand veroorsaak. Die skade was 
gering. 

Mev. G.E. (Gerta) Beyers (gebore du Toit) 
(72) van Westonaria, Transvaal, wat 
HPOD en 'n huishoudkunde-diploma 
gedurende 1936-'39 op Stellenbosch ver
werf het, en in haar studentejare 'n in
woner van die destydse Macdonaldhuis 
was, is vroeer vanjaar oorlede. Sy het on
derwys gegee in Port Elizabeth, aan die 
Potchefstroomse Hoer Volkskool, asook 
op Westonaria waar haar man, Oud
Matie mnr. J.A. Gan) Beyers, die hoof was 
en saam met haar afgetree het. Hul 
seuns, mnre. Christiaan Beyers en Smuts 
Beyers, is ook albei Oud-Maties. 

Mev. A.E. Beyers (gebore Beck) (84) van 
Henneman, wat gedurende 1922-24 aan 
die US gestudeer het en BA verwerf het. 

Mev. Lulette Botlia (gebore Venter) (50) 
van Randburg, waar sy die afgelope tien 
jaar gewoon het; wat 'n hoer diploma in 
biblioteekkunde in 1961 aan die US ver
werf het nadat sy die vorige jaar BA (Mu
siek) behaal het. Sy het daarna ook UOD 
aan die Universiteit van die OVS verwerf, 
en was die eerste dosent in skoolbiblio
teekkunde aan die Bloemfonteinse On
derwyskollege. 

Mnr. L.J. Jordaan (66) van Simonstad, 
wat BA in 1943 aan die US behaal het. 

Mnr. W.L. (Willie) Steenkamp (41) van 
Laingsburg, waar hy hoof van die hoer 
skool was. Hy het BA (1969) en SOD 
(1970) op Stellenbosch behaal. In onder
wyskringe het hy bekendheid verwerf 
met sy aanbieding van Afrikaanse taal
kursusse in die onderwysdepartement; 
het lank 'n leidende rol gespeel in die 
aanbieding van ACSV-skolingskursusse; 

Mejj. Lategan en Joubert. 

Mnr. Ivan Bester, hoof van Risikobestuur 
aan die Universiteit, se as die meisies nie 
so vinnig opgetree het sodat die brand
weer so gou daar kon wees nie, kon die 
brand versprei en baie ernstige skade aan 
die agtverdieping-koshuisgebou aange
rig het - dalk met tragiese gevolge. 0 

en is in 1982 deur die Kaaplandse On
derwysdepartement gekies om op uit
nodiging van die Republiek van Sjina 
'n kulturele besoek aan die land te 
bring. 

Mev. Randu Durand (gebore Du Rand) 
(5i) van Stellenbosch, wat 'n biblio
teekkunde-diploma aan die US verwerf 
het (1981) nadat sy ook aan die Univer
siteit van Pretoria gestudeer het. Sy was 
sedert 1979 aan die US-biblioteek (die 
Carnegie- en latere J.S. Gericke-biblio
teek) verbonde; en was die vrou van prof. 
Jaap Durand, vise-rektor van die Univer
siteit van Wes-Kaapland. 

Dr. G.S. Buys (54) van Pretoria, wat 'n 
doktorsgraad in die landbouwetenskap
pe in 1964 aan die US behaal het. 

Mnr. W.T. (Theron of "Pikkie") Pienaar 
(24) van Stellenbosch, 'n M-student in 
die elektroniese ingenieurswese, wat 
B.Ing. (1988) behaal het. Hy is dood 
nadat 'n baksteen deur die mit van die 
motor waarin hy 'n passasier was, gegooi 
is en dit hom teen die kop getref het. Die 
voorval was op die ou Paarlpad tussen 
Brackenfell en Kraaifontein, kort voor 
die algemene verkiesing in September. 

Mnr. Pienaar, 'n oud-leerling van die 
Hoerskool Montana op sy tuisdorp, Wor
cester, was 'n uitblinker-student en 
beurswenner, wat nie net op akademiese 
gebied gepresteer het nie, maar ook 'n 
veelsydige sportman was wat onder meer 
mensereddingswerk gedoen het, en 
onder sy mede-Maties vir sy sangoptre
des in 'n gewilde restaurant in die Eike
stad bekend was. 
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Konferensiesprekers dr. De Loor, proff. Welsh en Gildenhuys 
asook regter van der Walt. 

Konferensie oar etiek
 
wek wye belangstelling
 
"E tiek en die openbare sektor" was 

die tema van die tweede twee
jaarlikse wynlandkonferensie wat on
langs by die Universiteit gehou is. Dit het 
groot belangstelling onder akademici en 
praktisyns gaande gemaak. 
Die Departement Publieke Administrasie 
het albei konferensies aangebied - van
jaar s'n saam met die Eenheid vir Toege
paste Etiek aan die US en die een voor
verlede jaar saam met die Suid-Afrikaan
se Instituut vir Publieke Administrasie. 
Omdat dit in 1987 so geslaag was, is toe 
besluit om elke twee jaar een te hou. 

'n Samelewing wat nie openbare morele 
protes aanteken en prys stel op die hand
hawing van moreel-etiese waardes en 
norme nie, is 'n samelewing sonder 
ampsbekleers met 'n hoe verantwoorde
likheid- en integriteitsin, waarin kOITup
sie en wanadministrasie algemeen voor
kom, het prof. Esterhuyse gese. 

Prof. Lategan het in sy referaat gese die 
herevaluering van die verlede is belang
rik in die soeke na gemeenskaplike 
waardes. Historiese perspektiewe en 
lewensverhale moet egter gedeel word. 
Suid-Afrika se mense is verarm deurdat 

Wanadministrasie en korrupsie is 'n ern
stige gemeenskapsiekte wat teen elke 
prys uitgeroei moet word. Die aantal 
gevalle van korrupsie in die openbare 
sektor wat in die afgelope dekade bekend 
gemaak is, kan die punt van 'n ysberg 
wees, het prof. Gildenhuys gese. 

Hy meen Suid-Afrika is per definisie 
polities korrup. "Apartheid met al sy ver
takkinge en die onmenslike gevolge 
daarvan, het Suid-Afrika stelselmatig in 
'n kookpot van poliUeke onstabiliteit, 
strukturele geweld en konflik gedompel, 
wat noodwendig tot burgerlike onge
hoorsaamheid, amptelike fisiese geweld 
teen betogende burgers van die staat en 
uiteindelik aanhouding sonder verhoor 
aanleiding gegee (het)." 

