Para~)'sklooj Villas,

gelee in die

l'rughare Siellenhoscb-milei, leell die
aglergrolld mil m{!jeslueuse
hergpieke, spog ongelu,)feld mel een
mil die skilderagligsle lig,gillgs in

Sllld-Afrika, 'n Idilliese omgell'ing

KOM TREE AF IN DIE
HISTORIESE OMGEWING
VAN STELLENBOSCH

'n W)'e l'erskeidellheid gerieu'e sluil
in 'n sll'emhad lellnishaall ell 'n
lIa~)~f!,elee

gbol/haan,

Parad)'sklooj ['illas hied u ollafbankIikheid sOll'el as gesell(r;e sameS)'Il,

l'ir u aftreejare,

Die luukse Gemeenskapsenll'llm

III hierclie eksklusiewe onlu'ikkeling

huisves 'n eelkame/'. silkamer en

u'Ol'd nie aileen die hisloriese

dameskroeg. lel'llJl 'Il sonlerras 001'

karakler van Siellenhosch hell'aar

die dam uilk)'k

nie, maar ook die naluurlike prag

Oml'allende l'eiligbeidsmaalreels, 'II

vall die slalige ou eike-, geeiboul-,

Gesondbeidsorgsenll'llm mel fIOlle

amher-, esdoring- ell populierhome

penonee/. en 'n heslllurder op die

Iml Parad)'skloojomring

perseelll'aarhorg II gemoedsl'lls

Die aanlreklike, goed-loegel7lsle

ell

2-,3- en 4-slaapkamer modeme

Kom

Kaaps -Hollalldse enkelverdieping

'II sorgVIJ'e, sl)'/mlle leejil')'se, Jlaak

dorpshuise is sorgsaam onlu'erjJ om

Para~)lskloojllluisle

~)'

die I'llstige omgell'ing Ie pas.

Fase Een is reeds bewoon.

?~r~d\ ~kl[)Uf Vl11~~
STELLENBOSCH
Vir nadere besonderhede, of ons gratis brosjure,
skakel ons tolvry by 0800-220220, of skryf aan
PROPlAN, Posbus 414, Parow 7500.
SteUenbosch Agente: (02231)
AJ'\'NA BASSON ElENDOMME, Tel 74740
COETZENBURG EIENDOMSAGENTE, Tel 70922
LE ROUX ElENDOMSAGENTE, Tel 71229
WYNlAND EJENDOMME, Tel 98192

~nite~
ONTWIKKELlNCSKORPORASIE

•

)ll'~~~;~~N

u'e/~)'11
U'OOIl

dus in Parad)'sklooj uir

- ell hele ill

lcu.'enslange geluk

Enige gelde wat deur u betaal word, word deur die
United kragtens die Wet op Afgetredenes (Wet 65/]988)
gewaarborg en geadministreer en kan nie deur enige
persoon of persone wanbeheer word nie. Elke huis
word onder deeltitel verkoop, wat registrasie in u naam
waarborg.

Skouhuis tye:
Weeksdae vanaf 10.00 vm - 5.00 nm
Saterdae 11.00 vm - 5.00 nm
Rigtingaanwysings: Draai af in Paradyskloofweg
oorkant GhoUbaaningang, 450 meters na
Paradyskloof Villas.

Skakel nOLI on1 n100ntlike teleurstelling te voorkolTl.
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Voorblad: 'n Deel van die Morais·plein, hart van die sentrale kampus. Links is die standbeeld van die Universiteits-weldoener mnr lonnie Morais. wat met sy groot
ernaling in 1915 die US se bestaan verseker he!. In die middel is die ingang no die grootste ondergrondse biblioteek ter wcreld, die IS Gericke-biblioteek, wat oor
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IN DROOMREIS VIR TWEE
NA DIE GRIEKSE EllANDE
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2 RETOERVLlEGTUIGKAARTJIES NA GRIEKELAND
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13 NAGTE VERBLYF EN ONTBYT IN HOTELLE
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R2 000 KONTANT
Ander oryse:

2.
3
4
5.
6.
7.

Daar is geen beperking op aantal inskrywings
nie
Inskrywings moet gepos word na POSBUS
3118. COETZENBURG, 7602.
Donasies van R6 moet elke inskrywing vergesel
Posorders en tjeks moet uitgemaak word aan
US KARfllAVALKOMITEE
Geen korrespondensie sal oor die uitslag gevoer
word nle
Pryse moe! binne een maand vanal kennis
gewing opgeeis word
Hierdie kompetisie is slegs vir Oud-Maties en
hulvriende.

donasie R6.00

BEANTWOORD ASB
DIE VOLGENDE VRAE,
1.

In samewerking met vvie word die eerste
prys gereel?

2 Hoeveel nagte gratis verblyf skenk D'Ouwe
Werf Gaste-huis

2.
3.
4
5.
6,

Vyf nagte se verblyf en ontbyt by D'OUWE WERF gastehuis
'n Naaimasjien en sker van FRICK NAAIMASJIENE
R1 500 kontant van BOLAND BANK,
137em Exeelsiorbed basisstel van CROWN MEUBILEERDERS,
6 maandelikse blommerangskikkings ter waarde van R1 00 elk van
INTERFLORA
7.
'n Avontuur op die Oranjwvier van RIVER RAFTERS,
8.
'n R500-manskleregeskenkbewys van JOHANN BRINK.
9.
R500 se plante van HOTTENTOTS HOLLAND KWEKERY
10. 6 maandellkse blommerangskikkings ter waarde van R75 elk van
INTERFLORA,
11, R400 geskenkbewys van TRUST KEM APTEEK,
12. R350 geskenkbewys van VAN SCHAICK BOEKHANDELAARS,
13. 'n Geraamde kunswerk van MILIEU ter waarde van R250
14
'n Paar get goue oorbelle van AMERICAN SWISS JUWELIERS
15. 'n Kis Tia Maria likeur van DOUGLAS GREEN
16. 'n Leerrugsak geskenk deur SKINZ LEATHER FOR LEISURE
17, Jaarlange intekening op COSMOPOLITAN, DE KAT EN STYLE
18, R150 geskenkbewys van MUSICA
19, Jaarlange intekening op DE KAT en STYLE
20, Bedlinne ter waarde van Rl00 geskenk deur LYNRIKAN LINEN
AND HOTEL SUPPLIERS.
21
R100 geskenkbewys van JEAN CRAIG POTTERY.
22. Luukse sker ter waarde van R100, geskenk deur FRICK
NAAIMASJIENE
23. Rl00 geskenkbewys van TOTALSPORTS
24 & 25, Jaarlange intekening op DE KAT,
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Opvoeding word, soos alles,
heeltyd duurder. Terwyl noskoolse
opleiding 01 hoe belongriker word,
kos dit vonwee inflosie ook 01 hoe
meer terwyl die stoat se bydrae tot
universiteits- en onder noskoolse
studie nie oltyd heeltemol tred hou
nie.
Vir nogroodse studie, woar die stu-

Ol\l

nr

A,fej COllnie Aucamp

Oud-Matie mej Connie
Aucomp von Worcester, wot op
die stigtingsvergodering von die
In ternosiono Ie Rood v)[ Engelse
Braille vroeer vonjoor in Toronto,
Konodo, as die nuwe rood se
ondervoorsitter gekies is.
Die internosionole erkenning sit
die kroon op Connie Aucomp se
long loopboon von toewyding,
pionierswerk en prestosie in diens

den te hulleself reeds voorgrood,
bewys het, is geldhulp in die vorm
von beurse en lenings redelik
beskikbaar Behoeftige voorgraadse studente - von wie door
ook boie meer as nogroodse studente is - het dus finonsiele
bystond 01 hoe nodiger.

tool, teen 'n boie billike rentekoers
von slegs die helfte von die
heersende prirnokoers. Terugbetoling geskied in gelyke
pooiernente, oor dieselfde terrnyn
as die woorvoor die student 'n
betrokke lening gekry het.
Afgestudeerdes wot met hul terugbetoling ogterstollig rook, verbeur
hierdie toegewing von 'n verloogde rentekoers en moet teen die
heersende prirnokoers terugbetoal.

Om die probleem oon te spreek,
verleen die US vonof 1992 deur
middel von 'n nuwe skema hulp
oon lvloties wot vir hul voorgroodse studies geldbystond nodig
he! Studente kan joorliks oonsoek doen om die lenings vir die
duur von hul voorgroodse studie
verleng te kry, solonk die student
steeds volgens behoefte kwolifiseer
en okodemies voldoende presteer.

Om uitsonderlike okoderniese
prestosie te beloon, kon Moties
wot voorgraods rnet 'n gemiddeld
von 70% en hoer sloog, se lenings
heelternol von rente vrygestel
word.

Wonneer sulke Moties uiteindelik
ofstudeer en begin werk sodot
hulle self 'n inkomste het, moet
hulle die lenings begin terugbe-

En die US sol dit groog oorweeg
om in die toe korns, sodra genoeg
kopitooJ in die fonds opgebou is,
die beloningsrnegonisme vir

von die blindes

sy in 1981 met die skool se eeufees
voorgestel het.

Sy het reeds in hoar studentelare
op Stellenbosch (1949 - '50)
gepresteer, nie net deur M.A. in
Afrikaans en S.OO. olbei in dieselfde loor met lof te behool nie,
moor ook omdot sy toe die eerste
Suid-Afrikoonse blinde student
was wot voltyds oon 'n universiteit gestudeer het. Voorheen is
dit deur korrespondensie gedoen soos wot sy ook hoar B.A.-grood
(met drie hoofvokke) deur Uniso
behool het.
Die US het oan hoar 'n
stipendium vir verdere studie aon
Oxford toegeken, moor sy het
toestemming verkry om die onderwys von blindes te bestudeer, in
Ameriko woar sy vir 'n joar was,
'n onderwysersdiplomo behool het
en o.m. inrigtings vir blindes in 'n
oontol groot stede besoek het.
Al die prestosies is behool voordot
daar elektroniese leesopparote
e.a. hulpmiddels vir blindes was.
Von 1951 tot hoar oftrede in 1984
was sy verbonde oon die skool vir
blindes op Worcester, woor sy as
byno heeltemal blinde kind von
kleins of 'n skolier was. Oit heet
nou die Pionierskool, 'n noom wot

Sy het vir die skool se onderwysers
'n braillekursus oongebled; het 'n
nuusklub by die skool gestig en
gelei; het vir sowot 20 joar tot 'n
skool-broilletydskrif bygedro; is
opvoedkundige roodgewer vir die
skooldrukkery; het in die skool se
museumkomitee gedien; was
medekoordineerder von skoolkonserttoere; en sy het ook die
skool se 1981-eeufeeslied geskryf
Sedert die jare vyftig het sy die
publikosie Ses punte (en die
Engels daorvon, Six dots)
ontwikkel, woormee beginners
(kinders en grootrnense) londwyd
braille geJeer word.
In hoar verloftyd het sy onderwerpe soos broille-literatuur, novorsing, -opporotuur en -produksie,
problerne
met
rekenoorstelsels osook toktuele
persepsie en onderrigmetodes
bestudeer. Tolle von hoar artikeJs
oor blindes en blindheid het in
koeronte en tydskrifte verskyn.
In 1963 het sy institute vir blindes
in Brittonje, I ederlond en WesOuitslond besoek. Sedertdien het
sy vier intemosionole konferensies

okoderniese presteerders nog
verder te verhoog deur hulle von
die kapitool of 'n deel doorvon
kwyt te skeld.
Met die nuwe skerno voorsien die
US in 'n noodsooklike behoefte
oon finonsiele bystond vir
behoeftige voorgroodse lI,toties
Aon okademies knop studente
bied dit clie geleentheid om met
rentevrye leninSjs beloon te word.
So nie word hullenings teen 'n billike rentekoers aon die US terugbetool wonneer hulle ofgestudeer
het.
Mootskoppye, Oud-Moties e.o.
individue wat geld vn die fonds
skenk, kon nou - selfs deur 'n eenmolige bydrae, en selfs 01 is die nie
groot nie - longdurige hulp oon
opeenvolgende geslogte von
behoeftige voorgroodse Moties
lewer.

in die buitelond bygewoon.

Sy dien die SA Nosiono Ie Rood vir
Blindes o.m. as uitvoerende komiteelid en braillekonsultont en het
in 1981 namens die rood 'n
belongrike referoot by 'n konferensie in Ameriko oangebied. Die
SA Blinde Werkers-orgonisosie,
woarvon sy lank nosionole president was, verleen sy gesogte
erepenning in 1976 oon hoar. [n
1989 ontvong sy die stoat se
Excelsior-toekenning vir diens oon
gestremdes.
Mej Aucomp het die ('erste nasionole konferensie oor die behoeftes
von blindes in 1979 voorgestel en
gehelp reel, en doomo ook die
eerste nosionote konferensie oor
beroepsgeleenthede vir blindes
gehelp reel. Sy is redakteur von
die broille- en oudio-tydskri f
Braillorette. In 1983 was sy die
eerste voorsitter von die groep wot
skokeling tussen blindes von aile
rosse bevorder het en woaruit
"Associated Blind of Southern
Africa" ontstaan her
Hoar lewe, werk en ontsponningstyd wy sy oon die soak van
die gesiggestremde. Sy het die
moed en selfvertroue om te veg vir
dit woarin sy glo.

Die vooraansig van die Ill/we Tygerberg-Sludentesenlrum, md Huis Francie van Zijl agter en
Tarelberg in die verte.

is 'n nuwe fokuspunt van die
Tygerbergse studentelewe.

1\ lJ ERBERG~f
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Die

geneeskunde- en tandheelkundestudente het nou hul
eie studentesentrum op die Tygerberg-kampus. Dit is vroeg in die
tweede semester in gebruik
geneem - en voldoen in 'n noodsaaklike behoefte wat bestaan het
sedert die kampus meer as twee
dekades gelede ontstaan het.
Meer as 2 000 geneeskundeMaties (wat verpleging en ander
kursusse insluit) asook sowat 250
tandheelkundestudente studeer op
die Tygerberg-kampus. Die nuwe
sentrum - digby die koshuise Hippokrates en Huis Francie van Zijl -

In die sentrum is onder meer eetgeriewe vir 735 studente, 'n
brooirestauront vir studente en
personeel, nog 'n klein onthoollokaal vir deftige ge\eenthede
en gerieflike woonstelle vir
besoekende okodemici.
Door is ook lees- en TV·ruimtes vir
studente, 'n musiekluisterlokool
en kantore vir die Tygerbergse
studenteraad en studenteverenigings.
'n Klein gimnosium en 'n groot
sportsaal is deel von die sen trum.
Vir sportbyeenkomste kan die sool
400 toeskouers huisves. Dit kon
ook vir akodemiese funksies - soos
eedafleggingsplegtighede - gebruik word, wonneer dit vir 1 000
mense plek het.
Die sportsool kon gebruik word vir
vlugbal, netbol, basketbal, pluim-

