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~------------~Pos hicrdie koepon aan: Oud-Matiekaart
Privaatsak X76037, Wendywood, 2144.

Ach-es

j aam



ISSN 002S·5947

Voorblod: Die lonnie Morois-huls op Coetzenburg. wot verlede ioor tot nosionole gedenkwoordigheid geproklomeer is. Die sierlike ou gebou - wot sedert 1960 Universileilsbesit is en die
US se sportodministrosie huisves - is enkele dekodes gelede byno·byno gesloop, Lees op bl18 meer oor die eertydse plooshuis se interessonte geskiedenis, Foto: Antenie Corstens, Buro vir
Unlversiteits- en Voortgesette Onderwys (Buvo). lS

29963GNAGR

I N H 0 U D

AA

Motieland word drle keer per joor uitgegee, en word grotis oon oudsludente en donoteurs von die US gestuur.

Mat eland 1 0 92

Redaksiekantoor: Afdeling Openbare Betrekkinge. Universitelt von Stellenbosch, 7600 Stellenbosch 'i'r (02231) 774633/774851

Faks (02231)774499 Adreslys: lr (02231)774634

MATI£LAND

Redakleur: Hons Oosthuizen • Ontwerp en uitJeg: Elmorie van der Merwe, Buvo. US, • Drukkers: Nosionole Hondelsdrukkery, Parow.

Redaksioneef .. 3

Fokus op . 3

Crondkundige wen goue medalje twee keer ..4

Chirurge se spanwerk verander fewens 5

Oosent op ekspedisie in Noord-Rusland ..7

97-jarige is oudste Oud-Matie, Oud-Oagbreker , , 8

Erflalings fewer Rl,6 miljoen ,.10

Lojale Oud-Maties is US se ambassadeurs en bondgenote ................................., 10

Stel/enbosch 2000 verby halfpadmerk .. , 11

Oud-Malie, ouddosent, Nederfander vereer .. " 13

Rekordgeta/ doktorsgrade .. 14

School for prospective engineers , . 15

Coetzenburg bekoor internasionale sporlsterre , 16

Oud-Maties aan die voorpunt van SA krieketsege 17

Coetzenburg-huis se voortbestaan verseker ' 18

Cora Coetzee en Flooi du Plessis sorg vir 'n baie stoute boekie 18

Pionier-dokters hou reunie , ".... .. 19

\lerpfeegkunde se oudstudenle kry eie vereniging 19

Oud-Matie speel rugby in Frankryk 20

Matie-klub gasheer vir wereldbyeenkoms 20

Baie befangrike versameling uit Europa "............................ .. 21

Reu nies " , , ,, "" .. """" .. ", 22

Bevorder en aanges tel .. ",."" .. "", ,.. ,' .. " .. , ' .. ' ' ,' .. , ', " , '"."" ,2 4

Woordeboek se 8sle deef beskikbaar"" ,.. ,,25

Meda/jes vir ekonomie " " ",., , " "., , 25

laarvergadering van kerkhistorici , ,.. " ,.. ", , " " 25

Hoe Franse besoekers , ,., 26

Oud-Matie as jong presteerder vereer 26

Kunsstudent se brosjure wen werefdprys , 27

Student in fetterkunde kry Cilde-beurs " 27

Notule: laarvergadering van die Konvokasie 28

In memoriam .. 30

Afrikaans en Nederlands beweeg uitwaarts. .. 31



N
NA

~~THOMPSONS
===============__==:::: ~/nternational Tour Operators

en die

~ KA~nAVAlLKOf\~fCC
BlED U

DROOMREIS VIR TWEE
DIE GRIEKSE EllANDE

en

~ 2 RETOERVLlEGTUIGKAARTJIES NA GRIEKELAND
c....