Dr. Schwella se referaat het oor verkla
rings vir korrupsie en wanadministrasie 
gehandel. Hy het gese openbare funk
sionarisse moet as trustees optree wan-

Prof. Esterhuyse, regter Hiemstra, mm. Wronsleyen prof. Eras
mus het ook almal opgetree. 

Onder die US-dosente wat by vanjaar se 
konferensie referate aangebied het, is 
proff. Willie Esterhuyse (Filosofie), Ber
nard Lategan (Bybelkunde), Lourens du 
Plessis (Publiekreg) en Hans Gildenhuys 
asook dr. Erwin Schwella (albei Publieke 
Administrasie) . 

Prof. David Welsh (Departement Poli
tieke Studies, Universiteit van Kaap
stad), dr. JooP de Loor (voormalige 
ouditeur-generaal), regter Piet van der 
Walt (advokaat-generaal), mnr. Kurt von 
Keyserlingk (assistent-redakteur van 
Finansies & Tegniek) en regter Victor 
Hiemstra het ook referate gelewer. 

Mnr. Peter Wronsley (huidige ouditeur
generaal), prof. Reynolds van die Kom
missie vir Administrasie, mnr. Max du 
Preez (redakteur van Vrye Weekblad) 
asook US-dosent prof. Danie du Toit 
(Dogmatologie) het aan 'n paneelbespre
king deelgeneem. 

Regter Pierre Olivier, ondervoorsitter van 
die SA Regskommissie, het die geleent
heidsrede oor '''n Handves vir mense
regte vir Suid-Afrika" by 'n dinee tydens 
die konferensie aangebied. 

Tydens die eerste kongressessie, oor 
etiek en moraliteit in die openbare lewe, 
het prof. Esterhuyse in sy referaat gese 
een van die ernstigste moreel-etiese 
probleme in Suid-Afrika is gelee in die 
legitimiteitserosie of -krisis wat talle 
openbare instellings in die afgelope aan
tal jare ervaar het. 

hulle te lank van mekaar vervreem is. 'n 
Verandering aan die huidige waardesis
teem moet nie net van bo af gerig wees 
nie - want sonder haarwortelsteun sal 
dit misluk. 
In sy referaat, oor die rol van geregtig
heid in die samelewing, het prof. Du 
Plessis die afleiding gemaak dat die reg 
nie as die enigste instrument ten opsigte 
van sosiale manipulering ("social engi
neering' ') beskou of gebruik moet word 
nie. Die reg vorm nie 'n gemeenskaplike 
etos nie, maar gee uitdrukking daaraan. 

Volgens sy siening behels korrupsie nie 
noodwendig vergrype aan slegs mate
riele bates en voordele nie. Om staatsmag 
in eie- of groepsbelang te misbruik, is 
ook korrupsie. Om dit te bekamp, is regs
kontrolemiddele op sigself nie voldoen
de nie - daar moet ook aan die opskerp 
van die openbare mening en die vorming 
van toepaslike gemeenskapsedes gewerk 
word. 
Prof. Welsh het daarop gewys dat aan
neemlike politiek 'n sterk etiese dimen
sie het. Gewone eUese norme behoort 
politici te lei, maar daar is uitsonderings, 
soos as 'n politikus uit oortuiging van 
politieke party verwissel. Pragmatisme 
vorm 'n ongemaklike skakel met rigiede 
oortuigings van wat reg en goed in die 
politiek is, en tog is pragmatiese stappe 
al wat in baie gevalle moontlik is. Hoe 
vaardiger 'n politikus is, hoe makliker 
sal hy sulke moeilike vraagstukke oor
kom. 

neer hulle die algemene welsyn en 
openbare belang dien met die gesag en 
hulpbronne wat deur die publiek aan 
hulle toevertrou is. 

Faktore soos die politieke, ekonbmiese, 
sosiale, kulturele en administratiewe 
omgewings skep gunstige omstandig
hede vir die vraagstukke van korrupsie 
en wanadministrasie. Wanneer die twee 
verskynsels in Suid-Afrikaanse verband 
bestudeer word, moet die faktore wat in 
ontwikkelde en in ontwikkelende lande 
bestaan, in aanmerking geneem word. 

Tydens 'n paneelbespreking oor "reme
dies vir korrupsie en wanadministrasie" 
het mnr. Du Preez gese die pers kan nie 
net die twee verskynsels openbaar nie, 
maar voorkom. Die belangrike funksie 
van die pers word tans deur beperkende 
owerheidsmaatreels asook die weiering 
tot samewerking in die verband wat by 
verskeie openbare instellings en funk
sionarisse ondervind word, gestrem. 

Prof. Reynolds het tydens die paneel
bespreking gese korrupsie en wanadmi
nistrasie in die owerheidsdiens is die 
uitsondering eerder as die reel. Hy het 
'n omvattende gedragskode vir openbare 
funksionarisse bepleit om te verseker dat 
veral amptenare in diens van die publiek 
sal weet wat die kOITekte optrede is. 

Prof. Du Toit het tydens die bespreking 
gese die kerk het ook in die bestryding 
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Die Departement Geografie se nuut sing in stedelike geografie in Suid-Afrika 
toegeruste hoof-Iesinglokaal in gedoen en kursusse daarin aangebied 
die Natuurwetenskapgebou is na Departemenl
 het. Sy boek Stad en dorp wat in 1962 

prof. Andries Nel, 'n voormalige hoof verskyn het en saam met een van sy stu
van die departement, vernoem. Die ver dente, Koos van Zyl, nou professor aan 
noemingsplegtigheid in Oktober het met die Universiteit van Wes-Kaapland, ge
die dertiende jaarlikse Sertongedenk

vereer sy
 
skryf is, was die eerste sistematiese geo

lesing, 'n prestige-geleentheid van die grafie-studie in Afrikaans. 
Suid-Afrikaanse Vereniging vir Geogra Dud-hoof
 Die kursusse in tematiese kartering 

("prakties") wat prof. Nel op Stellen
fie (VG) , saamgeval. 

Prof. Nel se lesing het oor prof. Petrus Ook prof. Andries Nel was een van prof. bosch ingestel het, is later deur alle 
(Piet) Serton, stigter van die departe Serton se oud-studente. Prof. Nel het 'n Afrikaanse geografiedepartemente nage
ment, se bydrae tot die geografie in Suid meesters- en 'n doktorsgraad aan die US volg. Hy was ook een van die inisieer
Afrika gehandel. Prof. Serton het 31 jaar behaal en in 1947 dosent in geografie ders van die VG en deur sy toedoen is die 
gelede afgetree, nadat hy vir meer as 38 geword. Hy was vir 12 jaar prof. Serton vereniging se vaktydskrif, die Suid
jaar gedurende 1920-'38 die departe se kollega en het hom as departements Afrikaanse Geograaf, steeds op Stellen
mentshoof was. Hy was 75 toe hy in 1963 hoof opgevolg. bosch gesetel. 
op Stellenbosch oorlede is. 