3DE

\\' Y\ L.t '0K0..FER L'S: E
Die Departemel1t Publieke Administrasie het sy derde jaarlikse Wynlandkonferensie gehou, met "Publieke Administrasie in post-apartheid RSA" as
lema. Hoogwaardigheidsbekleers en prominente akademici was onder die
nagenoeg 200 sprekers en afgevaardigdes. Prof Erwin Schwella (regs) van die
departement is hier by, van links, dr fohn Hanks, hoof-uitvoerende beample
van die Suider-Afrikaanse Natuurstigting, genlfohann Coetzee, rektor van die
Suid-Afrikaanse Polisiekollege, en mil[ Saci Macozoma, mediaskakelbeampte
van die ANC

bal, bll1nenshuise hokkie, sokker
en tofeltennis - osook tennis, wot
nou sonder die nat winters se
inmenging beoefen kan word.
Ole soal het 'n duursome kurkvloer, wat vir 01 die onderskeie
bolsoorte geskik is. Vir tennis
word 'n spesiale mat benodig.
Van die verbetering van algemene
fiksheid tot die rehobilitosie von
sportbeserings kan in die gimnasium geskied.
Die nuwe sentrum is binne 20
maonde voltooi. Dit besloon drie
vlokke, het 'n bruikbare vloeroppervlak von 6 111 vierkonte meter
en is so ontwerp dat dit in hormonie met die omliggende
koshuise en muurbolbone is.
Die ingongsportaaJ strek oor 0.1
drie vlokke en is ontwerp os 'n
bymekoorkomplek waor studente
mekaor kan ontmoet, kaortjies vir
sportgeJeenthede kan koop, etes
per rekenaar kO.n bespreek of

snoeperye by die kiosk kan koop.
Dit loop uit op 'n binnehof waOf
in die somer buite ontspon kan
word of vergaderings gehou kan
word.
Buite is die gebou met fyn wit
klippies afgewerk, wat verseel is
sodat dit nie verf nodig het nie.
Die gebou is meestal in wit, lig- en
donkergrys, "Matierooi" en blou.
Oit is so ontwerp dat dit
informeler is as die akademiese
geboue daor naby. Verder is dit
so ontwerp dat die gebou se
bedryfs- en instandhoudingskoste
so laag as moontlik gehou word.
Deurgaans is voorsiening gemaak
vir gestremdes om vrye toegang
met rolstoele te he.
Een van die mede-argitekte was
mnr John Collins van Stellenbosch, wat ook die ander Tygerbergkampus-geboue en 'n aantal
geboue op die Stellenbosch-kampus on twerp het.
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Rein Arndt

Dr
(naasregs voor), president van die Stigtillg vir
iVavorsingsontwikke/ing, en die Rektor en Visekanselier, prof Mike de Vries
(naaslinks voor), by agt US-personeellede wal as bllitengewone bewese of
belowende jong navorsers vanjaar groat SNO-slipendia ontvang hel Olll hlll
uitgawes aall navorsing te help bestry.
Prof lannie vall Devenler (regs voor), voorsiller van die Departemenl Meganiese )ngenieurswese, het 'n slipendillm van R12 000 gekry. Die ander sewe,
wal elk 'n R8 000 slipendillm gekry hel, is (links voor) dr Steven Bradshaw,
senior lektor in Chemiese Ingeniellrswese, en (agter) drr Louis Labuschagne,
dosent in Wiskllnde, Frans t'vfarais, senior navorser by die Institllllt vir Biotegn%gie, Albert van Reenen, senior navorser by die Institllut vir Polimeerwetenskap, Leon Dicks, senior lektor in lvlikrobiologie, en Frikkie Scholtz, senior
navorser by die Instituut vir Teoretiese Fisika.
Die SiVO het verlede jaar oak 'n R12 OOO-stipendium en sewe R8 OOO-stipendia
aan US-personeellede toegeken. Prof Van Deventer en drr Marais, Scholtz en
Van Wyk het toe oak stipendia van R8 000 elk gekry. Prof Van Deventer was
oak in 1990 een van vyf navorsers landwyd wat die SiVO se gesogte Presidentstoekenning vir navorsers van 35 jaar en jonger gekly het.

t I(

,

JO
K'\ \ R

r[

H. B. Thom-teater

Die
se 25-jarige bestaan is onlangs met 'n studenteprodllksie van N.P. van Wyk LOllw se GermaniClls gevier. Die teater is in
Oktober 1966 as dee! van die eeufeesvieringe van hoer ondelWys op Stellenbosch met 'n opvoerillg van Goet he se Faust ingewy.
Dit is oak vanjaar 30 jaar sedert die Departement Drama in 1961 tot stand
gekom het. Die eerste departementshoof, prof Fred Engelen, is in 1967
oorlede. Na sy opvolger, prof Fred Ie Raux, in 1978 afgetree het, het die
huidige hoof, Herman PretorillS, 'n oudstlldent van Engelen en Le Raux, die
departementshoof en direkteur van die H.B. Thom-teater geword.

By Germanicus se openingsaand het mllr Hennie Lubbe, 'n afgetrede Stellenbosse sakeman, namens die Fred Engelen-studiefonds die bates daarvan aan
prof Mike de Vries, Rektor en Visekanselier, oorhandig. Vriende en oudkollegas van prof Engelen het die fonds na sy dood gestig. Die opbrengs daarvan
gaan nou vir beurse aan belowende nagraadse dramastlldente gebruik word.
Prof De Vries (vierde van links) en mnr LlIbbe (naasregs) is hier op die openingsaand by 'n borsbeeld van prof Enge/en in die teaterfoyer saam met, van
links, lohan Esterhuizen, wat Germanicus geregisseer het, Emile Aucamp,
hoofteatertegnikus, Herman Pretorius, Ian Engelen, selin van prof Engelen, en
mnr los Willems, afgetrede bestuurder van die H. B. Thom-teater.
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Mike de Vries.

Prof
the Rector and Vice-Chancellor (right) with a recenl
important visitor to the Universily, Ihe celebrated author, philosopher and lilm
maker, Sir Laurens van der Posl (centre). Sir Laurens visited the University at
Ihe invitation of the Centre for Applied Ethics to deliver a public address entitled Leaves of grass. With them is Dr lohan Hallingh, of the Centre for
Applied Ethics.
The lecture by Sir Lallrens was in support of efforts to establish a Unit for Environmental Ethics within the Centre. Sir Lallrens, who is internationally recognised as an environmentalist, will be making an important contribution to
South African environment conservation.
This was the second visit by Sir Laurens to the University in 12 months.. In
1990 he delivered a public address under the auspices of the University's Stellen bosch Forum Commillee,

-

Prof Moslert

I'ror [n.,lin

Prof Schwella

] 992 professor. Nadat hy aan
die UOVS gestudeer het. behaal
hy 'n Hons-. 'n 11'1- (met 108 en
'n D-groad aan die US. Voor sy
aansteJling aan die US in 1975
was hy aan die Navorsingsinstituut vir Tliinboll in Pretoria verbonde Hy het o.m. verskeie
navorsingstoekennings onlvang.

Ses

professore en vier medeprofessore is onder die akademiese
aanstellings en bevorderings wat
onlangs by die Universiteit gedoen
is. Hulle is:
Proi I.H.R. (lohan) Enslin is
on longs as professor in elektriese
kragstelsels in die Deportement
Elektriese Ingenieurswese aangestel. Hy het Bing., M.lng. met lof
en D.lng. aan die RAU behaal en
was ook voorheen door 'n dosent.
VerdeI' was hy ook aan die SA Vervoerdienste en die Weermag verbonde. Sedert 1986 was hy aan
die UP, as professor en departementshoof sedert 1988 en ook as
konsultant en later direkteur van
die Laboratorium vir Gevorderde
Ingenieurswese.
Prof Erik Mostert, wat medeprofesSOl' in bedryfsekonomie was, het
professor geword. Hy het
B.Comm., asook Hons. en Mgrade albei met lof, en DComm.

aan die US behaal. In 1986 het
hy 'n studiereis no Nederland
onderneem. Hy is sedert 1974
aan die US verbonde. vanaf ] 989
as medeprofessor.
Prof Erwin Schwella, medeprofesin publieke adminiqrasie,
word vanaf die begin van 1992
professor Hy het B.A. (Regte),
twee honneursgrade (in sosiologie
en in publieke administrasie)

SOl'
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Prof Edith Katzenellenbogen of the Department of Human ,\./ovement Studies
(second from left) and Prof ,',,/ike de Vries, Rector and Vice-Chancellor (second
from right) with three keynote speakers at a recent international seminar on
"Sociological perspectives of movement activity", host~d by the Department of
Human Movement Studies. The three visitors are, from left, Mr Peter Craig,
from Bedford College, England, Prof Len Holdstock of the Vrije Universiteit in
the Netherlands, alld Prof Roger Rees of the Adelphi University, USA

albei met lof. asook 'n M- en 'n 0graad in publieke administrasie
aan die US behaaL Hy was a.m.
aan die Departement lustisie, die
Weermag en die Stadsraad van
Kaapstad verbonde voordat hy in
]981 'n dosent in die Departement Publieke Administrasie
geword he!.
Dr Gustav Holtz, senior lektor in
plantpatologie, word vanaf

Proi Ferdinand E. Deist word
vanaf 1992 professor en hoof van
die Departemcnt Semitiese Tale en
Kulture Hy het B.A. Hons, MA.,
B.Th. en 'n lisensiaat in die teologie alles cum laude, asook D.Utt
in Semitiese tale (1971) aan die
US behaal. In die vroee jare
sewentig het hy met 'n Von Humboldt-stipendium in (Wes-) Duitsland gestudeer.
Nadat hy 'n UPE-dosent was, is hy
sedert 1977 aan Unisa se Departement Ou Testament verbonde.
Sedert 1990 was hy door
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Dr S.W. (Sam) Moore von die
deportement pediotriese chirurgie
oon die Universiteit van Kaopstod
het onlangs medeprofessor in
pediotriese chirurgie oan die US
geword Hy is in Koopstod en
Edinburgh opgelei en was
voorheen oon hospitole in londen, Durban en lesotho verbonde.
Sedert 1986 was hI' oon die Universiteit von Koopstod, o.m. as
novorsingsgenoot en chirurgllektor.

visedekoan van teologie. As produktiewe skrywer het hI' o.m. die
Andrew Murray-prys vir godsdienstige lektuur in 1980 en '88 ontvong. Sedert 1986 is hy voorsitter
von die Ou Testomentiese
Werkgemeenskap van SuidAfrika
Prof P.E. (Emile) Rossouw, wot
medeprofessor en eerste spesiolis
in Ortodonsie in die Fokulteit
Tandheelkunde was, word professor en hoofspesialis. Hy het 8Se,
8.Ch.D., honneurs en 'n M-grood
in ortodonsie oon die US behoo!.
Voor hI' in 1983 aan die US
oongestel is, was hy aon die Universiteit von Wes-Kooplond se
tondheelkundefokulteit verbonde. HI' is medeprofessor
sedert 1989.
Dr William Fox, senior lektor in
publieke odministrosie, word
vonof 1992 medeprofessor. HI'

I'ror HeyllS

I'ro I' Moore

Dr Venier

Or Fox

het oon Uniso gestudeer en het
MA (Notal) osook MPA en Ph.D
(US) behool. Voorheen was hy
O.m. 'n toolbeompte van die
Notolse en Kooplondse provinsiole odministrosies, was verbonde
oon die US-Administrosie (1974 '84) osook registroteur b}' die
Akodemie, Windhoek. In 1988 is
hI' as dosent in die Deportement
Publieke Administrosie oangeste!.
Sedert 1990 is hI' ook hoof von die

8uitemuurse Afdeling.
Dr fA (jon) Venter, 'n private
proktisyn von Port Elizabeth, is as
medeprofessor en hoof von die
Deportement Oogheelkunde
oongestel. Hy het oon die Universiteit von Pretoria onder meer
M.Med met lof behool, was ook
door oon die deportement interne
geneeskunde verbonde en is sedert
1982 in Port Elizabeth.

Dr C.F. (Chris) Heyns, senior spesial is in die Deportement Urologie, Tygerberg-hospitool, het
medeprofessor geword. HI' het
oon die US gestudeer en Ph.D. in
1990 behooL Tot 1975 was hI'
verbonde oon die Tygerberg-hospitool, woorno hI' oon hospitole
in Windhoek en Oshokoti verbonde was, in Alberton geproktiseer het en sedert 1982 weer oon
Tygerberg verbonde was.
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Mnr Willem Hanekom (regs), terreinopsigter op Coetzenburg, is hier met die
WP-Krieketunie se silwertrofee wat toegeken is omdat die US in die afgelope
seisoen met die bes aangelegde en iflStandgehoude krieketgeriewe in die WP
gespog het. I'dnr Hanekom, wat vanjaar af/ree, is vir die US se krieketgeriewe
verantwoordelik. Links is mnr Andries Potgieter, hoof-terreinopsigter op Coetzenburg, met die Studenteraad se toekenning aan hom vir sy uitstaande diens
m.b.1. die US se sporlterreine sedert 1979. Mnr Hanekom het vroeer sportkleure vir krieket gekry en mOl' Potgieter vir rugby en krieket. By hulle is mOl'
Butch Lochner, die direkteur van Sport en On/spanning.
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DeLl,. die nuwe Departement
Menslike Voeding wat onlangs in
die Fakulteit Ceneeskunde gestig
is, hoop die Universiteit om 'n leidende rol in die aanspreek van
Suid-Afrika se voedingsprobleme
te speel.
Die nuwe departement is die
grootste in sy soort in die land.
Dit is ook uniek omdat dit uit
akademiese, kliniese en navorsingskomponente bestaan wat 'n
gelntegreerde struktuur vorm.
Samewerking met die tvlediese
Navorsingsraad en Kaapse Provinsiale Administrasie het die nuwe
departement moontlik gem oak.
Prof Demetre Labadarios, die
departementshoof, se Suid-Afrika
kan op voedingsgebied 'n Afrikaleier wees. "Ons land is op die
gebied 'n epidemiologiese
'paradys' wamin die heJe spektrum van die voedingswetenskap
beoefen kan word."
Die departement se werk word op
aile Suid-Afrikaners se gesondheid
en welsyn gerig, want tegnologies
onderontwikkeldes, ormes en
rykes bied almal verskillende - en
veranderende - voedingsverwante
gesondheidsprobleme.
Prof Labadarios se die wetenskap
van gesondheidsbevordering
asook voorkomende geneeskunde,
die behandeling van voedingsiektes en basiese kliniese
vaardighede - waarmee dokters en
gesondheidspanlede vertroud
moet wees - word in die meeste
universiteite se leerplanne afgeskeep.
Dokters en dieetkundiges word
trouens nie volgens 'n eenvormige

plan opgelei om voeding in die
praktyk toe te pas nie. In
Amerika is selfs gevind dot pas
afgestudeerde dokters nie wanvoeding kon diagnoseer of
doeltreffend behandel nie.
Die nuwe depcHtement soek
antwoorde op belangrike vrae soos wat die beste opleiding vir
dokters en dieetkundiges is om
hulle met die basiese vaardighede
van gesondheidsbevordering, siektevoorkoming en die behandeling
van dieetverwante siektes toe te
rus.
Daar word ook gekyk no die vroee
diagnose en behandeling van
pasiente wat aon wanvoeding Iy.
Dit kon die lond miljoene rande
bespoor wot nou bestee word om
die gevolge van wonvoeding met
ontibiotika te behondel.
Ander doelwitte is om vas te stel
hoe kliniese vaardighede, primere
gesondheidsorg-klinieke, gemeenskopsdeelname en die privote sektor soomgesnoer kon word om
wonvoeding vroegtydig te herken
en te behondel; watter groepe
deur tekorte of 'n wanbolans in
hul dieet geraok word; die stond
van sake betreffende die innome
van vitomiene en mineraalsoute
deur die ormer bevolkingsgroepe; die rol van vet in siektes
wot bevoorregte gemeenskoppe
aantas; die rol von onder foktore soos rook, olkohol, gebrek
oan fisiese aktiwiteit en
armoede; die dieetvereistes vir
swonger vroue en bejoardes; en
die voedingsbehoeftes van
Vigslyers
Al die kwessies het enorme
humonitere en geld-implikasies,
se prof Lobadorios.