L.Ll 13 NAGTE VERBLYF EN ONTBYT IN HOTELLEen

a:: R2 000 KONTANTL.Ll
L.Ll

Ander pryse
1. Daar IS geen beperking op aantal inskrywings

nie
2. Inskrywings moet gepos 'Nord na POSBUS

3118, COETZENBURG, 7602.
3 Donasies van R6 moe! elke inskrywing vergesel
4 Posorders en tleks moel ullgemaak word aan

US KARNAVALKOMITEE
5. Geen korrespondensie sal oor die uilslag gevoer

word nie
6 Pryse moel blnne een maand vanaf kennis

gewing opgeeis word
7. Hierdie kompetisie is slegs vir Oud-Maties en

hul vriende.

donasie R6.00

BEANTWOORD ASB,
DIE VOLGENDE VRAE

1. In samewerking met wie word die eerste
prys gereel?

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

NAAM

ADRES.

TEL."." ... ",

TEN BATE VAN USKOR

2. Vyl nagte se verblyf en onlbyl by D'OUWE WERF gastehuis.
3.n Naaimasjien en sker van FRICK NAAIMASJIENE
4 R1 500 kontanl van BOLAND BANK.
5. 137em Exeelsiorbed basisslel van CROWN MEUBILEERDERS.
6. 6 maandelikse blommerangskikkings ler waarde van Rl 00 elk van

INTERFLORA.
7. 'n Avontllur op die Oranjerivier van RIVER RAFTERS
8. 'n R500-manskleregeskenkbewys van JOHANN BRINK.
9. R500 se plante van HOTTENTOTS HOLLAND KWEKERY
10 6 maandelikse blommerangskikkings ter waarde van R75 elk van

INTERFLORA.
11 R400 geskenkbewys \Jan 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 inlekening op DE KAT en STYLE
20. Bedlinne ter waarde van R100 geskenk deur LYNRIKAN LINEN

AND HOTEL SUPPLIERS
21 Rl00 geskenkbewys van JEAN CRAIG POTTERY.
22. LUlIkse sker ter waarde van Rl00, geskenk deur FRICK

NAAIMASJIENE
23. R100 geskenkbewys van TOTALSPORTS
24 & 25. Jaarlange intekening op DE KAT.

KARNAVAlKOlVlPETISIE 1992
TEN BATE VAN USKOR

SLUITINGSDATUM: 15 MEl 1992

MotieJond 1092



HOE MINDER ISOLASIE, HOE
BETER

Binnelandse verwikkelinge in
die land sedert vroeg voorverlede
jaor het ook ingrypende veron
deringe in Suid-Afrika se ver
houdinge met die buiteland
teweeggebring. Die ontspanning
in buitelandse betrekkinge het 'n
invloed op die universiteitswese
in die land en dit rook die US ook
tot 'n groot mate.

Sowat 'n jaar gelede het die
Rektor en Visekanselier, prof
Mike de Vries, in sy rektorsver
slag van 1990 geskryf: "Tolle
deure in die buiteland het no
baie jare weer begin oopgaan en
ons personeel wat oorsese
studiereise onderneem het, is gul
ontvang in 'n aantal lande waar
ons voorheen nie welkom was
nie. Uitnodigings om ruil
ooreenkomste aan te goon en om

saam navorsing aan te pak, is uit
verskeie nuwe oorde ontvang."

Hy het verder daarop gewys dot
besoeke aan die Universiteit deur
buitelandse akademici, navorsers
en onder belangstellendes merk
boar toegeneem het. "Hierdie
ontdooiing van verhoudinge het
die gevolg gehad dot kongresse
en simposia wat aan die US
gehou is, 'n sterker internasio
nale karakter aangeneem het en
dot waardevolle nuwe kontak
met instansies en kollegas in die
buiteland gemaak is."

Sedertdien het die verbrokkeling
van die Ystergordyn meegebring
dot Suid-Afrika selfs betrekkinge
kon aanknoop met die eertydse
Oosbloklande waarmee door
voorheen feitlik geen akademiese

bande was nie. 'n HeJe aantal
Stellenbosse dosente het reeds
door besoek afgele en verskeie
besoekers van door was by die
US
Tot in die sestigerjare het
Afrikaanse universiteite noue
bande gehad met akademici in
Nederland, belangrike stamland
van die Afrikaners. Nederland se
vyandigheid teenoor Suid-Afrika
en sy opskorting van die kul
tuurverdrag met ons land het
ook die akademiese betrekkinge
tussen die twee lande vertroebel.