Prof. Nel het die orientering van geo In die jare sestig het hy hom daarvoorMet die jaarlikse lesing word prof. Ser grafiebeoefening op Stellenbosch van beywer dat nog twee departemente wat ton as grondlegger van die Afrikaanse die Europese grondslae waarop prof. aan Geografie verwant is, Afrikastudie engeografietradisie gehuldig. Hy was 'n ge Serton dit gevestig het na die Angel Stads- en Streekbeplanning, aan die USbore Nederlander wat aan die Univer Saksiese hoofstroom van die 1950's ingestel is. Hy was ook in die jare sewen
siteit van Utrecht opgelei is. Sy doktorale gekeer. Hy het dit deur twee nuwe rig tig mede-verantwoordelik vir die ont
studie is in 1919, kort voordat hy Stellen tings, stedelike geografie en tematiese staan van die Instituut vir Kartografiese bosch toe is, voltooi. Dit het oor Rotter kartering, uitgebou. Analise, wat in die Departement Geogradam as hawe vir die vervoer van swaar fie gesetel is. Hiervoor was die jaar wat prof. Nel in goedere gehandel en was een van die 

1956 aan die Universiteit van Wisconsin eerste twee tesisse waarvoor 'n doktors Prof. Barnie Barnard, wat prof. Nel in in Madison, VSA, deurgebring het, deurgraad in Geografie in Nederland toe 1973 as departementshoof opgevolg het, slaggewend.geken is. se prof. Nel "se belangrikste nalatenskap 
Prof. Nel was die eerste wat diepte-navor is sy akademiese waardes - die besef dat 

dikwels studiebesoeke na die buiteland 
As Stellenbosse dosent het prof. Serton 

Prof. Nel (naaslinks) afgele, onder meer na Europa, Suid by die vernoemingsAmerika en die destydse Nederlands plegtigheid saam metOos-Indie. Een van die vier boeke wat hy proff. Carl Swanegeskryf het, was 'n sosiaal-geografiese velder, huidige hoofvergelyking tussen Suid-Afrika en van die Departement Brasilie. Nog 'n werk van hom was Zuid
Geografie, Hennie

Afrika: Land van goede hoop. Rossouw, wat toe 
Van sy Stellenbosse studente het die waarnemende Rek
eerste dosente - ook professore en tor was, en Francois 
departementshoofde - van Afrikaanse Hanekom, van Uni
geografie-departemente elders geword. sa, voorsitter van 
Onder hulle was prof. Jan Moolman, die VG (en ook 'n 
vroeer van Unisa se geografiedeparte oud-SR-voorsitter 
ment en later van die Afrika-Instituut. van die Maties). 

wetenskapbeoefening oop en eerlik moet 
wees, dat dit verbeeldingryk moet wees moet nou reeds ingevoer word sodat die 
en dat spanwerk nodig is om die beste owerheid se huidige inisiatiewe vinnig van korrupsie en wanadministrasie 'n rol resultate te behaal. op dreef kan kom. te vervul. Hy het verwys na die heden
•• Sy akademiese waardes het ook stanDr. De Loor se referaat het oor die rol van daagse opvatting dat optrede wat tot die daarde gerespekteer: Enige kollega was die ouditeur-generaal gehandel. Regter verskynsels lei, nie meer algemeen as vry om sy mening oor enigiets te gee, Van der Walt het die advokaat-generaal sonde geag word nie. In Christelik-etiese 
mits hy sy standpunt kon verdedig. Hy se rol geskets. Oud-regter Hiemstra het verband behoort die feit van sulke son
het jong vakmense aangemoedig omdie rol van ondersoekkommissies bedige optrede meer prominent en alge
nuwe rigtings op te volg, en om te publispreek. Hy het onder meer gese sulke meen gestel te word. 
seer."kommissies is 'n onontbeerlike hulpMm. Wronsley het daarop gewys dat middel vir die strafregspleging. In 1969 het die Suid-Afrikaanse Akadegoeie ouditering, polisiewerk en onder
mie die Stalsprys aan prof. Nel toegeken. In sy referaat oor die rol van ondersoesoekende verslaggewing in die media in Dit was die eerste keer dat 'n geograaf dit kende joernalistiek het mnr. Von Keyserdie afgelope jaar of twee 'n vlaag onreel ontvang het. lingk van sy ondervindinge in die ver


stel het wat op die hoogste en ander
 
matighede en misdrywe aan die kaak ge

band met die gehoor gedeel. Sy finale Prof. Nel het voorverlede jaar afgetree 
owerheidsektor-vlakke gepleeg is. Maar gevolgtrekking was dat die pers 'n deur nadat hy 40 jaar aan die Universiteit ver
dit moet nie beskou word as 'n bewys dat slaggewende rol kan speel om die ower bonde was. Die laaste 14 jaar van sy loop
wanadministrasie en korrupsie alge hede met die uitroei van korrupsie te baan was hy dekaan van die Fakulteit 
meen voorkom nie. help. Lettere en Wysbegeerte. Hy was die eerste 

wat die pos heeltyds beklee het. Nadat die konferensie met 'n interessante
 
gese die SA Regskommissie het reeds
 
Regter Olivier het in sy geleentheidsrede 

ideeberaad afgesluit is, is besluit dat die Vanjaar was die tweede keer sedert die 
bepleit dat die handves vir menseregte Derde Wynlandkonferensie in 1991 weer instelling van die Serton-gedenklesing 
vir SUid-Afrika wat deur die kQffimissie op Stellenbosch gehqu sal wqrd. Die 12 jaar gelede dal dit op Stellenbosch ge
voorgestel is, so gou moontlik ingestel hooftema sal wees "Publieke admini hou is. Die vorige keer was in 1979 toe dit 
word. Regter Olivier meen sommige strasie in 'n post-apartheid Suid-Afri deur 'n Australiese geomorfoloog, dr. 
aspekte van die voorgestelde handves ka." 0 C.R. Twidale, aangebied is. 0 
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Deur Fritz Stegmann for Moonlight (Schafer) deur die UP . halwe in 1981 is die jaarlikse feeste 
koor, die meevoerende tradisionele dans destyds in sentra in die Noorde, soos 
liedjie Imbube Mama deur die RAU

S
Pretoria en Bloemfontein, gehou. In 1986 

poorweg-Kuesta '89, wat van 29 Sep koor, die spraaklied Geographical Fugue was Kuesta 'n deel van die eeufeesvie
tember tot 1 Oktober as deel van die (Toch) deur die UOVS-koor en die in ring van Johannesburg en in 1988 van die 

Lanzerac-Stellenbosch-fees gehou is, teressante Train Song (Ratcliff)deur die 150ste jaarfees van Potchefstroom. 
was 'n onvergeetlike artistieke en mens US-koor. 