Prof "like de \fries, Rektor en \fisekanselier, wat die nuwe departemellt
se opening waargeneem het, by prof Demetre LobCldarios, deportementshoof

Die Departement Wiskunde wil as deel van sy 1992-eeufeesviering 'n
beursfonds lIlstel om knap, behoettige studente te help. Dit sal na
wyle prot S.R.F. Goldner, US-wiskundedosent vir 40 jaar tot 1981
vernoem word, AIle oudstudente van hom kan bvdraes hiervoor
aan die departernent stuur. Die ceufees word op 26' en 27 Maart met
'n simposium en reunie gevicr.
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Maak Stellenbosch u
beleggingstuiste
Skakel

vir professionele
advies oar:

OilS

" verhurings
',' woonstelle
" huise
* plase
" kleinhoewes
Senpergeboll, PJeinstraat,

'N KYKIE IN GISTER SE TANDHEELKUNDE

Tandarts toe gaan, is vir die

tydse naaimasjien deur die tandarts met die voet getrap is am die
boorpunt stadig en seker, maar
pynlik, te laat draai!

meeste mense 'n nagmerrie.
Maar dit kon baie erger gewees
het - soos 'n paar dekades gelede,
voor al die moderne geriewe
waarmee 'n tandartsbesoek
deesdae draaglik gemaak word.
Om nie eens te praat van 'n eeu
of langer gelede nie. Vir tandpyn
was uittrek toe amtrent al oplossing - en die werk is nie deur 'n
opgeleide arts gedoen nie, maar
sommer deur die hoefsmid wat
deeltyds tandetrekker was.

'n "Klou"-ekstraksie-apparaat waarmee 18de en 19de
eeuse mense van huJ tandpyn, en tande,
vedos is.

By die FakuIteit Tandheelkunde
op die Tygerbergkampus is daar
'n versameling van honderde
tandheelkunde-museumstukke
wat 'n mens laat besef hoe die
veld ontwikkel het.

Interessante blaasbalke en oondjies is vroeer deur tandartse self
gebruik om kunsgebitte met
vulkanietbasisse te maak. Die
materiaal het 'n donkerpienk tot
bruin kleur wat nie juis 'n gIimlag aantrekliker gemaak het nie.

Prof Ben van Rensburg, hoof van
die Departement Mondbiologie,
het die versameling begin toe hy
20 jaar gelede kart na die fakulteit se ontstaan daar aangestel is.
Mnr Ferdie Greyling, 'n senior
geneeskundige tegnoloog in die
fakuIteit, het prof Van Rensburg
gehelp am baie van die stukke te
versamel en vir uitstalling reg te
kry.
Die Universiteit het etIike jare
gelede besluit am die versameling
na die fakulteit se stigter-dekaan
te vernoem. Dit heet nou die }.S.
van der Sandt de Villiers OdontoJogiese Museum. As gevolg van
verbouings, moes die museum
onlangs ontruim word en die versameIing word nou orol in die
fakulteit se gebou gehuisves.
Al die museumstukke is geskenk.
So het prof F.X. Prins, 'n vorige
dekaan wat verlede jaar oorlede
is, talle waardevolle stukke bygedra.
Van 'n skenker in George is 'n ou
tandartsstoel met alles wat
daarby hoort, feitlik 'n hele
spreekkamer se toerusting, verkry.
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Selfs tot vroeg in die huidige eeu
het die afgelee Suid-Afrikaanse
platteland net reisend tandartse
geken - vir wie daar 'n volledige
seil-opvoustoel was wat met die
tandarts se instrumente e.a.
apparaat in 'n spesiale kis gepas
is. Die museum het twee sulke
"veldtoerustings" wat waarskynlik op 'n perdekar tot diep in die
boendoe geneem is.

Die museum het ook voorbeelde
van nag vroeere kunstande wat
uit ivoor- of ander dieretande en bene gemaak is. Een van die
interessantste, meer onlangse
voorbeelde is 'n enkele voortand,
geheg aan 'n mondplaatjie van
suiwer gaud. Dit kom glo uit 'n
tommiegraf iewers op die Hoeveld
en getuig van hoogstaande vakmanskap.
Prof Van Rensburg (regs) en mnr Greyling by 'n versameling outydse tandarts-toerusting,
o.m. 'n sloel, 'n eikehoulkas vir instrumenle en 'n outydse x-slraal-apparaat aJles minstens 'n halfeeu oud.

FOIO'S: Marius Jooste

'n Soortgelyke versameIing het
gekom van 'n Kaapstadse tand·
arts, wat met sy toerusting uit die
jare veertig tot redeIik onlangs
nog gepraktiseer het!

tandartsinstrumente gehou is, of
'n outydse bUisagtige x-stroalapparaat laat 'n mens besef hoe
ruimte-eeus die moderne tandartspraktyk lyk.

Die geblomde fluweelbekJeedsel
op 'n au tandartsstoel, die fyn
versierde glas-spuugbak langs die
stoel, 'n volledige eikehoutkas
met talle klein laai~ies waarin die

En hoe onnodig bangwees vir 'n
moderne lugaangedrewe tandartsboor is, besef jy as jy een van
die heel oudste bore sien - 'n voorelektrisiteit-ene wat soos 'n ou-
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Van die museum se heel oudste
stukke is "wortelligters" en
"klou"-e ks tra ks ie- a p para te
met ivoorhandvatsels waarmee
hoefsmede as tandetrekkers (Eng.
"tooth drawers") l8de en selfs
19de eeuse mense van hut tandpyn verlos het.
Die interessante museum is die
enigste van die aard en omvang
in die land. Dit speel geen direkte
rol in die studente se opleiding
nie, maar vir mense wat gedurig
met die modernste toerusting en
tegnieke werk, gee dit tog die
kans am te besef hoe vinnig tandheelkunde in die afgelope
dekades ontwikkel het.

REPRODUCTIYE BIOLOGY
C~IT FLOLRISHI~G

Prof Thinus Kruger and Dr Anibal Acosla (third and fourth from left I who are the joint
authors of "Atlas of Human Spennophology" wilh, from the left, Mr Edmund Oet/le and
Dr Rudolph Menkveld, both researchers in the Reproductive Biology G'nit a/ ~rgerberg,
ProfHein Odendaal, Head of the Obstetrics and Gynaecology Department, and Prof
"Bok" Wassermann, Dean of Medicine,

Reproductive

The
Biology
Unit is flourishing at the Tygerberg Hospital, thanks to interaction and a valuable exchange of
ideas with an American institute
pursuing the same goals,
Dr Anibal Acosta, Rector of the
lones Institute for Reproductive
Medicine, Norfolk, Virginia, USA,
recently visited the Department of
Obstetrics and Gaenecology
(Reproductive Biology Unit) at the
invitation of the head of the
department, Prof Hein OdendaaL
He was favourably impressed with
the Tygerberg institute,
His connections with Tygerberg
started in 1986 with a letter from
Prof Thinus Kruger, head of the
Reproductive Biology Unit, who
had read his publications and
became interested in Dr Acosta's
expertise in the field of Andrology
(male reproduction),
This was an exciting new
approach to solving the painful
problems of infertility, Prof
Kruger then did a post-doctoral
study at Dr Acosta's institute to
learn the new techniques developed by the pioneering Dr Acosta,
Dr Danie Franken, the current
Director: Research of the Reproductive Biology Unit, also joined
the lones Institute for research in
1987, He was also awarded a
very sought-after grant by the
Medical Research Council and

worked under Dr Gary Hodgin,
"The collaboration of our teams
and the combination of expertise,
makes this one of the best of
world efforts," Dr Acosta says,
He is adamant that the level of
training at Tygerberg is very high
and that the Reproductive Biology
Unit has an impressive success
rate, The interaction would continue in future for, as Dr Acosta
says: "It would be a pity not to
continue cultivating the common
avenues of research, A tremendous foundation has been laid for
further research,"
"Techniques are developed in laboratories," Dr Franken explains,
"Then you could say that there is
a marriage between the clinical
and scientific workers when the
techniques have to be applied by
the medical practitioners,"
The first test-tube baby, Falcon de
Vos, was born at Tygerberg Hospital in April 1984 as a result of invitro fertilization, Since then 400
"miracle babies" have been born
here, bringing hope and happiness to many who had despaired
of ever having children,
After 1984 the Tygerberg group
also pursued the treatment of
male infertility, by Malene
Breytenbach.

HOOGSTlll)EKE.· r.·lJS \'
~ :) UR. \.\. '1 \ \ r

Twee

R

Springbok-atlete van die Maties, Elana Meyer (middelJ en fohan
Landsman, is as die US se Spor/vrou- en -man van 1991 oangewys, Links is
Lim Wheatley van die Matie-vrouehokkieklub wat as Sportadministra{eur van
die faar aangewys is, Meyer en Landsman is vereer vir hul groat
atle/iekpreslasies in die vorige seisoen - sy in die lang afstande, in veld/oop, op
die pad en op die baan, en hI' in die middelafstande,

13ele nou in eienclom op STELLENBOSCH
.JuIl'eel I'an die Bobnd
Berge. home, I\'aterstroompies
Olillereldse sjarme meln leugclige h~1I1klop
Slegs 15 minute I',maf die Strand
60 minute lanaf KJapstaci
Soek
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, 'n Herehllis oncler grool ou akkerbome
* 'n Ollt)'dse dorpshuisie
, 'n ,\Ioderne meenrhuis I,mgs 'n lI'aterstroompie
* "n Hl)'pJek IiI' u sluclentekind
* n Vakansieplekkie mel goeie huurinkomste
*n Eenheid in 'n IUlIkse aftree-oord
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die ander teolagiese dissiplines
von hulle verwag. Oak die media
en strategiee van onderrig het aan
die beurt gekom. Doar is byvoorbeeld gewys op die bydrae wat
rekenoartoepassings en bemorkingstrategiee kan lewer tot die

bestudering van die aT.
Prof Pieter Verhoef - wat voor sy
aitrede drie dekades lank hoof
van die US se Departement au
Testament was - het die afskeidsreferaat gelewer.

I'rof HUIiIle> Ofi\ icr (lIlidddl tydem die Jimposium SQwn met die twee buitelundJe
geleerde.l. proff lim Roberts en \\'jm Beuken.
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Die Dt>pUllt>tnellt au Testament het in die derde kwartaal 'n
simposium gehou om hulde te
bring aan prof Dirk Odendaal, 'n
vorige departem~ntshoof wat
verlede jaor oorleue is. Die Odendaal-gedenksimposium se onderwerp was die toekoms van die
besludering van die au Testament
in Suid-Afrika.

aspekte van die bestudering van
die au Testament (aT) gekonsentreer. Enersyds is gekyk na hoe
die onderwerp nou in Europa en
die VSA bestudeer word Aan die
ander kant het die studie von die
aT in Suid-Afriko aondag geniet,
en verol met verwysing no die
funksionering doorvon in die
onofhonklike Afrikokerke se opleidingsprogramme.

Sownt 80 akademici en nagraadse
studente van byna elke univer·
siteit in die land was daar. Dit is
ook deur twee bUitelanders, proff
jim Roberts van Amerika en Wim
Beuken van Belgie, bygewoon.

Daor is ook uitvoerig aondag
gegee oon die verskillende
benoderingswyses tot die aT: die
literere, historiese en teologiese
verstoon doorvon.

Die
wil graag met aile OudMaties in verbinding bly. As u
(of u kinders, ander familie of
enige ander Oud-Matie van wie
u weet) nie Matieland kry nie,
salons dit waardeer as u die
vorm invul en stuur aan Die
Redakteur, Matieland, Universiteit, Stellenbosch, 7600.

Die simposium het op verskillende

Vir die eerste keer is ernstig besin
oor die feministiese verstoan van
die aT (waaroor prof Odendoal se
dogter, mej Marietjie Odendaal, 'n
Matie-Kweekskoolstudent, 'n referaat gel ewer het), osook die Middeleeus-Rabbynse en Swart bevrydingsteologiese verstaan van die
aT (referente ds Johannes Malherbe en dr Sam Abrahams).
au Testamentici het ook die
geleentheid gehad om te hoor wat

Getroudes wat albei Oud-Maties
is, moet asb. die vrou se besonderhede oak apart byvoeg.

Titel en van:

.

Voorname:

.

Studentenommer:

.

Geboortedatum:

.

ooiensvan:

.

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

Prof Roberts, van die Princetonkweekskool, was in Augustus en
September 'n gasdosent op Stellenbosch - 'n besoek waarvoor prof
Odendaal voor sy skielike dood
die uitnodiging gerig het. Hulle
was bevriend. Prof Beuken het die
simposium b}'gewoon terwyl hI' in
die tyd 'n gasdosent in Pretoria
was. HI' is van die Katolieke Universiteit, Leuven.

As u twee of meer Matielandeksemplare ontvang, sal di!
waardeer word as u al die verskillende plakstrokies saam met
hierdie voltooide vorm
terugstuur.

,

My ou adres vir Matieland:

.

..

Matieland moet aan my nuwe werkadres/woonadres
gestuur word. (Haal deur wat nie van toepassing is nie.)
My nuwe werkadres:

.

My nuwe woonadres:

.

TWEE Oud-Maties wat albei
in die vroee vyftigerjare as regstudente op Stellenbosch afgestudeer het, is vanjaar as regters in
die Kaapse Hooggeregshof
aangestel. HuJle is regters G.A.
(Gerhard) Kuhn en W.A. (\Nally)
van Deventer.

OCD·~'1ATIES

\\'ORD
REGTERS

Regter Kuhn het in 1949 op
George gematrikuleer. HI' behaal
BA en LLB (1952, '54) op Stellenbosch. In 1972 sluit hy by die
Kaapse Balie aan en word in 1987
'n senior advokaat. HI' en regter
Van Deventer het albei sedert
1989 as regter waargeneem voor
hulvaste aanstellings vaniaar.
Regter Van Deventer het in 1947
in Pretoria gematrikuleer. Nadat
hI' BA (Regte) in 1950 aan die US
behaal het, was hI' 'n leerklerk op

Reglers Kuhn (links)

Vredenburg en behaa\ LLB (Unisa
1954).
Nadat hI' sewe Jaar op Nelspruit
prokureur was, praktiseer hI' vir
17 jaar as advokaat aan die
johannesbllrgse en Pretof13se
balies. In 1988 het hI' lid van die

en Van Del'enter.

Kaapse Balie geword.
Sy seun, Riaan, het Hons.-B.Sc. in
Landbollwetenskappe (Veekllnde)
in 1981 aan die US behaal en sy
een dogter, Marina, begin in die
nuwe jaar met haar B.Mus.-studies op Stellenbosch.

Prof Van der Merwe is slegs die
16de genoot sedert die vereniging
in 1917 ontstaan het.

Pror Vall der Menve

In sy rnotivering het prof Ron
Davies van die Universiteit van
Kaapstad daarop gcwys dat prof
Van der Merwe I·ir die status gekwalifiseer het deur die omvang
en diepte van sy werk in stedelike
geografie en deur sy leierskap in
die uitbou van die US se lnstituut
vir Kartografiese Analise tot 'n sentrum van uitnemendheid in rekenaarkartering, afstandswaarneming
en geografiese inligtingstelseJs.

rOORSTE
TOEKE\\I\G rIR
GEOGR-\AF

Prof Van der Merwe, 'n boorling
van Namibie, het in 1959 op Somerset-Wes gematrikuleer en al sy
tersiere kwalifikasies aan die US
behaal. Hy het in 1972 'n doktorsgraad behaal en is sedert 1966
'n US-personeellid.

Die Suid-AtriklWl/Sf Geografiese Vereniging het prof Izak
van der Merwe van die Departement (jeografie onlangs as genoot
aangewys.

Sedert 1975 was hI' die eerste
direkteur van die lnstituut vir Kartografiese Analise HI' beklee die
pos vanaf die begin van 1991 deeltyds terwyl hy een van twee
geografieprofessore aan die US is

U IVOU nog alt)'d in ·n ordentlike hoetrousisteem
hel€' het lIat nien pbas se geld kos nil'.
L' Ilil graag dellrn kundige musiekliefhebber
Ian professionele advies hedien word

en 1I sou seker Iq)lI lI·ees dat 1I sistecl1l onclersreull
lIord deurn effektiewe en flinke naverkoopdiens (selfs oor 'n afstand)
Hienllee ~aam sou dit u pas dat u sisteem
GRATIS hy Uloordeur knige plek in SuiclerAfrika) afgelel\er lI·orel
KONTAK DA\ NOl FE\" VA.\ ONS HOETROUPESIALISTE

Die prestigeryke toekenning is die
Britse "Fellow of the Royal Geographical Society (FRGS)" se SuidAfrikaanse eweknie. 'n Mens word
tot die status verkies op grond van
uitstaande en volgehoue navorsingsbydraes tot geografie in SuidAfrika.