Nou is door weer baie belong
stelling van Nederlandse kant in
akademiese bande met Suid
Afrika. Door bestaan selfs die
moontli kheid van a kademiese
uitruilooreenkomste tussen die
US en een of meer Nederlandse
universiteite.

Die res van Afrika was vir Suid
Afrika nog altyd grootliks 'n ge
slote boek. Nouer bande met
akademiese inrigtings elders op

die kontinent is nou ook moont
lik. Door is onder meer belong
stelling van studente elders in
Afrika om aan Suid-Afrikaanse
universiteite te studeer, en ook
SteJlenbosch het hier baie om
aan te bied.

'n Interessante neweproduk van
die ontspanningspolitiek is die
belangstelling van buitelandse
sportlui in Coetzenburg as oefen
plek - onder meer vanwee sy lig
ging en klimaat. Die kontakte
met die buiteland hou natuurlik
voordele vir Matie-sportlui in.

Dit Iyk nou verseker dot ontspan
ning in Suid-Afrika se interna
sionale betrekkinge blywend
goon wees. Vir die US en onder
Suid-Afrikaanse universiteite
hou dit beslis voordele in. Want
sover dit die ontginning en oor
dro van kennis betref, moet door
so min isolasie as moontlik wees.

Erica Venter, 'n Stellenbosse
M.A.-student in die Franse let
terkunde.

Sy is 'n vriendelike, spontane,
lang, blonde, aantreklike meisie.
Sy proat vlot Frons, want sy het 'n
jaor in Parys gestudeer en was
door voorsitter van die Sorbonne
universiteit se buitelandse stu
dente-unie. Sy is so 'n goeie sprek-

FOKUS or •••

er dot sy en twee mede-Maties
on longs by 'n internasionale
debatskompetisie in Amerika as
die beste nie-Amerikaanse deelne
mers aangewys is.

En sy is die eerste vrou wat dit
reggekry het om voorsitter van die
Matie-Studenteraad te word. In
die SR-verkiesing vir die 19911'92
termyn het sy ook die meeste
stemme van 01 die kandidate
gekry.

Erica het grootgeword in
johannesburg waar sy in hoar
matriekjaar, 1987, hoofmeisie was
van een van die Goudstad se be
kendste Afrikaanse skole, die Hoer
Meisieskool HeJpmekaor.

Toe sy die geleentheid kry om no
matriek in Frankryk te goon
studeer, het sy dit aangegryp. "Dit
was 'n wonderlike ervaring," ver
tel sy. Door was ook die geleent
heid om in Europa te reis en sy kon
by die Sorbonne aanbly om hoar
graad te voltooi, maar sy wou

eerder terugkom Suid-Afrika toe
En sy wou groag op Stellenbosch
studeer!

"Stellenbosch was nog altyd vir my
'n wonderlike plek. Toe ek in
standerd een was, was ons met
vakansie in die Kaap. Ons het
deur Stellenbosch gery en ek het
besluit dit is waar ek eendag wil
studeer."

Haor ma is 'n Oud-Matie. Mev
Madel Venter (gebore Wol
morons) het in die vroee sestiger
jare droma gestudeer. Erica het
twee broers, wat albei Maties
geword het. Pieter het in 1990 met
'n M-graad in die vervoer
ekonomie afgestudeer en Cobus is
nou 'n B.Econ.-student. Pieter, 'n
sakeman in Johannesburg, is ook
getroud met 'n Oud-Matie, dr
Koren Pont, wat in die genees
kunde gestudeer het.

Mej Venter het in die 1990-'91
termyn die eerste keer in die
Studenteroad gedien. Sy was "baie

verros" om nie net met die meeste
stemme herkies te word nie, maar
ook die voorsitter te word. Die
huidige SR-termyn is nie net
besonders omdat sy die eerste
vroue-voorsitter is nie, maar ook
omdat die road nou vir die eerste
keer gekleurde lede het, nl mej
Alison April en mnr Gregory
Botha.

Mej Venter en nog 'n mede-SR-lid,
Sune Brugman, is vroeg vanjaar
by die Universiteit van Princeton
as die beste nie-Amerikaanse span
in 'n internasionale debatskom
petisie aangew}'s. Nog 'n Matie,
mnr Leonard Mead, is by die kom
petisie as die beste individuele
deelnemer uit die buiteland
aangewys.