Die ASB het in troebel politieke waters like belewenis. Kuesta was slegs een keer tevore, in 1981, beland en Kuesta se borge het hul onder
Tien van ons land se beste kore het op in die Eikestad. Vanselfsprekend moes steuning onttrek. Reeds in 1988 het Pie
getree: die universiteitskore van Pretoria hulle hierheen terugkeer, want soos Pie ter van der Westhuizen verlof van ons 
(o.l.v. Petru Grabe), RAU (Chris Swane ter van der Westhuizen tereg gese het: Universiteit gekry om kore virvanjaar se 
poel), Potchefstroom (Awie van Wyk), "Dit is tog op Stellenbosch waar Kuesta uit te nooi. Die Rektor en Vise
UOVS (Ems Conradie), Port Elizabeth studente-koorsang in Suid-Afrika sy be kanselier, prof. Mike de Vries, was be
(Lionel van Zyl) en Stellenbosch (Aca slag gekry het deur die baanbrekerswerk sonder hulpvaardig, maar daar was nie 
rna Fick). asook kore van die onder van mense soos proff. F.W. Jannasch, geld beskikbaar nie. 
wyserskolleges van die Paarl (Danie Gawie Cillie, Con de Villiers en Philip 

Mnr. Barry Lessing, GroephoofbestuurMcLachlan."Louw) en Wellington (Hennie van der 
der van die SA Spoorwee, wat - net soos 
sy vrou - lid was van die US-koor o.l.v. 
proff. Gawie Cillie en Philip McLachlan, 
bel vir Chris Swanepoel en se die Spoor1989-Kuesta was wee wil graag 'n kultuurorganisasie on
dersteun, en vra watter moontlikhede 
daar was. Chris het verskillende instan
sies genoem, en mnr. Lessing kies toe onvergeetlik 
Kuesta! Soos Pieter van der Westhuizen 
tereg gese het, was dit gebedsverhoring. 

So ontstaan toe die Spoorweg-Kuesta, en 
mnr. Lessing is hoogs ingenome met die 
resultate. Aangesien Acama Fick die 
eerste semester met studieverlof was, het 
die grootste gedeelte van die veeleisende 
organisatoriese pligte op die skouers van 
Pieter van der Westhuizen gerus, en hy 
het hom uitmuntend van die taak ge
kwyt. 

50 jaar in die tuig 

Pieter is die Stellenbosse koordirigent 
wat minstens in die afgelope vyftig jaar 
die langste in die tuig was. Hy tree aan 
die einde van die jaar na 37 jaar af - die 
laaste 25 jaar as dirigent van studen
tegroepe. Hy het dit veeleisend gevind 
om elke jaar die studentekerkkoor op
nuut te vorm. Op 28-29 Oktober het hy 
'n reunie van sy koor gehad. 

Soos verwag kan word, is Pieter van der 
Westhuizen spesiaal gehuldig tydens 
Kuesta. Die uitvoering van sy Die Here 
is my Herder is deur Petru Grabe aan die Merwe), en twee studente-kerkkore, nl. Dit is dan ook betekenisvol dat sewe van 
komponis opgedra met dankbare waardie Pro Ecclesia-koor van die Kovsie vanjaar se Kuesta-dirigente oud-Maties dering vir sy groot bydrae op die gebied is, nl. Acama Fick, Chris Swanepoel, kampus (Deon Lamprecht) en die van die van gewyde koorsang. In sy kortAwie van Wyk, Ems Conradie, Danie Studentekerk, Stellenbosch (Pieter van toespraak by die galakonsert het mnr. Louw, Hennie van der Merwe en Pieterder Westhuizen). Lessing ook spesiaal van Pieter van der van der Westhuizen.Aan die einde van die gala-aand is die Westhuizen se waardevolle bydraes op 

gesamentlike koor van sowat 600 stemme koorgebied melding gemaak.Pieter het my die volle verhaal van Kues
gedirigeer deur Acama Fick, prof. Gawie ta vertel, maar hier kan slegs na die ver Hierdie musikus is 'n unieke persoonCillie en Pieter van der Westhuizen. Die naamste besonderhede verwys word. likheid: beskeie, minsaam, toegewyd,koorfees is afgesluit met optredes tydens Tydens die kwarteeufees van UOVS in fyn beskaafd en hoogs begaafd. Metdie oggend-erediens in die Studente 1975 het Chris Swanepoel 'n aantal groot deursettingsvermoe gaan hy moei
kerk. studentekore, insluitend die van Wits en like omstandighede met 'n vriendelike 

Grahamstad, uitgenooi om in BloemfonDeurgaans was dit duidelik dat die toe glimlag tegemoet. am aan Pieter van der 
tein op te tree. Daar het soveel besieling gewyde koorlede deeglik voorberei is. Westhuizen reg te laat geskied, sal 'n uit
uitgegaan, veral danksy die optrede van Die standaard was verbasend hoog, en voerige artikel vereis. Kortom kan ek net 
Philip McLachlan se koor, dat 'n aantaldit was insiggewend om te sien met hoe se sy hele lewe was en is in diens van sy 

veel geesdrif en waardering die ver kore besluit het om Kuesta (van: kuns God, sy volk, sy familie en musiek. 
fiesta) te stig. skillende uitvoerings deur mede-Kuesta

Tydens die Stellenbosch-fees hetgangers begroet is. Toe Kuesta met die Afrikaanse Studente koorleiers, kultuurbeamptes en studen
Daar is ook opwindende nuwe wee be bond skakel, is besluit om slegs studente teraadslede vergader om oor Kuesta se 
tree, soos die asembenemende Epitaph van Afrikaanse inrigtings te betrek. Be toekoms te besin. Hulle moet besluit wat 

Die tien dirigente by vanjaar se Kuesta. Agter: Chris Swanepoel, Ems Conradie, Lionel 
van Zyl, Petru Grabe en Hennie van der Merwe. Voor is Pieter van der Westhuizen, 
Awie van Wyk, Acoma Fick, Deon Lamprecht en Danie Louw. Sewe van huJJe is Oud
Maties. 
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die aard van die vereniging moet wees, 
en of kore van Engelse universiteite en 
die van ander volksgroepe uitgenooi 
moet word. Hiervoor is 'n komitee ge
stig: prof. Grabe (namens koorleiers), 
Horst-Peter BUtow (namens kultuur
beamptes) en 'n UOVS-student. 