Ons heskik oor IlCf'1! dl!/I10Ilslmsil!/oka/1! en is agente I·ir oa
Aiwa, Rotel, Linn, NAD, Marantz, Philips, Boston Acoustic,
Technics, B & W, Sony, Yamaha, Sanyo

Prof Van der Merwe is 'n raadslid
van die SA Geografiese Vereniging
en 'n v01le lid van die SA

Akademie vir Wetenskap en Kuns.
Die Akademie se Stalsprys vir
geografie is in 1984 aan hom
toegeken.

tel 02231. 73004 of 99134 (na ure)

OUD·MATIE WORD POLISIEVROU VA DIEJAAR
'}) Oud-,\!atie wat aan die
einde van 1990 met 'n B.Admingraad aan die US afgestudeer het
en toe by die Polisie aangesluit
het, is onlangs as die Polisievrou
van die Jaar aangewys.
Konst. Eugenie Kleynhans, dosent
in bestuurswese I))' die Polisie se
KolJege vir Gevorderde Opleiding
in die Paarl, is uit 16 finaliste
landwyd gekies. S)' het 'n wisseltrolee ontvang. Dit is die derde
jaar dat dit toegeken is.
Eugenie Kleinhans het op De Rust
gematrikuleer As Matie het sy op
die sportveld uitgeblink deur tot

1990 drie Jaar na mekaar vir die
SA Universiteite-pluimbalspan
gekies te word.

'n uitstekende toepassing van wat
ek op Universiteit gestudeer het."
lntussen werk sy ook aan 'n honneursgraad deur Unisa en wil
daarna M.Adlllin. deur die rs aanpak.

S)' het eers basiese opleiding aan
die Polisiekollege in Pretoria
gedoen en toe 'n kursus vir opleidingsbeamptes voltooi voordat sy
'n dosent in die Paari geword het.
Nou help sy met die opleiding van
kandidaatoffisiere van verskillende
rasse en albei geslagte - tot 1 000
per jaar, wat elkeen vir 'n kursus
van sowat tien weke in die Paarl
opgelei word.

Konsl. Kleynhons

Hoewel sy twee ooms, twee neefs
en twee niggies het wat in die
Polisie is, het sy nie voorheen
gedink sy sou 'n SAP-lid word nie.
Nou doen s)' dit met oorgawe - en
geniet dit. Sedert sy as Polisievrou
van 1991 aangewys is, II·ord sy
dikwels gevra om die SAP se beeld,
in die mag en oncler die bree publiek, te help bevorder.

Sv hou baie van die werk. "Dit is

STUDENT 'VE~
KA.RfL\ RfT!CF, 'n eerstejaarstudent aan die Wellingtonse
Onderwyserskollege, het die eerste
pr)'s in die US-Karnavalkomitee se
1990/,91-lVedstryd gewen: t"'lee
retoer-vliegkaartjies na Amsterdam, Nederland, plus RS 000 kontanto

KAR. 'AVAL SE REIS
OORSEE

Die ander wenners in die wedstryd

is: 2de prys: mnr R. van Rooyen,
'n US-student ('n week se verbl)'f
in D'Ouwe Werf Gastehuis, Ste!lenbosch); 3de mel' A. Nieuwoud,
die Strand (R1 000); 4de mnr H.
Pieters; Sde P. Hepworth, Port Elizabeth; 6de M. Badenhorst, Pretoria; 7de D.H. Ivlassey, Germiston;
8ste T. Koortz, We!gemoed; 9de
Y Erasmus, Stellenbosch; lOde

i\'I.D. Ras, Strand; 11de T. Erasmus, King Williams Town; 12de
H Schreuders, Johannesburg;
13de J.L. de Me)'er, Namibie;
14de A.5. Benadis, Stellenbosch;
ISde J. van der Nest, Vryheid;
16de J Sagnelli, Seepunt; 17de
Dirk Wilmot, Stilbaai; 18de C.
Gerber, ivIoorreesburg; 19de F.
K)'ster, Robertson.

BELIUS POTGIETER
DIREKTEUR rr\~
SPORT
\;ll1r Refills Potgieta,
bestuurder van die Konfederasie
van SUid-Afrikaanse Sport in Pretoria, is vanaf 1992 as direkteur van
Sport en Ontspanning aangestel
HI' sal mnr Butch Lochner opvolg,
wat einde vanjaar aftree.
Mnr Potgieter was die WP-paalspringkampioen in 1970 asook
WP-gimnastjekkampioen
gedurende 1967 - '70 terwyl hy 'n
student aan die US was. Hy was
reeds as skoolseun in \96S 'n lid
van die Suid-Afrikaanse junior-

gimnastiekspan na Oostenryk.
Voordat mnr Potgieter in 1989
bestuurder van die Konfederasie
van SA Sport geword het, was hI'
vir agt iaar sekretaris van die SA
Universiteite Sportraad by die
Komitee van Universiteitshoofde
in Pretoria.
Hy het BA, 'n honneursgraad en
MA in menslike bewegingskuode
aan die US behaal. Gedurende
1972 - '74 was h)' aan die Universite it verbonde, onder meer as
assis ten t-sportsekreta ris. Daa rna

was h)' verbonde aan die Departement van Sport en Ontspanning,
asook die SA Sponfederasie waarvan h)' gedurende 1979 - '81 direkteur was.

!>'fnr POlgieler

Mnr Potgieter, oudste seun van
mnr Ivor Potgieter wat veral in die
sestiger- en sewentigerjare as
atletiekafrigter naam gemaak het,
is self 'n gekwalifiseerde
atletiekafrigter en ·beampte. H)' is
ook 'n gekwalifiseerde gimnastiekbeoordelaar en afrigter in
gevorderde gimnastiek.
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ingenieursdusente, dr
lJennie e1e Kork van die Departe·
ment Toegepaste Wiskunde en
prof \1arius Sinrlair van die
DepJrtement Bedryfsingenieurs·
wese, het saam vanjaar die Opera·
sionele Navorsingsvereniging van
Suid-Afrika se gesogte Tom
ROlwaelowski-ll1edalje l·erOlWr.
Dit word jaJrliks toegeken vir die
besle publikasie oor operasioneJe
navorsing wat die vorige jaJr in
Suid-:'lfrika verskl'n hpl.
Hulle e10en a\ baie jare laam
navorsing op die gebied van
wiskunelige programmering. Die
1991-medalje is toegeken vir hulle
navorsi ng oor 'n gClofis ti keerde
wiskundige prograrnmeringsrne·
lode vir die oplOlling van voer·
mengselprobleme op mihorekenaMS.
'n Artikel daMoor het verlede jaar
in die gesaghebbende Britse "Jour-

nal of the Operational Research
Sorietl" lerskvn
Dr Dc Kock het 1\'I'e crvaring van
suJke metodes in die praktvk.
RekenaJrprogramme lI'at hy vir
veevoermengsels ontwikkel het,
\Iwd met groot HUg bl' klei n en
groot ondefllcmings gcbruik. Hy
het voorheen geboer en woon nou
op Ilhiladelphia nab)' Malmeshury,
Il'aar hy goeie kontak met probleme uit die landbou het.

. lJ tilL PIJ ~
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Sy oudste seun, Lucas, il vanjaar
'n eerstejaar-rvlatic-ingenieurstudent en was kaplein van die
o.19A-span.
Prof Sinclair het die medillje ook
in 19Rn verower. HI' was toe
senior Jektor in toegepaste
IViskunde. Sy HOU, dr Melinda
Sinclair, is senior lektrise in
. \Igemene Taalwetenskap Jan die
US

Dr De Kock rlinks I en prof Sinc/air met die mcdalie' IVaI vir IlUl ge'umentlike prestelsie oan laille loegeken is.

lrI )r hnI \D
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Gedenkuitgawe von Die

Prof LJegenQQr {derde VCIn link.11 en me,. [elly DegenQar (derde von regs) by 'n fllnksie nIJ Siellmhoscil \\'ow
die gedenkblnd aan hom oorhandig is, saum met profT Anion van ,\'iekerk, Willie I:sterhnne, .\fil-e de \ -rie.'.
Hermie R05501llV en Andre dll Toil.

hulde te bring.

Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Wys-

begeerte is onlongs oon prof Johon
Degenoor opgedro om met sy
oftrede einde vonjoar no 42 joar as
filosofiedosen t oon die US soom te
vol. Die tydskrif is die Wysgerige
Vereniging von Suider-Afriko se
omptelike blod.

Twee von die bydroes is deur buitelanders, olbei fIlosowe van internosionole stotuur, proff Richard Rorty
von die Universiteit von Virginia in
Ameriko en CA. von Peursen, ofgetrede hoogleroar von die Universiteit von Leiden, Nederland.

AI die bydroes in die gedenkuitgowe is deur oudstudente, kollegos
en lewenslonge vriende von prof
Degenoar geskryf om oon hom as
filosoof, leermeester en kollego

Die onder vyf bydroers sluit in drie
US-akodemici, nl. filosowe proff
Anton von Niekerk, redokteur von
die blod, Hennie Rossouw, wot nou
Viserektor (Akodemiesl is, en Willie

Esterhuyse. Prof Andre du Toit von
die Universiteit von Koopstod, wot
voorheen ook 'n kollego von prof
Degenoar op Stellenbosch was, en
prof lames Moulder von die Universiteit von Notal het die onder
bydroes geskryf.
Prof Von Niekerk se in die
gedenkuitgawe prof Degenoor
word nie net as oorspronklike
denker gehuldig nie, moor ook
"vera! as 'n figuur wot
boonbrekerswerk gedoen het om 'n
wye verskeidenheid filosofiese stra·

minge, denkers en beskouinge in
Suict·Afriko bekend te stel."
"Hy was oor vier dekodes die
versinnebeelding von intellektuele
eerlikheid en morele integriteit in
'n stryd wot hom meerrnole verguising en uitwerping deur medeAfrikaners op die hols gehool het."
skryf prof Von Niekerk Hy se prof
Degenoor se vormende rol as
opvoeder was nog belongriker as
die von intellektueel. "Degenoar is
die lewende vergestolting von 'n
werklik Sokrotiese filosoof."
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A/tesaam 25 US-personee/lede hel
langdienstoekennings onlvang omdat
hulle elkeen 101 einde vaniaor minslens 25 diensiare aan die Universiteil agler die rug het. A/tesaam
295 personeellede is reeds so vereer
sederl die eersle langdiensloekennings in 1986 gedoen is
Die vereerdes hel elkeen 'n serlifikaal
asook 'n geskenk van sy/haar keuse
gekry.

Orie kollegas wat 'n kwarleeu by die Oramadeparlemenl saamgewerk
!let, is rnnre Desmond Arendse, Lionel Bergs/ede enErnile Alicarnp.

Mnre Nico (linksl en "Pang" Bas-on IVai albei aan die A(deling Finansies en Uienste verbonue i.l, !let IOllgclienstoekenninys yekry.

Onder vaniaar se vereerdes is mnr
Nico 8asson, adiunk-direkleur van
Finansies en Diensle asook vier
dosente, drr lohann Meyer (Deparlemenl Sie/kunde) en 8ill Louw
(Genetika) en mnre Louis 80lha
(Anlropo!ogieJ en Dawie 8asson
(Voedselwelenskap).
Die ander Iwintig bitlereinders wal
vaniaar loekennings gekry hel, is:
mew GH 0110 (malrone, Huis Francie van ,Iiil) en M. Golialh
(hoofeelkamerbediende, Irene); en
mnre IA. Hanekom (ambagsvoor-

man, We/gevollen-proefp/oas),
H.G./. van Rensburg (studenlevoorligler, Eenheid vir Siudenlevoorligling), G.H. loop (eersle
assistent, Siudenievoorligling), I./.
Roziers (k!erk/ike assislen I, Bosbou),
W. Muller (Iegniese assislenl,
Bolanie), Ilacobs (hoofeelkomerbediende, Eendrag), A.f. Layman
(senior assistent, US Stigting), IA.
von Willingh' (senior assislenl,
Beeldende KunSle), A. von Willingh
(hoofassislenl, IngenieursweseJ, P.
Nkosi (gevorderde plaasassislenl,
We!gevallen-proefplaas), E. Aucamp
(Drama), 5. Linders (Dalaklerk,
Rekenaardiensle), L.c. Bergstedl
(senior assislenl, Drama), E.N. Parroll (eersle assislenl, BOlaniese
Tuin), M.S. 8asson (rekenmeester,
Studenlegelde), P. Fredericks (senior
assistenl, 80sbou), D.E. Arendse
(senior assislenl, H.B. Thom-Iealer)
en F./. Samuels (senior legniese
assislenl, Buro vir Geneeskundige en
Tandheelkundige Ondenvys).

PPS - Professionele Dekking
Vir Beroepslui
Die beste siekte- en ongeskiktheidsvoordele, 'n belastingvrye enkelbedrag
by aftrede, groeptermynlewensdekking,
uittree-annu'iteitplanne en Profmed
- die mediese fonds
uitsluitlik vir u geskep.
Alleenlik aan
Gegradueerde Beroepslui beskikbaar.
Spring reg weg ...
skakel PPS vandag.

Die Professionele Voorsieningsvereniging van Suid-Afrika
Posbus 6268,
JOHANNESBURG 2000
Telnr: 29-7863
Faks: 23-0088
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Spoggerige

In die saal van die eerlydse 8/oemhofskool skep 'n tussenvloer nou
ekstra uitstalruimte vir kunswerke. 'n Ronde opening in dU! vloer laat
nie net daglig uit die groot boogvensters na onder deur nie, maar
maak ook die mooi versierde plafon en reuse-kroonkandelare van
onder af sigbaar.

'n
nuwe museumkompleks - gehuisves in 'n keurig
gerestoureerde, waardige, historiese gebou - is die nuutste kultuurbrandpunt op die US-kampus.
Die hoe, versierde plafonne, groot venslers en ruim lokale van die
ee~dse Bloemhof-skoolgebou dra by lot die karakler van die nuwe Eben
Dbnges-senlrum waarvan die Sasol-kunsmuseum 'n belangrike deel
vorm.
Sasol hel die reslourasie moonllik gemaak mel die groolsle enkele skenking wal die US nog ontvang hel. Die belrokkenheid sluil aan by Sasol
se ondersteuning van die kunste in Suid-Afrika. Mnr Johannes
Stegmann hel as Sasol-voorsitter die nuwe museumkompleks op 3 Oklober amptelik geopen.

Wat vroeer 'n ry k/askamers op die boollSle verdieping van die ou
skoolgebou was, is nou d.m.v. deuropeninge tussen die verlrekke
omskep in 'n interessante lang uilstallokaal wat deel van die 5asolkunsmuseum vorm.

Die kunsmuseum beslaan die groolsle deeI van die gebou. Tot 17 [anuarie kan die publiek 'n aanlal besonderse openingsuilslallings door sien.
Oil sluil in 'n keur uil die US se kunsbesil, 161 werke uil die Sasol-kunsbesil en derdens 'n aanlal kunswerke wal mel die Kaapse Triennales van
1982, 1985 en 1988 loekennings verower hel en wat aan die Kunsstigting Rembrandt van Rijn behoort.
In die US-versameling is werke uit die Universiteit se Maggie Laubser- en
Solomon Caesar Malan-versamelings, asook 'n keur uit die 310
kunswerke wat prof I. du P. Scholtz van Kaapslad aan die US nagelaat

Prof Muller 8allot, Direkteur van die Universiteitsmuseum, by vier van
die sowat 120 Maggie Laubser-skiiderye wat in U5-besit is.