Dit was die eerste keer dot Suid
Afrikaners daarheen genooi is.
Hulle is met ope anns ontvang en
deur die sowat 700 mense in die
saal staande toegejuig toe hulle as
wenners aangewys is, se mej
Venter.
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GRONDKVNDIGE WEN GOVE MEDALJE lWEE KEER

Dr Hari Eswaran (midde/) van die Amerikaanse /andboudepartement en voorsitter van Kommissie Vyf van die /nternasiona/e
Grondkundevereniging was een van drie voorste buite/andse grondkundiges by die Grondkundevereniging van SA se kongres aan die US

Die ander twee is dr Shen Lian (naasregs) van Taiwan se /andboudepartement en dr Corne/iu Rauta (regs) president van Roemenie se
grondkundevereniging. By hu/le is, van finks, mnr Jan Lambrechts van die US en President van die GVSA, dr Johan Neethling, hoofdirek

teur van Natuur- en Omgewingsbewaring, asook prof Hu/me Moo/man en dr Freddie E/lis, albei van die US.
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Die Grondkundevereniging van

Suid·Afrika het sy goue medalje vir
die beste kongresreferoot oon nog
net een ontvonger twee keer
toegeken. Hy is US-dosent prof
Hulme Moolmon, hoof von die
Deportement Grond- en
Landbouwaterkunde in die
Fakulteit Landbouwetenskappe.

Prof Moolmon het die medalje in
1987 op die vereniging se 14de
kongres op Nelspruit gekry en toe
weer vanjaar by die 17de kongres
wat in januarie aan die US gehou
is. Boonop het hy reeds in 1980 die
vereniging se medolje vir die beste
referoot deur iemond jonger as 30
joar ontvong.

Die Grondkundevereniging hou
elke 18 moonde kongres.

In die afgeJope jare het die
vereniging nog twee US
dosen te ook vereer: dr Freddie
Ellis met die silwer medolje vir
die beste 1989-kongresreferaat
en mnr Jan Lambrechts as lid
van die Grondkundewerkgroep
op die 1987-kongres met 'n
medoJie vir die beste pubJikosie
in grondkunde die vorige 10
joor.

Dr Ellis is senior lektor in
bosgrondkunde in die Fokulteit
Bosbou en mnr Lombrechts,
vorige president von die vereni
ging, is senior lektor in die
Deportement Grond- en
La ndbouwa terkunde.

Prof Moolman se referaat vanjaar
het oor water-balansstudies in
drupbesproeide wingerd in die
Breeriviervollei gehandel. Sulke
studies word dikwels gebruik om
besproeiingslandbou se invloed op
die omgewing te bepaal.

Hy het verskillende berekenings
vergelyk en meen totool verskil
lende ontwoorde kon verkry word,
ofhongende von wotter metode
gebruik word. "Voorspellings wat
soms gemaak word oor die invloed
van besproeiing, byvoorbeeld op
die soutgehalte von riviere, kon
verkeerd wees, omdat verskillende
benoderings tot die waterbalons
sulke uiteenlopende resultate kan
lewer."

Die referaat is gegrond op 'n
navorsingsprojek oor die gebruik
von soutwoter vir besproeiings
doeleindes en 'n woordering von
die kriterio vir gewosse se soutbe·

stondheid. Dit word deur die
Deportement Grond- en
Londbouwoterkunde uitgevoer
met prof Moolmon as projekleier.

Die vyfjoar-projek is in 1990
aongepak nadat die Waternavor
singskommissie hiervoor 'n
navorsingsooreenkoms van R1,3
miljoen met die Universiteit ge
sluit het.

Drie voorste grondkundiges uit
die buiteland was by die 1992-kon
gres. Hulle is dr Hori Esworon,
von die Amerikoonse londboude
portement en voorsitter von
Kommissie Vyf von die
InternosionoJe Grondkunde
vereniging, dr Shen Lion van

Taiwan se londboudeportement
en dr Corneliu Rauta, president
von Roemenie se grondkunde
vereniging.