Volgende jaar word Kuesta in Port 
Elizabeth en die jaar daarop in Bloem
fontein gehou. 

Ten slotte 'n veelseggende aanhaling van 
Pieter van der Westhuizen: "Die grootste 
enkele blywende faktorvan die koorfees 
sal ongelukkig nie gemeet kan word nie, 
nl. die opvoedkundige waarde daarvan 
vir die koorlede wat dit bywoon en die 
wat daarna gaan luister. Dit dra by tot die 
volle menswees en 'n geestesverryking 
in vandag se jongmenslewe waar dit ver
al so nodig is om waardering aan te moe
dig vir estetiese norme. 

"Koorlede wat Kuesta in die verlede 
bygewoon het, getuig telkens daarvan 
hoe hierdie byeenkoms hulle geestelik 

verryk het en met watter waardering en 
nostalgie hulle daaraan terugdink. 

"Sang het ook 'n saambindende eien
skap wat die onderlinge gees van saam
horigheid versterk en beslis bevorderlik 
meewerk aan goeie verhoudings tussen 
die studente van verskillende kampusse 
- studente wat betrek word van die 
uithoeke van ons land ..." 0 

By Kuesta se openingsgeleentheid was 
(voor, van links) prof. Hennie Rossouw 
(wnd. Rektor), mm. Barry Lessing (SA 
Vervoerdienste 5e groephoofbestuurder: 
Spoorwee), mev. Sybil Lessing, prof. 
Gawie Gillie, mme. Pieter van der 
Westhuizen en Chris Swanepoel, en (ag
ter) mm. Riaan van /aarsveld (reelings
komitee-voorsitter) . 

Ensemble 3de keer in Europa
 
I n Junie en Julie vanjaar het die US

Strykensemble 'n baie geslaagde toer 
deur Noord-Italie onderneem. Dit was 
die ensemble, met prof. Eric Rycroft as 
dirigent, se tweede besoek aan Europa 
in twee jaar en die derde sedert prof. Ry
croft die groep in 1977 gestig het. 

Vanjaar se toer deur die Como-gebied in 
Noord-Italie was deel van 'n musiekfees 
wat elke jaar van Maart tot Julie daar ge
hou word. Musici van oor die hele 
wereld neem daaraan deel. Die US
Strykensemble het vanjaar die feessei
soen afgesluit. 

Dit word in samewerking met Como se 
provinsiale owerheid aangebied. Die 
Stellenbossers het in Brianza, Airuno, 
Lecco, Abbadia en Malgrate uitvoerings 
aangebied. Hulle het in Taceno, 'n skil
deragtige skidorpie, gebly, vanwaar hulle 
per bus vir die uitvoerings na die ver
skillende plekke is. 

Die ensemble het twee repertoriums, een 
van Bach- en een van Mozart-werke, aan
gebied. 'n Koor van Rondebosch wat ook 
daar op toer was, het in die Bach-pro
gram kantates saam met die ensemble 
uitgevoer. 

Oral was die opkomste goed. AI is die 
ensemble openlik as Suid-Afrikaners 
geadverteer, was daar feitlik nie teen
kanting nie - behalwe vir een voorval 
deur 'n groep anti-Suid-Afrikaanse jong 
mense. Die uitvoerings was deurgaans 
baie gewild by die Italianers. Prof. Ry
croft en die soliste is met geskenke 
oorlaai. 

Die Stellenbossers is ook oral baie vrien
delik ontvang. Hulle is - veral na elke 
uitvoering - gasvry onthaal. Die taalpro
bleem het die kuiery met die Italianers 
nogal bemoeilik. Sakwoordeboekies 
moes geraadpleeg word am lang ge
sprekke met die Italiaanse gashere te 

voer. Mettertyd het dit darem makliker 
gegaan. 

Die ensemble het oak die Suid-Afrikaan
se konsulaat in Mitaan besoek. Net die 
volgende dag moes die konsulaatperso
neeI se hulp ingeroep word om twee 
nuwe paspoorte uit te reik vir ensemble
lede wat hulle s'n verloor het. 

Die enigste ander haakplek op die 
uiters geslaagde toer was met die groep 
se terugreis toe hulle op 'n oorvollug
hawe by Parys moes hoar dat vlugte na 
Suid-Afrika vanwee 'n staking deur 
sekere lughawepersoneel opgeskort was. 
'n Ander redery kon hulle gelukkig help 
om oor Amsterdam en Nairobi terug te 
keer. 

Uit kommentaar wat die groep gekry het, 
lyk dit asof die Italianers deur die gehalte 
van die Stellenbossers se ensemble-werk 
verras is. Die toer word nie net as 'n 
sukses op musiekvlak vir die groep 
beskou nie, maar het beslis gehelp am 
'n bydrae tot die bou van goeie betrek
kinge tussen die twee lande te lewer. 

Twee organiseerders van die Noord-Ita
Iiaanse musiekfees wit Suid-Afrika 
vroeg volgende jaar besoek. Hulle sal 
ook op Stellenbosch aandoen. 

Die Departement van Buitelandse Sake 
het gehelp om 'n deeI van die toerkoste 
te dek. Verder moos verskeie borgskappe, 
onder meer van Nissan en Trustbank, 
verkry word, omdat die Universiteit baie 
min kon bydra. Met uitvoerings voor die 
tyd is ook geld vir die toer ingesamel. 
Elke lid het self 'n bedrag bygedra. 

Italie is met albei die ensemble se vorige 
buitelandse toere ook besoek. Verlede 
jaar was die groep ook in Hongarye, Tur
kye en Oostenryk, en in 1985 ook in 
Spanje, Wes-Duitsland en Oostenryk. 0 

Prof. Rycroft by tweelingsusters, albei lede van die Airuno-kerkkoor, wat die ensem
ble se besoek aan die dorp gereel het. 
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Caroline Wintein. 