Kleurfoto's: Antenie Carstens

MATI ELAND
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Mnr lohannes Stegmann (regs) wat as Sasol-voorsitter die Eben
D6nges-sentrum en Sasol-kunsmuseum geopen het, by dit£ geleentheid saam met, van links, prof Muller Ballot, Direkteur van die Universiteitsmuseum, dr David de Vil/iers, Voorsitter van die US-Road,
dr Ian von der Horst, Konselier, prof Mike de Vri s, Rektor en
Visekonselier, en mnr Paul Kruger, Sosol se Besturende Direkteur.

het. Lg. bevot von moderne Europese en Suid-Afrikoonse kunstenoors se
werke tot eksotiese en primitiewe stukke uit Afrika en Suid-Ameriko.
Sosol se versomeling konsentreer op die hedendoogse Suid-Afrikoonse
kuns. Dit bevot moderne en post-modeme werke von 'n groat verskeidenheid kunstenoors von oar die heJe land. 'n Keur uit die Sosol-kunsbesit is hiermee vir die eerste keer in Kooplond te sien.
Die sentrum huisves die grootste deel van die US se kunsversomeling van
meer as 1000 werke, woorvon net 'n deeI elke keer uitgestol goon word.
Verder bevot die sentrum ontropo!ogie-, orgeo!ogie- en kultuurhistoriese
uitstollings. 'n Uitstolling von voorwerpe, foto's en skilderye oar die US
se vroee geskiedenis - wot veraI vir Oud-Moties interessont kon wees - is
oak te sien.

Or Anton Rupert en mev Huberte Rupert op die openingsaand sawn
met mnr Ion de Necker van die Poor!, 'n lid van die US-Road.

Door is oak 'n rekonstruksie von 'n voormolige rektor, prof H.B. Thorn,
se deftige studeerkomer in sy huis op Stellenbosch osook 'n rekonstruksie
von dr D.F. Malon, 'n eertydse US·Konselier, se studeerkomer in sy huis
in die Eikestod.
Die museumkompleks is in Von Ryneveldstroot, skuins oorkont die NG
Studentekerk. Die gebou, wat in 1907 opgerig en in 1976 tot nasionale
gedenkwaardigheid verklaor is, is deur die Universiteit se eie bou- en
instondhoudingsafdeling gerestoureer.

Prof Gawie Cillie (midde/), gewese president van die US-Konvokasie,
by twee kunstenaors wie se werke in die museum te sien is: Nel
Erasmus, 'n kunsadviseur van Sasol, en prof Larry Scully. Hulle
stoon by 'n werk van Scully.

Dr Gerhard Pool (naaslinks) van die Departement Geskiedenis het
eksemplare van sy boek Samuel Maharero aan prof Hennie Viljoen
(naasregs), die US se direkteur van Biblioteekdienste, oorhandig, vir die
Africanakamer in die JS Gericke-biblioteek. By hu lle is proff Bernard
Lategan, dekaan van Lettere en Wysbegeerte, en Diko van ZyL hoof,
Departement Geskiedenis.
Die boek is in Afrikaans, Engels en Duits beskikbaar Dit is die eersle
volledige biogrofie - aan die hand van primere bronne - von die eertydse
Hereroleier Dr Pool het o.m. in DuitsJond navorsing gedoen om die

boek te skryf. Dit is sy derde werk oor Nomibie se geskiedenis.
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Die Oepartement Semitiese Tale word as die sentrum van uitnemendheid in Suid-Afrika vir die studie van Bybelse Hebreeuse taalkunde
beskou. Oft is onlangs weer beklemtoon dellr die aanwesigheid van 'n
Sothosprekende student van die Universiteit van die Noorde, mnr Jacob
Chabane (links), 'n Arobiessprekende Libonees, mnr Fadi Gerges
(naaslinks), en mnr Martin Prbbstle (regs) von Hamburg, Duitsland, by
'n module oor gevorderde Hebreeuse taalkunde wat deur die departement aongebied is, Die oonbieder was dr Christo van der Merwe (noasregs) von die departement en von die Novorsingseenheid vir rekenaartoepossings op die tool en leks von die au Testament wot in die
deportement gesetel is. Hy is een von net 'n hondjievol kundiges op die
vok.

Mnr Chobane is 'n honneursstudent in Semitiese tole oon die Universiteit von die Noorde wot verol in Bybelse Hebreeus belongsteL Omdot
dit 'n besondere spesiolisosie vereis, het sy departementshoof. prof Andre
Conrodie, oonbeveel dot die deel von die kursus eerder op Stellenbosch
gevolg word.

Die heel eerste laserplaat van die
Universiteitskoor word vroeg in
1992 uitgereik, Dit is van opnames
van die 1990-'91-koor o,l.v, Acama
Fick wat vroeg vanjaar met baie sukses in Europa opgetree het. Navrae
hieroor kan gerig word aan mnr
John fvor-Pullin, US-Konservatoriurn, '0' 02231-772343.

longtermynprolek te probeer bekomp.
Noos Uskor was die US se Huishoudkundedeportement en Eenheid vir
Voorligtingsielkllnde vonioor by die proiek betrokke, soam met verpleegkllndiges van die Streekdiensteraad, die Kooplandse Provinsiale
Administrasie se gesinsbeplonningsofdeling en die Cleto Saporetti Stigting (High Rlistenblirg Hydro)
Die betrokkenes herevailleer die projek elke joar. No agt loor is dit
dllidelik dol die span se visie in die kol was toe besluit is dot blote kosllitdeel nie wonvoeding uit die weg kon ruim nie. Elke orgonisasie wot deelneern, Jewel' 'n bydrae met vervoer. personee!. opvoedkundige materiool
of administratiewe dienste

\fIc Ino(lntlikc legni,'ke \\'or(/ ge/!ruik Olll I'ocdingll'oorligling so (lWl Ie

/licn dut p/u(lslVcrkcrs dit nil' nel \'c/ ,toon nie, llIoor olllholl. Hier hied
mel'I'S. \ 'cm/('u!ell en /l. jOllker.' rail L',kor o\ook l.. fJonld/o, A.
("'ol7lbie ell ( . t)kkcn \'(/11 die ( {do Saporelli S/i4/in9 'n lof/n,!,d OUIL

C ·/...or, die Univel'siteit se welsynsorgonisosie, bestuur 'n omvottenele
voedingsprojek vir plooswerkers in die Stellenbosch-omgewing wot eereler
'n opvoedingsprolek is - gemik op die longtermyn-verbetering von mense
se voedingspatrone.
Die projek is ogt loor ouel. Dit het ontstaan uit 'n 1983-opnome 001'
wonvoeding onder voorskoolse en loerskoolkinders in die landeJike dele
von die destydse Stellenbosse Afdelingsroodgebied.
Hierdie opname is gedoen vir 'n referoot by die tweede Cornegieonelersoek no ormoede en ontwikkeling in Suicl-lI.frika. Die ontstellende bevindinge van die opname het besorgeles uit verskillende dissiplines aongespoor om die wClnvoedingsprobleem met 'n

Pepkor borg die prolek van die begin of met 'n groot bedrog. Sedert
enkele jore gelede het riie Cleto Soporetti Stigting 'n nuwe dimensie
dooroon gegee deur twee voedingsvoorligters en 'n voertuig vir voedingsdemonstrosies beskikboor te ste!.
Omdol die meeste plooswerkers min skoolopleiding het. het hulle min
vertroue in nuwe kennis en meen dit kon nie hulle lewensomstondighede
veron del' nie. Boonop is door wisselende toboes en vooroordele 001'
sekere voedingsoorte. 'n Gemeenskop moet dus goed geken en verstoan
\"wd voordot 'n voedingsprojek aongepok kon word.
Die prolek is 01 op verskillende fosette von voeding, soos klelltervoeding toegespits. Die gebrllik van bone en onder sojoprodukte om vleis
te vervong, is o.m. gedemonstreer. Voedingsdemonstrasies word
oongevul met inligting 001' gesinsbeplonning, primere gesondheidsorg, oller-kind-verhoudings, die opstel von 'n eenvolldige gesinsbegroting en verontwoordelike ouerskop leugprogramme is ook oongebied
Die gesloogde projek is 'n goeie voorbeeld von praktiese dienslewering
deur die US oon die gemeenskop.

Uit die beskikbore kursllsse moet vyf gekies word. 'n Bykomende sesde
kurslls, wat verpligtend is, is die skryf von 'n mini-skripsie, wat 'n proeflopie vir 'n M.A.-studie kon wees. 'n Stelsel van deurlopende evoluering
solgevolg word, d.w.s. geen eksamen nie.
Die [)eparlemclJl Afrikaans en Nederlonels bied vonof 1992 'n deeltydse honneurskursus Clan Dit sol in oorleg met studente smiddoe of
soons oongebied word en strek 001' twee jaor.
Die deportement wil hiermee oon taalmense soos onderwysers, joernaliste en vertolers - wot vonwee hlll omstondighede nie by die voltydse
kmsus kon oonsluit nie - die geleentheid bied am nogroods te studeer.
Studente kon in letterkunde of toolkllnde spesioliseer of hulle kon 'n
gemengde kmsus volg. Die kursuslnhoud sluit o.m. in literere teorie,
Afrikoonse en Nederlandse poesie en proso, semontiek, leksikografie, persoonsnoomkunde en toolverskeidenheid.

Omdot dit die ofgel ope oontol moande duidelik geword het dot die
toekoms von Afrikaans in 'n steeds veronderende omgewing op verskillende moniere verseker word en verseker sol word, is dit nou meer os ooit
von groot helong dot Afrikoonse toolmense hulle verder in die
Afrikoonse tool- en letterkunde sol bekwoom.
Applikonte moet by die US-registroteur oonsoek doen en sol later oor hul
keuring ingelig word.
Vir meer inligting kon voornemende honneursstudente "5' 02231-772158
skokel, of skryf oon Die Departementele Voorsitter, Afrikaans en Nederlonds, Universiteit, 5tellenbosch, 7600.
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pror !<ous Pienaar

Prof Hans Cildellhuyi

pror joilan Degenaar

I'rof Etienne Terb/anche

Prof Peter Knox-Davies

pror Derek Donald

Prof/ohan du J'reez

1948 aan die US verbonde - vanaf
1969 as professor. (Lees ook die
berig op bl 14)

aangestel en het in ]972 medeprofessor geword.

Prof Peter S. Knox-Davies het in
1962 'n US-dosent en in 1970 professor geword. Hy het in Maart
vanjaar afgetree.
Prof W.B. (Wally) Becker, hoof von
die Departement (Geneeskundige)
Virologie is sedert ]970 as professor aan die US.
Prof Derek G.M. Donald is sedert
]960 'n Bosboudosent en sedert
]975 professor in Boskunde.

I'rofWally tiecker

Altesaam 26 US-dosente,
waaronder agt professore en 'n
medeprofessor, tree vanjaar of.
Hulk is:
Prof R. de V. (Rous) Pienaar,
hoof von die Departement
Genetika, wat sedert ]956 'n USdosent was en in 1964 professor
geword het, het in funie vanjaor
afgetree. Hy was die tweede mees
senior Senaatslid.
Prof ,ohon J. Degenaar is sedert

Prof johan J. du Preez is in ]971
in die Opvoedkundefakulteit
aangestel en het in ]985 professor
in Ortopedagogiek geword
Prof j.S.H. (Hans) Gildenhuys is
sedert ]986 as hoof, Departement
Publieke Administrasie, by die
Universiteit.
Prof Etienne Ie F. Terblanche is
in ]987 as professor in Landbouekonomie (Afdeling Landbouvoorligting) aongestel.
Prof 0.1. (Cobie) Marais von die
Departement Fisiko is in ] 954

Die senior lektore wat vaniaar
afgetree het of aan die einde von
Desember oftree, is: dr j.M. de
Kock von die Departement SocHogie, wat sedert ]956 'n US-dosent
is; dr L.M. Muntingh (Departement Bybelkunde, sedert ]963); dr
IS. Allen (Genetika, sedert ]964);
mnr H.P. van del' Westhuizen
(Musiek, sedert ]965); mnr B.C
Floor (Vervoerekonomie, sedert
1967); mnr f. de V. Lotter (Hortologie, sedert ] 968); mnr P.).
Conradie (Meganiese Ingenieurswese, sedert ]970); dr P.LO. Loeb
von Zuilenburg (Musiek, sedert
]970, en ook lank dirigent von die
US-Blaasorkes); dr SJ.G. Wessels
(Wiskunde, sedert 1972); mej
A.M. Esterhuysen (Verpleegkunde,
sedert ] 976); dr
Coetzee
(Didaktiek, sedert ]977); dr CP.
Heese (Onderwysadministrasie,
Vergelykende Onderwys en
Geskiedenis von die Onderwys in
SA, sedert ]980); dr ,.]. de Wet
(Ana tom ie, sedert ]981); dr LS.
Rayner (Chemie, ook alternatiewe
direkteur von die Instituut vir
Polimeerwetenskap, sedert ]983);
en mnr P. Levy (Musiek, sedert
]984).

J'rofCobie !\-(aruis

Die aftredende lektore is mill' R.N.
Laurie (Chemie, sedert ]969 by die
US); mnr IT.B. Smith (Musiek.
sedert ]970); en dr D.).f. Coetzee
(Didaktiek, sedert ]976).

'.e

Nag 'n senior personeellid waf
aan die einde van Desember
aftree, is mnr G.P. (Butch)
Lochner, direkteur van Sport en
Ontspanning. Hy beklee die pas
sedert 1982.

Nou is daar 'n eksklusiewe kaart vir'
Oud-Maties cmtwikkel - 'n kredietkoort
wat die band tussen u en u Alma Mater
bevestig.
Die koori bied al die voordele van 'n
gewone kredietkoort en rwg meer; spesiale
oonbiedinge en groot pryse wat gewen kan
word.
Elke keer wanneer u u Ou.d-Matiekaart
gebruik, boot u en uAlma Mater' daar'by,
want Volkskas Bank ket onderneern om 'n
deel van die inkomste wat normoolweg op
so 'n kredietkaartrekening verdien sal
war'd, oon die Universiteit te skenk.
Doen vandag nog aansoek om u OudMatiekaar·t. Vul die koepcm in vir meer'
besonderhede. Of skakel (012) 21-3121
- en kr7J die kaart wat u met trots kan
aanbied.
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Pas hierdie koepo;;;-an~Oud-Matiekaart~ Privaatsak X87219. Houghton 2041.
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I )C! h /I l IJ It 1/ Sidell' IlIselIiwf) lI'e~t' I/t'l 'II ele saee{ VIII rll/erifIlSplu/~).\ur Rubhie Triller Ir S~) sl'
90sle l'er;'lclldaS f ria. R,l' !lolII i)
prof Ht'illlie ROllO/ill", \'is('f('~f(lr
(akat/ell/it',I) t'll 11/('1" Leullo/a
Die

RO,ISOIIlI·.

Pru( Truler I/d 'II /Jl'I'/Ilgri~e rul ill t/il'
Illgelliwrs{l/kil/kil St' I'roee /lntllm/s;tllf I'l'fl'ld. H)'!ld plO( HL. Heitz
wllf get/ii/Tilde 19-11 - '-II:! die
DepL1l"lelllm( Sil'ide IlIgClliellrJlI'ew Sf
stigla-IJ/(}/£'ssur 11'115, opgel'ulg. Prof
TII/ter II"OS (01 I)' oftrede ill /967 die
t/ep({r/eillmisl/(}o{ ('II !lei uuk I"t'rskeie
;are a) deA-clilll gediCil.