Dr Eswaron was boie bejndruk
met die kongres. "It is a most out
standing collection of posters and
the oral presentations and
congress discipline is as good as at
any international venue," het hy
gese.

Die kongrestema was "Grond-

benutting in harmonie met die
omgewing."

Die minister van Landbou
ontwikkeling, dr Kraai van
Niekerk, het met die kongresope
ning gese grond is 'n ekosisteem
wat oor miljoene jare ontstaan het
- maar wat waarskynlik die mins
geevalueerde en -gewaardeerde deel
van die planeet is.

Hy het gese grondwetenskaplikes
moet nie net road gee as hulle
daarom gevro word nie. Waar
daar oor omgewingsake konflik
ontstaan, moet hulle nie possief
wees nie, maar gesaghebbend en
pro-aktief standpunt inneem.

Prof Moolman se die belang
rikheid van grondkunde as 'n
studieveld op universiteit word
nog nie no waarde geskat nie.
Grondkundiges kry werkgeleent
hede in 'n wye verskeidenheid van
verskiliende bedrywe. Dit is nie
net in die landbouwetenskappe
nie, maar ook in bosbou en inge
nieurswese van belang. En dit
sluit aan by wetenskappe soos fisi
ka, chemie, geologie, botanie,
mikrobiologie, entomologie,
akkerbou en hortologie.
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CHIRURGE SE SPANWERK VERANDER LEWENS

Vandag is Daniel/e 'n vrolike, gesonde, normale doglerljie. Sy is hier by
haar ma, Doreen. "Die Here hel die hande van die chirurge gelei om my

kind vir ons terug te gee", se mev Jacobs,

Die dood het reeds vir Daniel/e Jacobs, 'n slagoffer van die
sg. Klawersindroom, geloer. Oil' folo loOn die wanskapige skedelvorm 

prominenle "swelsels" langs haar gesiggie "beskerm" die brein, maar laat
geen ruimte vir groei nie.
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goons 'n spanpoging", se dr
Barnard. "Sowat 14 departemente
binne die Fakulteit word betrek
om te help met besluite oor en die
hantering van pasientjies Die US
se Fakulteit Tandheelkunde grens
aan die hospitaal - 'n ideaIe situ
asie. Die samewerking tussen die
departement Plastiese Chirurgie
en die departemente Maksil
lofasiale Chirurgie en Ortodonsie
is veral uitstekend . daarsonder
sou resultate sekerlik nie moontlik
kon wees nie.

In Maart 1991 is Leon jr se
operasie onder leiding van prof
Zeeman uitgevoer. Die skedelbene
is blootgele, versigtig verwyder en
volgens 'n vooraf vasgestelde
patroon hervorm. Deur die
oogkaste no vore te skuif, kon
sluiting van die ogies bewerkstel·
lig word, en 'n nuwe voorkop is
gevorm met been wat van die kant
van die skedel verwyder is. Deur
die skedelnate los te loot, is ruimte
geskep vir die ontwikkeling van
die brein.

Klein Leon se ouers was verstom
om die resultaat van die sewe uur
lange operasie reeds te sien kort
nadat hy uit die teater gekom het,
Selfs met die kwaai swelling wat
die operasie tot gevolg gehad het,
was dit duidelik: Klein Leon lyk
nou soos 'n "gewone" baba - en
bowenal kon sy ogies sluitl

Vandag, 'n jaar later, goon dinge
in Riebeeckstad weer hulle nor·
male gang. Maar eintlik ook nie,
want vir Leon en Analize
Schoeman sal die lewe nooit weer
dieselfde wees nie. Ook nie vir
Leon jr nie . hoewel door later in
sy lewe weer chirurgie nodig sal
wees, is 'n "nuwe" lewe aan hom
geskenk ...
Danielle jacobs is nog 'n pasientjie
wat by die eenheid gehelp is. Sy
het op 30 April 1988 op"Die Kraniofasiale Eenheid is deur·

No sy terugkoms is die eenheid
ontwikkel tot die leier op sy gebied
in Suid-Afrika en die trots van die
Tygerberg-hospitaal en die
Universiteit. Dr jannie Barnard,
voorheen hoof van die
Departement Plastiese Chirurgie
aan die UOVS in Bloemfontein, is
op 1 Maart 1991 as nuwe hoof van
die Kraniofasiale Eenheid aanges·
tel.