Student uit Belgiese museumstad
 
geniet Matie-wees
 
V anaf Brugge na Stellenbosch - van 

een museumstad na 'n ander. Dit is 
die paadjie wat Caroline Wintein, 'n Bel
giese student van Brugge, vanjaar geloop 
het. Nfl haar besluit om 'n jaar in Suid
Afrika deur te bring, het sy vir die 
nagraadse jaarkursus in Museumkunde 
aan die Universiteit ingeskryf. 

Deur die kursus het sy in 'n kort tyd baie 
van die Suid-Afrikaanse kultuur en 
geskiedenis geleer. Die Vlaamse meisie 
het ook Afrikaans sommer gou baas
geraak. 

Om soveel as moontlik deel van die 
studentelewe te wees, het sy in 'n univer
siteitskoshuis gaan inwoon, en was Mo
nica haar tuiste vir die jaar. Hoewel sy 

BEO-personeel
 
DIE Buro vir Ekonomiese Ondersoek 
(BEO) het belangrike personeelveran
derings gedoen om, volgens sy direk
teur, dr. Ockie Stuart, die gehalte van 
die BEO-navorsing nog verder te ver
hoog. 

Adriaan Mocke, wat onlangs tot eko
noom bevorder is, se navorsing is op in
ternasionale ekonomiese tendense en 
die finansHHe markte toegespits. Hy ver
vul 'n belangrike rol by die samestelling 
van die BEO se prestige-publikasie Eco
nomic prospects. 

Adriaan Macke, Ursula SegaJJa, Jenny Terwin en Jacques Botha. 

'n bietjie ouer as die deursnee-student 
was (sy het reeds 'n M-graad) het sy gou 
tuis gevoel en by haar nuwe omstandig
hede aangepas. 

Aanvanklik was van die reels, soos 
inkomtye en in- en uitteken, vir haar baie 
vreemd, maar sy het dit aanvaar en 
daaraan gewoond geraak. Sy het ook van 
die Suid-Afrikaanse kos geleer hou. 

Volgens mev. San Heyns, Monica se prin
sipale, het Caroline baie gou vriende ge
maak. "Sy is versot op Suid-Afrika en 
Stellenbosch, en waar sy ook al gaan, pas 
sy baie goed in. Dit is haar spontane en 
vriendelike geaardheid wat vir haar so
veel deure hier oopgemaak het. Ons het 
almal baie lief vir haar geword." 0 

Ursula Segalla, wat onlangs as ekonoom 
aangestel is, beheer die BEO-navorsing 
oor die boubedryf, en is hoofredakteur 
van die BEO-kwartaalblad Building and 
Construction, asook Trends in building 
costs (veral vir bourekenaars). 

Jenny Terwin, onlangs heraangestel by 
die BEO, se navorsing is veral op Wes
Kaapland toegespits. Sy hanteer ook die 
Buro se skakelwerk. 

Jacques Botha, 'n nuwe aanstelling, was 
ekonoom van 'n handelsbank, is betrok
ke by die BEO se mediumtermyn-voor
uitskattings in samewerking met die De
partement Ekonomie, en spits hom ver
al toe op die lewering van dienste aan die 
topbestuur van SA firmas. 0 

Oud-Matie
 
Goudstadse
 
1ste burger
 

'n OUD-MATlE, mnr. Koos Roets, het 
vroeer vanjaar die burgemeester van Jo
hannesburg geword. Dit is sover bekend 
die tweede keer in die 103-jarige bestaan 
van Suid-Afrika se grootste stad dat 'n 
Oud-Matie daar die burgemeestersket
ting dra. 

Mm. Roets dien sedert 1982 in die Johan
nesburgse stadsraad. Hy het in Novem
ber verlede jaar onderburgemeester en in 
Maart vanjaar burgemeester geword. Die 
stadsraad bestaan uit 51 lede en die bur
gemeester word slegs vir 'n termyn van 
een jaar gekies. 

Nadat mm. Roets in 1951 op Indwe in 
Oos-Kaapland gematrikuleer het, het hy 
in 1955 met 'n B.Comm.-graad op Stel
lenbosch afgestudeer. In sy finale jaar 
was hy lid van Dagbreek se huiskomitee. 
Een van sy mede-oud-Dagbrekers en 'n 
destydse primarius van die koshuis is 
mnr. Piet Lombard wat binnekort as 

Mm. Hoets. 

direkteur van die Departement Ontwik
keling en Skakeling aftree - en 'n voor
malige burgemeester van Stellenbosch 
is. 

Mm. Roets is adjunk-bestuurder van 
openbare betrekkinge aan die Randse 
Afrikaanse Universiteit. Hy is vanjaar 
met langverlof. Voordat hy aan die RAU 
aangestel is, was hy onder meer aan die 
Distillers-korporasie op Stellenbosch 
verbonde. 

Die ander Oud-Matie wat Johannesburg 
se burgemeester was, is dr. J.S. Otto, wat 
die amp in 1978 beklee het. Dr. Otto het 
B.Sc. in 1927 op Stellenbosch behaal, 
waarna hy elders 'n doktorsgraad in bio
chemie verwerf het voordat hy hom ook 
as medikus bekwaam het. Hy het jare 
lank in Johannesburg as dokter geprak
tiseer. 

Dr. Otto woon nou op Stilbaai. Hy is 89 
jaar oud. 0 
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Saamtrekke.. 
Hier en tot op bi. 35 verskyn foto's 
wat by Oud-Matie-saamtrekke in 
Suidwes/Namibie, Namakwaland, 
Oos-Kaapland en Wes-Transvaal ge~ 

bou is asook van 'n oud-SR-reiinie 
op Stellenboscb. 

walvisbaai
 

By die Oud-Matie-saamtrek op Walvis
baai was, LINKS BO: Struis en Maryna 
Wahl, Sonja Schaafen Christo de Jager. 
REGS BO: Anke Volkman, Erwin Two
reck en Martie Malan. LINKS ONDER: 

Adriaan Strange en Charl van Schalk
wyk. ONDER: Fram Malan, Renate en 
Des van Jaarsveld, (dr.) Robert Schaaf en 
Adrie Louw. 

Swakopmund
 

Onder die reiiniegangers op Swakop- I en Monica Visser. ONDER: Ivan en 
rnund was, REGS: (agter) Renate Witt, Marinette Dames asook Olivia en Erik 
Marianna Johns, (voor) Eckart Mueller ten Kate. 
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By die reiinie op Nababeep, vir die 
Springbok en omgewing	 mense van Springbok en omgewing. 