Ol'DPROl f)\OR

'n \ '(Jon}7(/ I(~f US-professor en
grondlegger van die Fakulteit
Landbouwetenskappe, dr. Izak Perold, se weduwee, mel' Martel Waiters, het in 1981 geld ges~enk vir
'n trustfonds wat nou meer as
R300 000 bedra. Dit word vanaf
1992 vir die eerste keer gebruik om
beurse en Jenings toe te ken aan
Maties wat in die wingerd- of
wynkuncle studeer.
Sy het die trustfonds gestig ter
nagedagtenis aan haar man, wat
die eerste US-professor in wingerden wynkunde was en ook as
grondlegger van die SuidAfrikaanse wingerd- en wynbedryf
gereken word.
Hy was 'n Oud-Matie wat in 1901
aan die Victoriakollege afgestudeer
het en in 1904 in Duitsland 'n
doktorsgraad in chemie behaal
het. Nadat hy gedurende 1917 '27 aan die US verbonde was, was
hy tot sy dood in 1941 die KWV se
hoof-wvndeskundige Een van die
Fakulteit Landbouwetenskappe se
geboue is na hOM vernoem.
Op een van sy taUe reise in die

.HI
I ).' f)\
(dHlI})H,

bUltelandse wyngebiede het hy die
tafeldruif Barlinka, wat toe nog nie
bes~rrf 1'\'dS nie. in Algerie ontdek
en dit in 1910 Suid-Afrika toe
gebring waar dit 'n belangrike rol
in die uitvoerbedryf verkry het.
In 1921 het hy Pinot noir en Hermitage gekruis 0111 'n Suid·
Afrikaanse druif, I'inotage, te skep,
wat een van die bekendste name
in die bedryf hier geword het.
Perold se Handboek oor wynbou,
gepubliseer in 1926, was die eerste
Afrikaanse standaardwerk op die
gebied, Hy het dit in Engels rertaal en dit het internasionale aansien verkry,
Mev Walters het haar honderdste
verjaardag in Augustus gel'ier. Sy
woon op Stellenbosch.

Die 100-jarige Illev Wailer., W<ll die Irwl!olld, IeI' nagedaglenis (j<ln
hoar man, oudprotes,or link Perold, geskcp hel, is hier by die under
Irustfondslede (van links ayler) IJInr Schalk Joubert, ,lekretari.1 vall die
KWV, prof Marlin Hattingh, dekaall van Lal1dboUivelellskappc, US. en
oudprofessor Roland Perold, 'n seun van dr lzak Perolti en \'oorlllolige
doselll ill landbou-ingelliellrswcle in die takulkit I (II](Jbouwetcl1skappe (Jun die c.:S.

OUDOL'1)-,\fA Tl E dr Raimund
Loubser, 'n voorrnalige vise-president van die Atoomenergie-korporasie, is tot eerste president van
die nuwe SA Raad vir Ingenieurswese (ook bekend as [csa)
verkies.
[csa het vroeer vaniaar volgens 'n
nuwe landswet tot stand gekom.
Oit vervang die SA Raad vir Professionele Ingenieurs (Sarpi) e.a.

beheerrade vir ingenieurstegnoloe en -tegnici, en snoer aile
ingenieursberoepe saam. Ecsa is
nou vir die registrasie van al die
verskillende kategoriee ingenieu rsberoepe vera ntwoordel ik.
Dr Loubser was in 1989 ereprofessor in bedrvfsingenieurswese aan
die US en het etlike jare in die
Universiteit se adviesraad vir
ingenieurswese gedien.

Hy was in J9-18 onder die tweede
jaargroep Matie-ingenieurs wat
afgestudeer het, nadat I1\' reeds in
19-16 BSe. aan die US behaal het.
J n [965 het 11)' 'n doktorsgraad in
die ingenieurswese op Stellenbosch lerwerf. Hy is o.m. met
die SA Akademie se goue rnedalJe
vir natuurIVetenskaplike
prestasies en die Orde vir VoortrefI ike Diens, klas 1: goud, veleer

Dr RaimlllJd LOllbser.

L'GL T!E[R \\1. T10
TOEKE. ~ LT(IS
SEDERT 1981
"Die nuwe tegnologie bied
geweldige voordele - tegnies en
finansieel - maar ook ernstige
nadele. Die Vari-Var maak dus die
pad oop vir die grootskaalse
benutting van nuwegeslagkragelektronika," vertel mnr PretorillS
Hy se sedert die Vari- Var in 1989
vrygesteJ is, staan sy verkope op
byna R5 miljoen. "Oit iJiustreer
hoe belangrik nywerheidsgerigte
navorsing en ontwikkeling is."

Rapha ['re/orills met 'n foto val) die Vari- Var-filter.

Mnr Rnpl1a Prctorius, 'n
Johannesburgse ingenieur wat in
1974 op Stellenbosch afgestudeer
het, het sedert 1981 reeds tien
ingen ieurs-on twerptoe ken nj ngs
gewen.
Orie daarvan is vir sy nuutste
ontwikkeling, die Vari-Var-harmoniekfilter. Oit het die SuidAfrikaanse Instituut vir Elektriese

Ingenieurs (SAlE!) se Instituut-Premium-toekenning verJede jaar
gekry, asook die Telemanique- en
Cullinan-toekennings vanjaar.
Die Vari-Var se hoofdoel is om
ernstige elektriese probleme uit te
skakel wat met groot elektronies
beheerde masiiene soos mynhysmasjiene gepaard gaan.

Die ander toekennings wat die
Goudstadse elektriese ingenieur
ook gekry het, is die SAIEI se lnstituut Premium (1981 en '84), 'n SA
Spoo[\·vee en Hawens- en 'n Kamer
van Mynwese-toekenning (1981),
asook nog twee Telemaniquetoekennings en nog 'n Cullinantoekenning (1989).
Rapha Pretorius het sy loopbaan
b\! die YVNNR begin, was eers in
weerlignavorsing betrokke en
doen later navorsing oor probleme
in eJektriese kragstelsels soos in
fabrieke en myne. Hy kon dikwels
oorsee reis en aktief aan inter-

nasionale navorsingsprojekte deelneern.
In 1981 begin hy sy eie "spesialisraadgewende praUyk" waaluit
drie afsonderlike firmas opgebou
is: een raadgewend, een in
elektroniese ontwikkeling en vervaardiging en een in rekenaarsagteware.
"Maar ek het te veel van 'n sakeman gewold en toe al drie firma,
verkoop om suiwer op spesialisraadgewende werk te konsentreer." Nou beklee hy 'n senior
bestuulspOS in die Altrongroep.
Hy wil sterk bande tussen universiteite en die bedryf help
ontwikkel.
"Ek glo vas dat Suld-Afrika 'n tegnologiese land gaan word. Meer
navorsing en nagraadse aktiwiteite
bied 'n wonderlike uitdaging vir
long ingenieurs." Sy groot ideaal
is om sy eie wynplasie by die
Eikestad te he en om by die US en
die bedryf se navorsjng betrokke
te wees.

In die dertigerjare:

K~R.~KTER~ \\.~T
pailr jaar gelede vir
Matieland iets geskryf 001' professore van my studentedae op Stellenbosch.
Maar buite die
akademie am was daar oak 'n paar
ander "karakters" wat ons as
koshuisstudente al te goed geken
het, maar op 'n heel ander vlak ilS
ons voorligters in die akildemie.

begroet met 'n
skottel koue
water b6 van die
balkon afl Milar
hv het dit heel
gemoedelik aanvaa r as dee! Vii n
die onderhandeling.

Ek weet nie een van hulle milak
nog spore in die strate van Stellenbosch nie. Hulle het aan 'n vorige
geslag behoort.

En dan was daar
die ou heel' Van
Harencarspel, 'n
"gewese student
in die leologie
in Nederland".
Sy ietwilt rail[
filmilie sou hom
met 'n jaargeld
na Suid-Afrika
gestuur het.

Ek !let 'n

So was daar ou "Pictures". Sy van
het ons nooit geken nie. Sv
herkoms was glo Australie. H)' het
prente, veral "desert scenes"
verkoop en ons foto's geraam. Hy
was 'n gereeJde besoeker in
'vVilgenhof.
En dan die vriendelike en
IUjdrugtige "Old Clothes" Hy het
sy besoeke altyd luidkeels in die
binnehof aangekondig met "Old
clothes to buy'"
[n die bloktyd is hy dikwels

00KDEEL \\r.~s
rA~ '~lr
~lATIELt TD
Prof BEN MARAIS van Pretoria vertel van sy studenteherinneringe aan Stellenbosch, waar hy van 1928 tot
1935 aan die US en die
Kweekskool gestudeer het en
O.m. iH.A. en D.Phil.
behaa! het.

Milar tydens die
Du Plessis-saak
en daarna het
hy sekere van ons studente gereeld
besoek om oor "teologiese
kwessies" te redeneer. En hoewel
hy SOlTIS vreemde uitsprake
gedoen het, was hy nie onbeslae

op die )"s nie.
[en keer per
jaar het ill'
gereeld 'n versoek gerig om
die Kweekskoolstudente op 'n
aand toe te
spreek En soos
studente nou
maar is, het
hulle die "Van
Harencarspellesing" in die
ou Landbousaal
langs die Eersterivier omskep in
'n "i 0 I i g e"
geleentheid

Die ilanvang
was altyd op
diese]fde trilnt.
Die student met
"die
minste
diskresie" is tot voorsitter verkies!
En dan het die "sports" begin.
Maar nooit so dat hulle hom nie
'n behoorlike gehoor gegee het nie
en h)' elke jaar met die versoek

gekom het om clit weer te mag doen.
Dan was daar ook die joostebroers, kleremakers van die Paar!.
Hulle het altyd per afspraak op 'n
Vrl'dagmiddag na ons koshuis
gekom met monsters van die
pragtigste stow we vir mansklere.
Ons kon dan uitkies, ons mate is
geneem en na 'n week of twee is
ons snl'erspakke na 'n finale PilSsing ilfgelewer.
Die pryse het gewissel van £6 tot
£8-10 per pak Vandag kan ek hier
in die skaduwee van die Magaliesberg nie een so 'n pak van 'n
winkelrilk af koop vir minder as
R450 nie'
As ek vandag terugdink aan
lvlatieland van die laat twin tigeren vroee dertigerjare is hierdie
"kleiner" figure 'n onuitwisbare
deel van my Stellenbosse herinneringe.
Dit was die wereld van toe, maar
alles deer van Illy Matieland.

...en die jare veertig:

DIE 'PEITEITLOSE
GESLAG'
Ewigf studente aan

'n universiteit is I~g~ndaries. Onbekend vir
hoe lank voor 1942 had SteJlenbosch 'n eWige student in j. van
Harencarspel, "teologisch kandi·
daat." Tot 1946.

Ek het hom dikweJs daar gesien,
maar nooit ontmoet nie. Hy kon
tussen 40 en 50 jaar oud gewees
het. 'n Mate van sigbare, uiterlike
verwaarlosing het hom miskien
ouer laat Iyk. Hy het iewers aileen
in 'n kamer gebly, en het 'n fiets
met iets besonders gehad, 'n lang
agteras wat by die raam uitgesteek
het om 'n trap te vorm waarmee
hy die fjets van agter bestyg het,
Iinkervoet op die as en regterbeen
wyd oorgeswaai om die regtertrap
te vind. En daar gaan Jiln.
Die ironie van sy studentwees is
vermoedelik dat hy nooit ampte-

lik as student
So 'n optrede
Jngeskryf was
was die studennie. Daar is vertevergadering in
Deur mnr A/VIlE SPIES van die c.jV-saaJ,
tel dat hy redelik
Pretotia, wat gedurende
viool kon speel.
met 'n plakkaat
1942
- '47 'n Matie was en
Gerug (en misaangekondig: "j.
B.Sc., B.Ing. behaal
kien feit) wil dat
van Harencarhet.
hy van die Halspel, Teologisch
la ndse adel was;
Kandidaat,
dat sy opvattings
spreek 'n veren hilndelinge
gadering toe. "
aan 'n seminarie
Die week tevore
daar ketters bevind is, 'n skilnde
was daar in die Kaapse omgewing
vir familie met genoeg geld am
'n politieke vergadering waarb}'
hom na Suid-Afrika "weg te
die teenparty getalvol gee is het
stuur". Dit was die onbekende
am hulle eie voorsitter te kies, tot
Van Harencarspel.
die vergadering in wanorde uiteen
is.
Die bekende jan was die
karikatuur in die studentegemeenDie c.j.V.-saal was vroeg reeds vol.
skap wat so snaaks fiets gery het,
jan het sy fiets in een van die sydikwels in die biblioteek gesien is,
ingange maak staan en peinsend
en nou en dan in die openbaar
met gemete pas heen en weer op
opgetree het
die verhoog gestapo Sy aantekeninge was op die tafel by die

voorsitter, wat dit geskommel het
soos 'n mens met speelkaarte
doen, tot vermaak van die gehoor.
Net voor agtuur is luidrigtig geeis dat
'n voorsitter gekies word. Wat jan
wou se, het in die lawaai verstik en
soos die Kaapse politieke vergadering is ook Jan s'n in wanorde uiteen,
sander dat sy toespraak gehoor is.
Miskien was ons studente maar
gewoond daaraan dat jan steeds
daar sal wees, dat hy tog niemand
kwaad aandoen nie, en dat niemand hom eintlik aan Jan steur
nie. Tot dit een Maandag skokkend
gekom het: Van Harencarspel is in
sy kamer dood gevind ...
Kan dit alies deel van die rede
wees waarom Professor Con (is die
De Villiers nodig vir identifikasie?)
ons studente 'n pieteitlose geslag
genoem het?

D
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Die Klub van Oud-SR-voorsillers van die US het onlangs sy agste
jaarlikse byeenkoms gehou. Die Kanselier, dr fan van der Horst,
die Maties se 1942-SR-voorsiner, het die klub se eersle erepenning,
wat postuum aan prof I.e. Meiring loegeken is, aan sy seun, mllr
Kobus Meiring, Kaaplandse Administrateur:, oorhandig.
Prof Meiring was mel sy dood in 1990 die klub se oudste lid en
ook erevoorsitter. Os Ockert Cloete, wat vanjaar as olldste
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klublid lot erevoorsitter gekies is, is slegs 'n week later oorlede.
By vanjaar se klubbyeenkoms was (foto bo) mnr fohan Aspeling,
sekrelaris, dr Van der Horst, mnr Meiring, prof Donie du Toil,
voorsitter, ds Tobie de Clerq, addisionele lid van die
dagbestuur, en mnr Andries Ester!wyse, 11'01 as adjunkdirekteur
van die destydse Departement Onlwikkeling die kilib help stig
hel en sedertdien die eresekrelaris is.

19 6 6LL.B.- KLAS

Die LL. B,-finalejaarsklas van 1966 het Iml kwarteeureiinie op Stellenbosch gehou. Twee van die 33 klaslede wat
destyds afgestlldeer het, is sedertdien oorlede. Nog twee woon
in die buiteland. Van die res het 24 die reunie bygewoon.
Die meeste van die klas/ede is prokureurs. maar in hul geledere is
ook 'n regler. Iwee odvokate en vier huidige of gewese professore
aon Suid-AfTikaonse universileite. Vyf van Iwlle het doktorsgrade
in die regsgeleerdheid verwer( en een, Hester Fouche, is onlangs
as gesinsadvokaat in Kaapstad aangestel. Prof lames Fourie,

dekaan van Regsgeleerdheid aan die US, het die reunie gereel
Die meeste van die reuniegangers is hier in die Ou Hoofgebou
a(geneem. Agter: Louis Simon, Theo Fourie, Ceorge Pretorius,
Bill Daly, Andre Bester, Chris fansen, Wi/lern de Haan en Thys
Oosthuizen. Middel: Louis van Huyssteen, Willem van Drimmelen, Poen Hoffman, Eile van der Coast, Cielie du Toit, Martin Steenkamp, Herman Smit en Daan Swanepoel Voor: Owen
Dean, Attie van Wyk, fames Fourie, Hester Fouche en Pieter Ie
Roux

Pietermaritzburg

Prof Andreas van Wyk, \fiserektor I Bedryf!, was die geleentheidspreker by 'n
saamtrek Ivat die Oud·,vfatiebond in die Natalse administrateurswoning in
Pietermaritzburg gehou het. Hy is hier (midde/) by die administrateurspaar,
Oud-MaUe Con Botha en sy vrou, Leonora.