Die resultaat van die eenheid se
werk is dramaties - soos die groot
versameling foto's van pasientiies
wat oor baie jare hier gehanteer is
van getuig. Buiten die herstel van
abnormaliteite van die skedel- en
gesigbene, word chirurgie aan
gesplete lip en/of verhemelte - die
mees algemene aangebore defek
van die kop· en nekgebied - ook
deur die eenheid uitgevoer.

infeksie intree, kan die toestand
selfs lewensgevaarlik wees,

Aangesien die US se Kraniofasiale
Eenheid by die Tygerberg-hospi
tool die voorloper is in die hante·
ring van hierdie soort afwykings,
is Leon summier daarheen verwys.

Die eenheid het nege jaar gelede
tot stand gekom weens 'n dring·
ende behoefte aan 'n sentrum wat
in die chirurgiese hantering van
pasientjies soos Leon spesialiseer.

Spesiale kennis en vaardigheid is
'n voorvereiste vir die operasies.
Nadat door besluit is om 'n
Kraniofasiale Eenheid te stig, het
prof Bennie Zeeman, toe hoof van
die Eenheid en nou hoof van die
Departement Plastiese en
Rekonstruktiewe Chirurgie, in die
buiteland goon kers opsteek.

Op 25 lulie 1990 is Leon Schoeman
gebore - 'n groot baba van 4,88 kg.
Hoewel door by geboorte opge
merk is dot die vonn van sy koppie
nie normaal was nie, is door
gehoop dot dit die gevolg was van
swelling weens die geboorteproses
wat 16 uur lank geduur het.

Op die ouderdom van twee
maande is hy no die Universitas
hospitaal in Bloemfontein verwys.
No weke lange ondersoeke en
skakeling met die bui teland, is
door bevestig dot hy aan die sg.
Pfeiffer-sind room ly - 'n seldsame
aangebore afwyking wat die
skedel en gesigbene betrek.

Die vreugde was groot toe die 26
jarige Leon Schoeman en sy 23
jarige vrou, Analize, van Rie
beeckstad, Welkom, in die lente
van 1989 verneem het hulle
eersteling is op pad. Die swang
erskap en sonarondersoeke was
normaal en door is uitgesien no 'n
pragtige en welgeskape baba.

Deur Heloise Davis

Die toestand kan ernstige gevolge
inhou. Verhoogde druk binne die
skedel kan verstandelike
ontwikkeling belemmer, terwyl
kroniese blootstelling van die
ogies tot blindheid kan lei. As

Leon jr. se probleme het egter uit
gekring. Hy het swak geslaap. Sy
ooglede, wat aanvanklik gesukkeJ
het om die prominente ogies toe te
maak, kon later glad nie meer stuit
nie en Analize moes gereeld drup
pel~ies ingooi om die ogies vogtig
te hou. En, die abnormale vorm
van sy koppie het nie "reggekom"
nie.

hirurgie wat by die US se

Kraniofasiale Eenheid in die
Tygerberg-hospitaal onderneem
word, verander pasiente se lewe~ ...

Matielond 1·92
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5wokopmund in Nomibie die
eerste lewenslig oonskou.

By geboorte is door opgemerk dot
door 'n emstige ofwyking von die
koppie was. Donielle is gebore
met die sg. Klower-sindroom - 'n
skedelofwyking wot veroorsook
dot die brein obnormool groei, en
wot noodlottig kon wees. 5y is no
Tygerberg se Kroniofosiole
Eenheid vel'vys.

Die volgende 12 moonde het
Donielle in Tygerberg deurge
bring - 'n progtige dogtertjie wot
diep in die personeel se harte
gekruip het. 5y het verskeie ope
rosies ondergoon, woortydens die
skedel en gesigbene stopsgewys
hervorm is om ruimte te skep vir
die groeiende brein.

Vondog is Donielle geruime tyd
weer terug by hoar ouerhuis en
voer sy die lewe von 'n norma Ie
dogtertjie von hoor ouderdom.