LINKS BO, agter: (dr.) Gerrit Visser, Sak
kie van Niekerk, Renette Kennedy, Bok
kie Basson en Corrie Kennedy. Voor: 
Luzette van Niekerk, Magdalena en Ed
die Mostert. 
REGS BO, agter: Timotheus Joseph, John 
Ho11enbach, Petrus de Jongh en Maria 
Paul. Voor: Evelyn Joseph, Elizabeth 
Ho11enbach, Zuie de Jongh en Doreen 
Ho11enbach. 
LINKS, agter: (drr.) Stef Lotz en Pieter 
BoshofJ, asook Leon van den Heever. 
Voor: Susan Lotz, Riana Veldtman, Mar
tina van den Heeveren Mariana Boshoff. 
LINKS ONDER: Boet en Rina Stramrood, 
Lionel Jonck, Sheila en Martin Botes. 
ONDER: Lynette en (ds.) Johan Hen
dricks, Gezina en (ds.) Renus du Plessis, 
asook Louisa en (ds.) Japie Beyers. 

Die reiinie op GraafJ-Reinet is bygewoon deur o.a. (ONDER) Gert en Esther Pretorius 
en (ds.) Ben Fourie, asook (REGS ONDER) WiJJem en Diana Loock, Tish en Tommy Graaff-Reinet 
Spence, Gisela en Leonard Kingwi11. 
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Oos-Londen en omgewing 

BO: David Mellville (agter) saam met 
Christo en Celia Theart asook Carol en 
Alistair Campbell. 
REGS BO: Die saamtrek in Oos-Londen 
is oak deur Brian Laing, en Mozelle en 
Warwick Hojam, almal van King Wil
liams Town, bygewoon. 

REGS: Oud-leerlinge van die Paul Roos
Gimnasium, Stellenbosch, onder die re
uniegangers in Oos-Londen was Frik 
Mouton, Tjol Lategan, Barry Blomaert, 
Allan Conradie, Willie Louw (van die 
Departement Ontwikkeling en Skake
ling, US) en Dawid Botha. 

Oud-Maties van die Brits-Hartbeespoort
omgewing het 'n saamtrek in 'n restau
rant by die Hartbeespoortdam gehou. 
Onder die gaste was, BO: Koos Potgieter 
(85) wat die heildronk op die US ingestel 
he!, (prof.) Louw Olivier, Sannie en 

Emile van Dyk. REGS BO: laap en Fran
sie Breed, Bets Haasbroek en Daleen 
Coetzee. 

LINKS ONDER: Butch Lochner, direkteur 
van Sport en Ontspanning aan die US 
en geleentheidspreker by die saamtrek, 
saam met Anli en Sieg Wilsenach. REGS 
ONDER: (ds.) Frikkie en Therese lor
daan, Leone en (dr.) Ben du Preez. 
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Sowat 100 oud-SR-lede het in die derde 
kwartaal 'n SR-reiinie op die kampus by
gewoon, die eerste keer dat so 'n reiinie 
gehou is. Onder die reiiniegangers was, 
LINKS BO: prof. Alten Hulme van 
Somerset-Wes (1945-SR), prof. Evert 
Groenewold (1926-28) en mnr. Berch
wald Rode van Stellenbosch (1927). 
REGS BO: Mnr. Hennie Marais van 
Somerset-Wes (1945) en oud-min. Jan 
Haak (1939-SR-voorsitter). LINKS: Prof. 
Erika Theron van Stellenbosch (1928), 
mej. Dene Smuts van Kaapstad (1970-71, 
ondervoorsitter) en mev. Cecile Ie Roux 
(de Wit) van Stellenbosch (1971). 

Ook by die SR-reiinie was, LINKS: mnre. De Mist van Zyl van 
Kuilsrivier (1957-60) en Ronel Pretorius van Kaapstad (1954-55) 
asook drr. Attie Baard (1957-58) en Clifford Heys (1964-66), al
bei van Stellenbosch. LINKS ONDER: mnr. Johan Aspeling 
(1976/77 en 1977-78-voorsitter) en ds. A.C. Loubser van Uping
ton (1957 en 1958-voorsitter). ONDER: Twee dienende SR-lede, 
mnre. Andre Gaum en Francois Beukman, en ds. Willem 
Doman van Goodwood (1972-74; voorsitter). 

Oud-SR-Iede hou
 
reiinie
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Die SR-reiinie is oak bygewoon deur (LINKS BD) mnr. Siebert Wiid van Pretoria (1939-SR) en dr. WA. (Bill) de Klerk van die 
Paarl (1938-39) asook (REGS BD) mnre. Hendrik Verwoerd van Johannesburg (1979/80-81/82), Heinrich Nagel van Somerset-Wes 
(1981/82) en Inus Marais van Durbanville (1982/83). 

Departementele argief 
DIE Departement Geskiedenis wil graag 
vir sy argief eksemplare bekom van al die 
M-tesise en D-proefskrifte wat deur die 
jare deur die departement gelewer is. 
Almal wat M- en/of D-grade in geskiede
nis aan die US behaal het, word vriende
lik deur die departement versoek om 
goedgunstiglik eksemplare van die 
betrokke tesisse en proefskrifte vir die ar
gief af te staan. Die adres is: Departement 
Geskiedenis, Universiteit, Stellenbosch, 
7600; • (02231) 77-2177. 

Ekskuus, Bloemhof In die berig
"14 van 20 

top-A-matrieks kies US" in Matieland 
2:89 is na Elizabeth van Wyk as 1988
matrikulant van die Hoerskool Stellen
bosch verwys. Sy was egter 'n leerling 
van die Hoer Meisieskool Bloemhof, 
Stellenbosch. 

Dud-Maties: 
Adresse, asseblief 
Titel en van: 

Voorname: 

Studentenommer: 

Nooiensvan: 

Weer 
die 

.wenners 
Die Dud-Matie
gholfklub von 
die Suide het 
vanjoor soos 
in die vorige 
twee joor teen 
die oud-Ikeys 
kragte gemeet 
- en weer soos 
die vorige twee 
keer gewen. 
Onder vonjoor 
se spelers was 
Dud-Maties j. 
du Toit (links) 
en S. Janek 
(regs) en oud
Ikeys j. Levy en 
A. Wotenneyer. 

. 

. 

. 

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

..............................................................................
 
Grade en/of diplomas van ander universiteite (meld uni

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

Geboortedatum: . 

My ou adres vir Matieland: .. 