Upington

Die oudste Oud-Matie by die reiinie op Upington was mnr Theo de \fiJIiers
(naaslinks) wat nou in sy tagtigerjare is. Hy is hier by sy vroll asook ds A.c.
Loubser en die geleentheidspreker by die saamtrek, prof Bun Booyens.

Ook by die Upington-saamtrek was Siebert Lotter en sy vrou, asook Charles en
[rica van Niekerk en Hella en \IIiP Strauss.
Frans Krause, Dawie du Toit en Reggie Brand by die Pietermaritzburgsaamtrek.

George Gericke, Piel Karsten, Koos Gertenbach en Niel Murray het ook by die
Upinglon-reiinie saamgekuier.

Prof \fan Wyk (naasregsl by die Pietermaritzburg-reiinie saam met '.'On sy oudregstudente, Frans ROSSOlIW, George du Toit, Petro foubert, Adrian Rail and
Carl Havemann.

Haas Krtlger (regs) van die Afdeling Openbare Betrekkinge, US, en die gasvrou,
Leonora Botha (naaslinks) in Pietermaritzburg saam met Cecilia en Andre de
Wet.

Transvaalse Laeveld

Toe die Oud-MaUes van Nelsprtlit, Witrivier en omgewing vroeer vanjaar
reiinie geholl het, is dit bygewoon deur onder meer Niekie en Frances Deetlefs,
Boet (StokkiesJ Scheepers, Anneli \fogel, Piel de Klerk (assistentdirekteur van
die US Stigting in Johannesburg), Patrys Walters, Barry van der Merwe (senior
skakelbeampte, US, Johannesburg-kanloor! en Deon Joubert.

Windhoek

Richardsbaai, Empangeni

Die Oud-Matiebond van Richardsbaai en Empangeni liet 'n saamtrek by die
Richardsbaai-ghollklub gereel IVaar Koos Meyer die gaste laat skaterlag het
met staaltiies oor sy veelbewoe Stellenbosse stlldentedae in die iare veertig, Hy
is hier (vierde van regs) by Bill en la Skinner, Stefanie en furie Kriel, Gideon van
Zy/, j\;/agriet Meyer en Cornelia dlt Preel.

Pretoria
Sowat 180 Oud-Maties was by die saamtrek in die Wandererssaal in Windhoek. Oit is bygewoon deur onder meer (foto heel bol Narenda en Henry
Hoepfner asook Ronel en Callie Louw. Die spreker by die saamtrek was prof
Willie Breytenbach (links op die foto bOI wat hier by iV/arieta en dr Piet Liebenberg is,

Bredasdorp, Napier

Oud-Maties van Bredasdorp, Napier en omgewing het by Die Herberg op die
Overberg-toetsterrein reiinie gehou. Onder die aanwesiges was (foto heel bo)
Saartiie Neethling en Kobus Human, ( bol Robert Upton, Liesl Rabbit en KQssie
Kasse/man.

Altesaam 224 mense het in Oktober 'n Oud-Matie-saamtrek in die l'skorklub
in Pretoria bygewoon. Onder die gaste was (foto heel bo) Marianne de Wet,
Leonie Bosman en A/mare van Zyl en (midde/J laco en Annebe LouYl' en Elma
en I.C Engelbrecht, asook (bo) Danie, Elize, A/berttls en Retha - almal Villoen,
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hoerskoolonderwyseres; dogter van
mm johan Grobbelaar, adjunkdirekteur van die lnstituut vir
Toekomsnavorsing, US.

Matieland

het met leedwese
verneem van die heengaan van
die volgende US-personeellede,
Oud-Maties, Mahes en andere wat
'n verbintenis met die Universiteit
gehad het:

Mnr C.W. Hardwick (64) van Merrivale, Natal; B.Se. in Bosbou
(1950).

Mnr P.R. Barker (66) van Saso[burg; B,Comm. (1944); was 'n
Matie-eerstejaar op 16-iorige ouderdom in 1942 Hy het 'n hoe pos by
Sasol beklee
Dr I.R. (Jack) Bester (64) van Welgemoed, Bellville; BA, MA,
O.Phil in sielkunde (1947, '49, '66);
was lntervorsitydirigent en 'n lid
van die Stellenbosch Boere-orkes.
Hy was tot sy aftrede in 1989 lank
verbonde aan die Oepartement
Onderwys, Road van Verteenwoordigers (voorheen Kleurlingonderwys) waar hy die eerste hoof van
sielkundige dienste was.
Mnr Richard Bradfield (35) van
Port Alfred; B.Se. Agrie. Hons
(1981)
Mnr I.H. Brand (34) van Pellissier,
Bloemfontein; B.lng. (1983).
Mnr Jan Burger (67) van Hermanus; B.Se, M,Se. (1945, '48);
was verbonde aan die WNNR op
Hermanus en het o,m. in die
destydse Suidwes goon boer; het vir
Maties en WP rugby gespeel en was
kaptein van die Bolandspan wat in
die 1952-Curriebeker-eindstryd netnet gek[op is,
Mnr P.A. (Pieter) Claassen (32)
van Stellenbosch; BA, (1982); was
tot 1988 aan die Kursusse-afdeling,
US-administrosie verbonde; met sy
dood 'n derdejaar-tandheelkundestudent by Tygerberg.
Os O.A. (Ockert) Cloete (86) van
Ourbanville; BA, M.A. en Kweekskoolopleiding (1925 - '31); Dagbreek-primorius en 1931-SR-voorsitter; as oudste SR-oudvoorsitter is hy
'n week voor sy dood tot erepresident van die Klub van Oud-SR-voorsitters van die US gekies; was voor
sy aftrede in 1970 a.m. leraor in
Port Elizabeth en op Uitenhage,
Somerset-Wes en Hanover.

Prof c.A. Engelbrech t

Prof CJ. (Koos) Coetzee (53) van
Ourbanville; B,Se, M.Se en O.Se in
1957, '60, '65; hoof, deportement
chern ie, UWK, waar hy die afgelope
24 jaor was; voorheen aan die
UOVS; het na·doktorole werk aan
die Universiteit van Tucson, luizona, gedoen en talle internasionale publikasiebydroes gelewer.
Mnr P. F. de Klerk (64) van Bellville; BA., S,O,O (1946, '47); was
verbonde aan die Hoerskool OJ.
Malan, Bellville, en skrywer van
taalboeke vir skoolgebruik,
Mev I.G. (Gera) de Villiers (69) van
Stellenbosch; wat in 1943 'n lisensioat in sang aan die Konservatorium
behaal het; vrou van 'n afgetrede
dekaan van Regsgeleerdheid, prof
AB. de Villiers.
Mnr M.I. (Thys) de Wet (70) van
die Strand; B,Se, H,O.O (1942,
'44); tot sy aftrede in 1982 vir 17
jaor hoof van die Hoer Tegniese
Skoal Drostdy, Worcester.
Mnr Francois G. du Bois (26) van
Pretoria; BA (1987); 'n vo[tydse
rugby-organiseerder van die klub
Oostelikes; het voorheen vir die
Maties en in die afgelope tweeiaor
vir klubs in Fmnkfjlk en Kanada
rugby gespeel
Mej Johanna E. du Plessis (63) van
die Paarl; B,A" 5,00, (1947, '48);
wat van 1952 tot hoar uittrede
weens swak gesondheid in 1981
dosent aan die Onderwyserskollege
Poor! was.

Prof CA. Engelbrecht (55) van
Stellenbosch; dekaan van Natuurwetenskappe, US, sedert 1987;
vanaf 1978 professor in teoretiese
fisiko mook direkteur van die Instituut vir Teoretiese Fisiko vanaf
1984; was voorheen aan die
Atoomenergiekorporasie verbonde;
het aan die Universiteit van Pretoria
gestudeer en in 1960 'n doktorsgraad aan die California Institute of
Technology (Caltech) behaal; was
vi r tydperke 'n gasprofessor te Pretoria, Heidelberg en Stony Brook
asook 'n navorsingsgenoot te
Argonne, Trieste, Kopenhagen,
Orsay, Caltech, Manchester en
Garching; was sedert 1974 deurlopend voorsitter van die Organisasie van Teoretiese Fisici; oak vir
tydperke redakteur van die SuidAfrikaanse Tydskrif vir Fisiko en
president van die Suid-Afrikaanse
Instituut vir Fisiko; was in 1990
leier van 'n SA afvaardiging no die
International Union of Pure and
Applied Physics" se vergadering in
Duitsland asook lid van 'n afvaardiging no die "Internahonal Council of Scientific Unions" se
byeenkoms in Bulgarye; het die SA
Akademie se Havengaprys vir Fisika
(1982) en 'n Alexander von Humboldt-stipendium (1990) ontvang.
Mnr johann Franzen (36) van Stellenbosch; B,Comm, en Hans.
(1974, '75); sakeman en met sy
dood 'n direkteur van 'n Kaapstadse
advertensie-agentskap.
Mej Una Grobbelaar (24) van
Grabollw; B.Prim (1988); 'n

Os Irenee E. Heyns (89) van die
Strand, voorheen StelJenbosch; B.A,
(1929) en Kweekskool; was voor sy
aftrede in 1965 leraar op Swellendam, Graaff-Reinet, Middelburg
(KP), Kroonstad, Heilbron en Bothaville.
Dr G,F. lacobs (46) van Worcester
waar hy as dokter geprakhseer het;
OOMS en B.Mus. (1966) asook M.B.,
Ch, B. (1979); het ook 'n honneursgraad in musiek (UOVS) behaal en
kerkmusiek in Ouitsland bestudeer.
Mnr J.M. Kelly (53) van Swellendam; B.A., LL.B (1957, '59); was
lank lid van Swellendam se OudMahebondsbestuur.
Dr Gideon J. Kotze (70); B.A.,
Hans. en 'n doktorsgraad (1944,
'60, 63) en 'n tweede doktorsgraad
op Potchefstroom; NG lemar van
Observatory, Orieankerbaai en tot
sy aftrede in 1988 vir 30 jam in Vredelust, Bellville; daarna betrokke
by Radiokansel.
Mnr I.A. Kotze (66) van Winburg;
B.A (1946).
Dr Johan Kranhold (41) van Stellenbosch; M.B., ChB, (1980); was
voorheen oak dokter op o.m, Virginia en Knysna; is saam met dr
G.F. Jacobs (berig hier bo) in 'n
motorongeluk dood.
Mej Jose lane (32) van George;
wat 'n diploma in remedierende
onderwys (1985) behaal het; van
die skoolkliniek, George, en
voorheen van die Hoerskool Williston; is dood in 'n motorongeluk,
Mnr Gavin leek (25) van Zambie;
BEcan (1989); het as professionele
jagter vir 'n safari-onderneming in
Zombie, sy geboorteland, gewerk;
sy ouers is van Johannesburg; hy is
teen die einde van 1990 tydens 'n
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vakansie in 'n motorongeluk naby
Stellenbosch dood.

nieurswese wat kort no die 1990eindeksamen in 'n motorongellik
dood is. Sy ouers is van Humans-

Mnr Lambertus P.). Louw (76) van
Melkbosstrand; BComm., SOD,

dorp

(1935, '37);

Mnr A.M. Theron (73) van Tzaneen; B.A., LL.B. (1944).

OS I.A.I. McDonald (81) van

Mnr D.M. Tomlinson (73) van Vredefort; BA (1942).

Brandfort; B.A., M.A. en Kweekskoolopleiding (1929 - '36); voor
aftrede in 1975 o.m. NG leraor op
Edenburg, Citrusdal, Zastron,
Kroonstad, Smithfield en Brandfort.
Prof H.f. (Hennie) SchUlte

Mej Surita Moelich (23) van
Grabouw; B.A., SOD, Hans. (1988'90); 'n hoerskoolonderwyseres;
dogter van mnr Gert Moelich,
senior rekenmeester by US-Administrasie; is saam met mej Una
Grobbelaar (berig hier bo) in 'n
motorongeluk dood.

Mnr T.N.). (Tjaart) van der Walt
(68) van Boshof; B.A, S,OO.
(1946); ondenvyser by Greykollege,
Bloemfontein, en vanai 1964 by
Rooidakskool, Boshor, waar hI' 14

jaor skoolhoof was; getroud met
Oud-Matie Alvera Prinsloo.

Mnr M.D. Olivier (86) van Oudtshoorn;
HPOLD (1926);
is
voorverlede jaor oorlede; was in die
onderwys op Oudtshoorn en later
verbonde aan Sanlam.
Mej Lynn Parkinson (22) van Londen, Engeland, waar sy gewerk het
toe sy tydens 'n vakansiereis in Portugal in 'n motorongeluk dood is;
B.Comm. (1988).
Mnr I.P.A. Rossouw (83) van die
StTand; LSOO (1929).
Mnr H.S. Rossouw (55) van die
Paorl; B.Comm. (1957).
Prof H.I. (Hennie) Schutte (67) van
Stellenbosch; wat van 1982 tot sy
aftrede in 1989 hoogleraar in
wiskunde, US, en sedertdien 'n tydelike US-dosent was; voorheen 'n
dosent aan die Universiteit van
Delft in Nederland, by Wits en op
Potchefstroom asook professor by
die UPE en Rhodes-universiteit; het
op Potchefstroom en aan Unisa gestudeer en het in 1952 'n doktorsgraad in Leiden, Nederland, behaal;
was in 1960 as naVOTser by Cambridge en in 1977 as gasdosent in
Kanada; was twee termyne president van die SA Wiskundevereniging en het die vereniging op
twee kongresse in die buiteland verteenwoordig.

Mnr Villebois A. van der Spuy (84)
van Linden, [ohannesburg, waar hI'
lank hoerskoolonderwyser was;
B.A (1930),

Dr L.I. van Lelyveld (63) van Nelspruit; Ph.D. in die natuurwetenskappe (1974).

Mnr Henri F. Snijders

Mev Mana Slabbert (gebore lordaan) (51) van Kaapstad; BA in
Maatskaplike Werk, Hons. met lof
en M.A. (1961, '63, '67); was 'n
dosent en verbonde aan Instituut
vir Kriminologie, Universiteit Kaapstad; skrywer of medeskrywer van
verskeie akademiese boeke.
Mnr Henri F. Snijders (52) van
Kaapstad; BA., SOD, M.A. (1959,
'60, '76); het oak B.A. Hons. aan
Unisa behaal; senior lektor in
Engels, US, sedert 1982; en
voorheen ook tot 1978 tien jaor aan
die US verbonde; 'n bedrewe rotsklimmer, voormalige voorsitter van
die Bergklub van Suid-Afrika en
redakteur van die BKSA-joernaa!;
ook 'n seiljagvaarder en natuurliefhebber; het in die Nasionale
Voetslaanpadraad gedien; en was
die skrywer van verskeie boeke,
o.m. oar bergklim. Sy vrou, Marie,
was voorheen aan die US-biblio-

teekdiens verbonde.
Dr C/. Stals (74) van die Strand;
wat gedurende 1933 - '34 aan die
US gestudeer het.
Mnr Martin G. Steenkamp (19); 'n
eerstejaar-B.Rek.-student. Sy ouers
is van Goodwood.
Mnr Louis T. Steyn (65) van Tuine,
Kaapstad; B.Mus. (1974); bekend
as operakenner en skrywer van Die
Afrikaanse Operagids, die eerste
gesaghebbende opera-naslaanwerk
in Afrikaans; skepper en eerste
aanbieder van AfTikaanse radio program Die stem en die me/odie, was
o.m. hoof van SAUK-diskoteke, van
1966 tot '73 die organiseerder van
Kruik-opera en daorna musiekonderwyser in Kaapstad.
Mnr Hermanus L. Strydom (20);
'n eerstejaarstudent in die inge-

Mev Cecile van Rooyen (gebore
Mostert) (59) van Villiersdorp;
B.A., S.O.o. (1950, '51); was 'n lid
van die Maties se eerste netbalspan,
'n Huis ten Bosch-huiskomiteelid en
'n Debatsvereniging-bestuurslid;
was getroud met Oud-Matie ds P.c.
van Rooyen, wat predikant was op
o.m. Bredasdorp en Senekal, in
Windhoek en op Villiersdorp.
Mev Lorraine van Wyk (gebore
Fourie) (48) van Pretoria; Biblioteekkllnde-diploma (1963).
Mnr D.M. (Donie) Venter (43) van
Carltonville; het no B.Se. (US) oak
M.Se. (Rhodes) behaat; getrolld met
oud-Matie Susan (de Villiers); hI'
was hoofgeoloog van die Leeuwdoring-goudmyn; is dood in 'n
motorongeluk.
Mnr P.). Vermeulen (63) van
Klerksdorp; B.Comm. (1946).
Mnr S.W.I. Verster (53) van Potchefstroom; BA, S.O.O. (1959, '62).
Mnr G.W.H. Wohlers (56) van
Swakopmllnd, Namibie; B.A., LLB.
(1955, '57)

...