In die nie te verre verlede nie, sou
posientjies soos Leon en Donielle
in die buitelond behondel moes
word. Vondog is dit nie meer
nodig nie, te donke oon die een
heid in die Tygerberg-hospitool.

Kroniofosiole chirurgie is 'n ver
tokking von plostiese en rekon
struktiewe chirurgie, 'n vokrig
ting wot dikwels en verkeerdelik
met mooimookoperosies geos
sosieer word. Prof Zeeman ver
duidelik: "Die olgemene opvot
ting is dot die plostiese chirurg
hoofsooklik kosmetiese werk
doen, wot eintlik 'n skewe pren
tiie is. Die ideool is dot sowot
30% van die plostiese chirurg se

50 het Leon gelyk - 'n skerp, driehoekige voorkop en prominente oe wot nie
kon s/uit nie.

'n Dog nodal Leon in die Tygerberg-hospitoal geopereer is. By hom is prof
Bennie Zeeman en dr lonnie Barnard.

I

)
Drie moonde later. Leon ir. sloop nou nlgstig - en vir die eerste keer - met

loe ogies. 'n "Chiwrgiese wonderwerk" het sy Iewe en die von sy ouers
verander.

tyd gewy word oon die korreksie
von oongebore ofwykings, 30%
oon troumogevolle, 30% oon
konkerposiente en net sowot tien
persent oon kosmetiese chirurgie.

Plostiese chirurgie het die ofgelope
20 joor geweldig ontwikkel.
Onderofdelings soos kroniofosiole
chirurgie en mikrovoskulere
chirurgie het ontstaan en het
nuwe horisonne vir die chirurg en
posient geopen.

Prof Zeeman is trots, moor ook
bekommerd oor sy deportement:
"In die stadium is dit vir geen
posient wot 'n rekonstruktiewe
operosie moet ondergoan nodig
om buitelond toe te goon nie -ons
is op dieselfde vlok as enige inston
sie ter wereld.

"Moor indien iemand - hetsy die
regering of die privootsektor - nie
vinnig goon ingryp om befondsing
vir okodemiese geneeskunde te
verseker nie, goon ons in 'n
Derdewereldsituosie inglip. Dit
het 'n dekode geneem om die ken
nis, voordigheid en infrostruktuur
bymekoor te bring en dit sou tro
gies wees om dit nou te verloor. ,.

50 iets mag nooit gebeur nie - nie
solonk door 'n Leon en 'n Donielle
is wie se enigste hoop op nor
moliteit instansies soos die
Kroniofosiole Eenheid by
Tygerberg is nie.

En mensies soos hulle sal oltyd in
ons midde wees ..

HRPlEEGKUNDE SE
OUDSTUDE IE

Die Deportement Verpleegkunde
se oudstudente het nou hul eie
vereniging Die Vereniging vir
Oudstudente in die Verpleegkunde

(Vosver) is teen die einde von 1991
gestig.

[n Februorie het Vosver se eie
nuusbrief die eerste keer die Jig
gesien. Oi t so t twee keer per joor
verskyn.

Door goon ook minstens twee

byeenkomste per joor wees. Die
eerste een was die 1992-joorver
godering wot vroeg in Moort
gehou is Prof jurie Nel, hoof von
die Deportement Geregtelike
Geneeskunde, het toe 'n interes
sante prootjie en skyfievertoning
vir die Vosver-Iede oongebied. Die
bestuur wil met elke byeenkoms

d.m.v. 'n lesing of iets dergeliks die
lede se okodemiese kennis verryk.
Aile Verpleegkunde-oudstudente
word gevro om hul nome en
odresse, en die von onder mede
oudstudente von wie hulle weet, te
stuur oon: mel Elize Engels, Silwer
beeksingel I, Vredekloof,
Brockenfell, 7560
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DOSENT OP EKSPEDISIE IN NOORD·RUSLAND

Prof Verwoerd mel die eksemplaar van "Nauka Zapoljarija" waarin 'n
folo van hom op die voorblad verskyn hel. Die opskrif van die berig lui
"Ce%e van aile lande kom bymekaar" en in die fotobyskrifword sy

naam ("W. Venvojer") genoem.