M~iiei'ci~d' 'moet' 'aa'~" ~~;. ~ii~~' 'we~kad~esi~(ioiia'd~~" ge~ 
stuur word. (Haal deur wat nie van toepassing is nie.) 

My nuwe werkadres: . 

My nuwe woonadres: . 

versiteit en jaartal): 

·Indien u twee of meer eksemplare van Matieland ontvang, stuur asseblief albei die plakstrokies met u noam en odres soam 
met hierdie voItooide vorm terug. 
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Universiteitskoor
 
Stellenbosch
 

FONDSINSAMELING
 

Die Universiteitskoor van Stellenbosch het sedert sy ontstaan 
in 1936 tot een van die toonaangewende kore in die land ont
wikkel. Na aanleiding van uitnodigings om volgende jaar aan 
twee internasionale koorkompetisies en 'n somermusiekfees 
in Italii~ deel te neem, word 'n oorsese toer beplan. 

Sulke buitelandse toere is noodsaaklik, omdat oorsese kore 
vanwee politieke druk nie meer hier kom toer nie. Die koor
kompetisies bied ons die enigste geleenthede om hierdie 
isolasie te verbreek deur oorsese kore te ontmoet en te hoor. 
Daar word ook koorwerkwinkels beplan waar die Universiteits
koor moontlik onder enkele Europese dirigente sal kan werk. 
Die toer, wat dus deels 'n studietoer sal wees, het dus 'n twee
ledige doel: om as ambassadeurs vir Suid-Afrika en sy jong 
musici op te tree en ook om perspektief op die standaard van 
koorsang in die land te verkry. Die koor sal ook in verskeie sen
tra konsertuitvoerings aanbied. 

Die koor het laas in 1983, met groot onderskeiding, oorsee 
geloer onder leiding van die vorige dirigent, prof. Johan de 
Villiers. Die beplanning vir die 1990-toer het begin nadat die 
huidige dirigent, Acama Fick, van 'n uitgebreide studietoer 
deur Europa teruggekeer het. 'n Bedrag van R520 000 word vir 
die toer van 25 dae begroot en die koor is reeds besig met fonds
insamelingsprojekte. Die projekte behels onder meer: 

1. 'n Motorkompetisie	 R150000 

2. Enkele prestigekonserte	 R 20000 

3. Spesiale ete en kunsveiling in die Decameron
restaurant Stellenbosch R 5000 

4. Unieke teebyeenkoms, Stellenbosch R 5000 

5. Private bydrae deur die koorlede self R 70000 

TOTAAL R250000 

Die Universiteit beskik nie oor die fondse om die toer in enige 
mate te subsidieer nie. Die hele bedrag moet dus deur die 
koorlede self ingesamel word, onafuanklik van enige subsi
dies of donasies van die Universiteit. 

Die Universiteitskoor van Stellenbosch is sterk gemotiveerd 
om hierdie projek deur te voer en u betrokkenheid kan ons in 
staat stel om met hierdie poging te slaag. Ons vra u dus baie 
vriendelik om ons met 'n donasie van RI00 te ondersteun ten 
einde die beplande toer Ie help realiseer. Vir elke RIOO-donasie 
sal 'n kompetisienommer aan u toegeken word, wat aan u die 
moontlikheid bied om die onderstaande kompetisie te wen. 

MarORKOMPETISIEUNlVERSITEITSKOOR 

STELLENBOSCH 1989/90 

UNIVERSITY CHOIR CAR COMPETITION 

PRYSIPRIZE 

1990 VW-JETTA CSX 

(Verskaf deur/Supplied by: STELLENBOSCH MOTORS) 

VRAAG: In watter jaar het die US Koor sy halfeeufees gevier?
 
QUESfION: In which year did the US Choir celebrate its golden jubilee?
 

NAAMINAME: _ POS INSKRYWlNG AAN: 

US KOOR MaroRKOMPBTISIE 
ADRES/ADDRESS: _ Dept. Ontwikkeling en Skabling 

Universiteil van Stellenbosch 

STELLENBOSCH 

7600 
TEL.: _ Tel. (02231)71-4579 of 71·4633 
ANTWOORD/ANSWER: _ 

MOTORKOMPETISIE - REELS 

1.	 Enige persoon of instansie, behalwe die or
ganiseerders, THERON DU TOIT en hul 
werknemers sowel as STELLENBOSCH MO
TORS en hul werknemers. mag aan die kem
petisie deelneem sonder beperking op die 
getal inskrywings per individu. 

2. Die inskrywings is tal 3 000 beperk om deel
nemers se bnse te verbetar. 

3.	 Die doel van die kompetisie is om geld in 
te semel vir 'n moonllike oorsese toer vir die 
US Koor in Junie 1990. 

4.	 Sluitingsdalum: 29 Maart 1990. Indien nie 
genoeg inskrywings onlvang word nie, be
hou die organiseerders hulle die reg voor om 
die sluitingsdatum uit te stel. 

5.	 Die trekking van die wenkaartjie sal 14 dae 
ne die sluitingsdatum plaasvind. Die wen
ner sal persoonlik in bnnis gestel word. 

6.	 Die ouditeursfirma THERON DU TOIT sal 
die kompetisie kontroleer en toesig hou oor 
die nakoming van die I'lMlls. 

7.	 Die organiseerders se beslissing is finaal en 
geen korrespondensie sal g8l108r word nie. 
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Nou is daar 'n eksklusiewe kaart vir 
Oud-Maties ontwikkel - 'n kredietkaart 
wat die band tussen u en u Alma Mater 
bevestig. 

Die kaart bied at die voordele van 'n 
gewone kredietkaart en nag meeT, spesiale 
oonbiedinge en groot pryse wat gewen kan 
word. 

Elke keer wanneer u u Oud-Matiekaart 
gebruik, boot u en u Altna Mater doorby, 
want Volkskas Bank het onderneem om 'n 
deel van die inkomste wat normanlweg op 
so 'n kredietkaartrekening verdien sal 
word, oon die Universiteit te skenk. 

Doen vandag nag oonsoek om u Oud
Matiekaart. Vul die koepon in vir meer 
besonderhede. Ofskakel (012) 21-9121 
- en kry die koort wat u met trots kan 
oonbied. 

r Pos hierdie k;-po::a;-Oud-Matiekaart~ - ..., 
Privaatsak X87219, Houghton 2041. I 

INaam	 . 
I 

Adres	 I 

.............................................................	 I
 

............................... Poskode	 I 
I 

Tel (W) (H) ,....	 I 

~VOLKSKAS I 
~T~BANK I 

I 
I 



DEWYN 

-