Twee \[alleS, Gabby Raaff en
Conrad Botes, is onder die tien
kunsstudente wat vanjaor uit 160
mededingers aan universiteite en
technikons landwyd as San tambeurswenners gekies is. Botes was
verJede jaor ook 'n wenner saam met nog twee Maties,
leremy Pieterse en Paul Day.
Elf beurse is in 1990 toegeken.
Maties het dus vyf van die 21 Santam-beurse in twee jaor gewen.
lvInr Botes is vanjaar 'n vierde-

Domini4ue Tarr, !·venner van die
landwye ontwerptoekcnning.

jaorstudent in grofiese ontwerp en
mel Raaff is 'n derdejaor-kunsonderwysstudent. Mnre Pieterse, 'n
student in kunsonderwys, en Dol'
(juweliersontwerp) is albei vanjaor finalejaarstudente vir die
vierjaargroad in beeldende kunste.
Nog twee lvIatie-kunsstudente wat
onlangs belangrike pryse gewen
het, is Dominique Torr. wenner
van die Suid-Afrikaanse Vereniging van Ontwerpers se Hirt &
Ca rter-on twerptoeken ning. en

Carmen Lerm, wat die merietetoekenning in die Instituut van
Verpakkers se landwye kompetisie
gewen het. Albei is finalejaarstudente in grafiese ontwerp.
Mej Torr s' die kompetisie het aan
hoar die insig gegee om ontwerp
as 'n kommunikasiemiddel te
sien "Ontwerpers is bevoorreg
omdat hulle in staat is om die
wereld te verbeter." Sy meen die
publiek moet meer bewus word
van on twerp, en meer steun aan
ontwerponderrig gee.

or

lv/nr Dallie de Sludlerllinb). bt'stuurder van Santam Beperk
StelIcnbosch, het die beursgeld aan die Matiewellllefs, Gabby Raaf( ell
Conrad Botes, oorhalldig. Regs is 1Il11r Victor HOlley I'all die Departement Beeldende Kunste.

)

Dit handel oor die oplossing van
Suid-Afrika se bevolkingsprobleem.

Stellenbosser mnr Johannes
Jordaan is 'n Oud-Matie (o.m
M.Sc., 1971) en gewese US-dosent
in Landbou-ekonomie wie se baie
aktuele boek Bevolkingsgroei ons tydbom onlangs verskyn het.

Sonder doekies omdraai wI's hI'
hoe ernstig die probleem is en
walter rodikale oplossings dringend nodig is om 'n sosiale romp
of te weer. HI' meen dit is SuidAfrika se moeilikste probleem,
maar leiers het dit tot dusver
grootliks afgeskeep.
Snel toenemende werkloosheid,
misdaad, armoede en die

plakkersgemeenskappe rondom
stede wI's duidelik dot die huidige
programme nie slaag nie. Die
boek doen 'n dringende beraep
op aile leiers om betyds op te tree
sodat 'n nasionale romp afgeweer
kan word.
Medeskrywers dr Mandla Tshabalala en me lanele Mofolo het
elk 'n hoofstuk bygedro, oor swart
opvattings en tradisies oor
bevolkingsgroei en oor die vrau se
ral daarin Die boek is in Afrikaans of Engels beskikbaar.
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Deur die \[XR se gerekenariseerde inligtingsdienste kan
Suid-Afrikaa nse
genetiese
navorsers nou die jongste inligting
van die wereld se mees uitgebreide
genetiese en proteiendata byderhand he. So kry navorsers selfs
inligting oor genetika wat nog nie
gepubliseer is nie.
Navorsers by die MNR se Sentrum

vir tvlolekulere en Sellilere Biolo-

Vr Paul Brin (regs! van die LJeparlemenl Inlerne Geneeskunde sluil
eLeklronies direk aan by 'n oorsese geneliese en protelell-databank. die
eerste keer dat '11 Suid-AfTikaallse navorser tol die databank se inligling toegcl1lg kry. By dr Brink i.1 nInr George ,l"lilligan, hoof van die
Afediese Navorsingsraad (, 1,\'R) se AfiJeling Inliglillgsdienste.

Boehringer-Mannheim het
geld aan hartnavorsers van die
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gie, wat aan die US gesetel is,
poog om die geen wat progressiewe hartblok veroorsaak. te
karteer. 'n Toets word ontwikkel
wat in studies van menslike
genoomkartering, veral progressiewe hartblok, gebruik sal
word.
Vorige toetse het geen resultate
getoon nie. Op odvies van die
MNR se deskundige inligtingspersoneel is kontak met die oorsese
databank gemaak. Dit het
novorsers in staat gestel om

oligonll leitides te vervaardig wat
op splinternuwe inligting gebaseer
is - die inligting is nog nie in druk
beskikboar nie - en 'n ses maande
lange probleem is binne twee
weke opgelos.
Progressiewe hartblok is 'n siekte
wat deur 'n gebrekkige geen
veroorsaak word. Word dit nie
vroegtydig opgespoor nie, lei dit
tot totale hartblok, wat noodlottig
'an wees. Ongeveer 9 000 SlIidAfrikaners het die geen wat progressiewe hartblok veroorsaak.
Navorsers het gevind dot meer as
55% van 180 familieJede die siekte
het.
Word die geen opgespoor, is
voorkliniese diagnose moontlik,
en Iyers kon genetiese berading
ontvang. Pogings om die geen te
kloon, kan dan begin. Die
navorsers karteer nou ook onder
gene wat verwante kardiovaskulere siektes veroorsoak.

IthlE

Mediese Navorsingsraad (MNR) en
die Tygerberg-hospitaal se Lipiedkliniek geskenk vir navorsing oor
familiele hipercholesterolomie
(FH)
Die projekleier, dr Maritha Kotze

van die MNR se Navorsingseenheid vir Sitogenetika by die
Universiteit, se die geld word
gebruik om genetiese variasies vas
te stel wat inligting kan verskaf
om 'n FH-lyer se risiko vir die
ontwikkeling van koronere hartsiekte te voorspel.

Die hoe voorkoms von vroee
koronere hartsiekte in die
Afrikaanssprekende
blonke
bevolking word tot 'n groot mate
deur familiele FH veroorsoak. Die
siekte tas vyf tot tien keer meer
Afrikaners as onder Suid-Afrikaners aan. 'n Stigtergeen-effek
veroorsaak dit.

Or Kotze is hier saOln met dr fozerKriek van die .\INR Sf? !Yavor.,ing.,insliluut vir Voedillgsiektes, wal ook ill die fukulteit Genee"kunde. US.
geselel is. mnr Peler Oonllelfy van Boehringer-Il1unnheim en prof' Helmuth Weich. lJoofvan !l.urdiologie by die L'nivcrsileil.

oorweging by die ontwerp
van Lieberheim, Die hele projek is deur 'n hoe muur
omring, met slegs een ingang
wat beskerm word deur 'n
wye skuifhek wat slegs deur
die elektroniese aktiveerders
binne inwoners se huise
oopgemaak kan word - en
glad nie met die hand nie,
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Die huise is almal alleenstaande enkelverdiepingeenhede, en is ontwerp om
'n laedigtheidsgevoel in die
ontwikkeling te skep, Die
boustyl is kontemporer met 'n
Kaapse inslag, Almal front
noord met groot glasdeure
wat lei na private, omheinde
tuine, Die kombuise en
woonvertrekke is meestal
oopplan soos deur die meeste alleenegpare versoek is.
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Bellandia het agente in
Pretoria, Johannesburg, Durban en Windhoek aangestel
om die huise in hul nuwe
Lieberheim-projek op Stellenbosch te bemark,
Mnr Hannes Saaiman,
verkoopsdirekteur van Bellandia, het gese hy verw'ag dat
40% van hul verkope uit die
binneland sal kom, aangesien
dit sedert die bekendstelling
van die projek geblyk het dat
Stellenbosch, en veral die
Paradyskloof-area, nie net by
diegene wat gelukkig
genoeg is om reeds in die
Kaap te woon, byval vind nie
Lieberheim, het hy gese, bied
die ideale geleentheid om
vastrapplek op Stellenbosch
te bekom, veral vir diegene
wie se kinders reeds die huis
verlaat het, aangesien dit
spesifiek ontwerp is vir mense
wat uit groter gesinswonings
wil verhuis na meer moderne
huise, wat minder onderhoud
verg, goed toegerus is en 'n
toeslu it -en -reis-Iewe nsstyl
bied,
Mnr Saaiman het benadruk

dat daor feitlik geen grond
meer binne Stellenbosch se
munisipale gebied beskikbaar
is nie, en dat die omliggende
gebiede reeds sterk ontwikkel
is, sodat Lieberheim 'n "Iaaste
kans" aan middelinkomstekopers bied, Dit sal, het hy
gese, 'n uitstekende belegging wees, Drie soortgelyke
skemas wat deur Bellandia
ontwikkel is (The Lanes, Farmside en Farms Edge) het almal
binne 24 maande na voltooiing 'n 100% winstoename
getoon, en was boonop
almal gelee in omgewings
waar baie meer grond beskikbaar is as op Stellenbosch,
Vanwee die aansienlike
tekort aan huisvesting in die
Stellenbosch-distrik, is dit
moontlik om nou 'n eenheid
te koop en te verhuur tot tyd
en wyl die koper daorin wil
gaan woon, het mnr Saaiman
gese, Verskeie spekuleerders,
waoronder 'n aantal eiendomsagente, het dit reeds
gedoen,
Die gemiddelde prys van
huise in Paradyskloof is hoer
as R300-000, terwyl huise by

Lieberheim net R240 000 kos,
Lieberheim sal bestaan uit 43
eenhede op 'n terrein van ses
hektaar teen die voetheuwels
van die Jonkershoek-berge
Dit het pragtige uitsigte reg
rondom, na die hele Hottentots Holland-bergreeks asook
die rugkant van Tafelberg,
Duiwelspiek en Valsbaai.
Aan die noordekant van die
ontwikkeling Ie die KWVproefplaas, en die pad waarlangs die ontwikkeling bereik
word, maak deel uit van die
plaaslike wynroete, wat ook
inskakel met beide die Paorlen die Franschoek-wynroete
Bekende wynlandgoedere
soos Spier, Blaauwklippen,
Avontuur, Eikendal en NeethIingshof is in die nabyheid, en
daar is ook meer as 40 restaurante in die distrik,
Die projek self het t"ltJee groot
grasbeplante openbare oop
ruimtes, en tuine is volledig
uitgele, Aile paaie binne die
landgoed is reeds met bakstene geplavei,
Veiligheid was 'n belangrike

Mnr Saaiman het verduidelik
dat die geriewe by Lieberheim by enige ander kan kers
vashou. Die landgoed self
sluit aan by die vele voetslaanpaaie, en die Jonkershoek-vallei is die gewildste
stapomgewing in die Boland,
Oorkant die projek is die manjifieke Stellenbosch-gholfbaan, waar die SA Meesterstoernooi elke jaar gehou word,
en byna reg langs die gholfbaan is die Stellenbosch Vliegklub en skiet- en hondeklubs,
Die Universiteit. skole, technikon en Tegnopark is almal
binne vyf minute se ry vanaf
Poradyskloof en die strande
by Gordonsbaai en die
Strand, hengelplekke en 'n
kleinboothawe is net 15
minute se ry daarvandaan,
Huise by Lieberheim, het mnr
Saaiman gese, sal onder
afsonderlike tilel verkoop
word, en pryse wissel tans
tussen R245 000 en R292 000

Meer inligting kan verkry
word van mnr Saaiman by tel.
021-685-4020 of 021-96-7222,
(n/u) 0 f 02231-90 1705.

Paradyskloof
STELLENBOSCH
BELf IN U ElE DEELTJIE VAN STELLENBOSCH EN GENIET ALGEHELE SEKURITEIT, 'N IDILL/ESE
OMGEWING EN 'N UITSIG OOR DIE MAJESTIEUSE JONKERSHOEKBERGEI

RUIM

•
•
•
•

•

VEILIG

Hoofslaapkamer met badkamer en aantrekkamer
en-suite.
2de en 3de slaapkamers met volledige badkamer.
Motorhuis en motorafdak.
Ommuurde privaattuin.

•

SKILDERAGTIG

• Afsonderlike patio's vanaf slaap,- sit- en eetkamer.
• Noord-aansig.
• Slegs een elektroniese beheerde toegang tot
Lieberheim.
• Toesluit en ry lewenstyl.

Lieberheim is 'n laedigtheid-ontwikkeling wat uit 43 vrystaande wonings bestaan, elk met
afsonderlike titel, rustige privaatheid, manjifieke uitsigte oor die asemrowende Jonkershoekberge, sonnige noord-aansig kamers en - die beste van alles - werklik goeie
sekuriteit.
Sekuriteit is van uiterste belang by Lieberheim. Die
hele projek is omring deur 'n veiligheidsmuur en
toegang word beperk tot 'n enkele elektronies
beheerde hek wat deur middel van 'n kabelfoon
met elke woning in die projek verbind is. Slegs
inwoners binne die projek kan die hekmeganisme
aktiveer. Bo en behalwe die beplande veiligheidsmaatreels, kan inwoners hulle ook berus in die
wete dat vriendelike bure daar is wanneer hulle
hulle nodig het.
Die Lieberheim-skouhuis is 7 dae van die week oop:
Maan. - Don. 11hOO - 18hOO,
Vry. - Son. 14hOO - 18hOO. Neem
die R44 vanaf Stellenbosch na
Somerset-Wes, draai oorkant die
gholfbaan links in Paradyskloofweg en draai daama by die
tweede pad, Floridaweg, regs.
Lieberheim is aan die einde van
Floridaweg.

Be
Be
bellandia

Tree in verbinding met ons by
die skouhuis (02231) 90-1 705
gedurende skou-ure of Susan
Saaiman (021) 96-7222.

Onderskeiding verdien erkenning. Vir wynkenners gaan dil
self onderskei. Die erkenning vir albei - Superieur, As
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pmdllkle mel uilnllll\lendl:' karakler. By Boland Bank gaan dil oor klii'l\le. wal hulll:"

uselr finansieel olHJelskei, kan
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nou op "n nllwe. sl:'lekliewe vlak be wee!!:. Met Superieur

Tjekplan - 'n finansit'le pakkel Waaffilt,e Boland Bank superieure
e,"kenning gee. Gl:'sels vanda~ mel
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naasle lak, or skakel 0300-

222-0200 TOLVRY gedurende kal\tool1yd. vir meer besonderbede,
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Wie gaan u bedank?
VooRKEUR·VOORDELE:
TJEKS GEWAARBORG TOT R2 000 VooRAF GOEDGEKEURDE KREDIETLIMIETE SPESIALE RENTEKOERSE OUTOMATIESE UITREIKING VAN AANKOOPKAARTE
GUNSTIGE BELEGGINGSOPSIES PAAIE E TFI A SIERING GEWAARBORGDE HUISLENING DIE SPESIALE PER 00 LIKE DIENS WAT TOPKLlENTE ERDIEN
YOUNG & RUBICAM (CAPE) 'I1999/A