Prof Wilhelm Verwoerd, hoof
van die Departement Geologie,
was onder 'n twintigtal genooide
geoloe wat verlede jaor aan 'n
geologiese ekspedisie in die Kola
skiereiland in die noorde van
Rusland deelgeneem het.

Die besoek van ongeveer drie
weke het op 8 Augustus geeindig,
net drie weke voor die mislukte
staatsgreep in Moskou.

No sy besoek was door 'n foto van
prof Verwoerd saam met 'n
Russiese kollega in die weekblad
"Nauka Zapoljarija" (Pool
wetenskap). Die blad word deur
die Kola-wetenskapsentrum van
die Russiese Akademie vir
Wetenskappe uitgegee.

Die Kola-skiereiland was
voorheen am militere redes
ontoeganklik vir buitelanders.
Prof Verwoerd se besoek het 'n
treinreis van 2095 km tllssen
Moskou en Moermansk (oor SI
Petersburg, wat toe nag
Leningrad genoem is) ingesluil.
Moermansk, gelee noord van die

noordpoolsirkel, is die wereld se
noordelikste hawe wat heel jaor
deur bruikbaar is.

"My besoek was 'n guide geleent
heid om die lewensomstandighede
onder die (destyds nog) kommu
nistiese stelsel te beoordeel, toile
mense te leer ken en belangrike
wetenskaplike kontakte te maak."
Sedert sy terugkeer moes hy reeds
vir prof Andrei Bulakh uit St
Petersburg as gasheer in Suid
Afrika (am. op Stellenbosch)
optree. "En ek word feitlik met
korrespondensie uit Rusland oor
val," vertel prof Verwoerd.

Hy reel oak vir sy gashere van

verlede jaor 'n besoek later van
iaar aan Suid-Afrika Hulle is
proff Liya Kogarko en Igor
Ryabchikov Cn egpaar, albei

geoloe) van lvloskou wat die
Geologiese Vereniging se
jaarkongres in Bloemfontein
goon bywoon en oak lesings by
die US sal aanbied. "Oit is tekens
van die toenemende kontak
lussen die twee lande op toile ter
reine," se prof Verwoerd.

Sy belangstelling in die Russiese
tool, geskiedenis en letterkunde
kom van ver af. In sy matriekjaor
het hy reeds 'n selfleerkursus in
Russies gevolg. Hy kon dus met sy
besoek verlede laor van die ander

buitelanders help am opskrifte en
kennisgewings te ontsyfer. "En
my woordeskat het op die toer
nogal 'n bietjie uitgebrejl"

Oit was sy eerste besoek aan

Rusland. In 1984 was hy byna
daar toe hy die Internasionale
Geologiese Kongres sou bywoon
maar, so as die meeste Suid
Afrikaners, 'n visum geweier is.

Selfs verlede jaor het hy dit byna

nie gemaak nie. Prof Kogorko het
vertel dat amptenare van die
destydse kommunistiese bewind se
departement buitelandse sake
haor net voor die besoek ingeroep
het am te verduidelik waarom
prof Verwoerd en nag 'n blanke
Suid-Afrikaner, mnr Jock Harmer
van Pretoria, daarheen genooi is,
In teenstelling met die amptelike
houding het prof Verwoerd-hulle

buitengewone beJangstelling van
hul geologie-kollegas ondervind.
Hulle het verbasend baie van die
Afrikaners se geskiedenis geweet
en wou graag hoor hoe ons
Afrikaans praat," vertel prof
Verwoerd.

Oie Russe het die besoek gereel
am die voorheen ontoeganklike
Kola-skiereiland se hoogs uitson
derlike stollingsgesteentes en
verwante mynbedrywighede aan

buitelandse geoloe - oak uit
Kanada, Duitsland, Denemorke,
lndie en Brasilie - bekend te stel.

Volgens prof Verwoerd is
Phalaborwa en Pilanesberg in
Transvaal twee van die betreklik
min plekke ter wereld met ge
steentes soos die van die Kola
skiereiland Hy het op versoek 'n
artikel oor 'n vergelyking tussen
die Phalaborwa- en Kovdormyne
vir pubJikasie in 'n RlIssiese
wetenskaplike tydskrif aange
bied.
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97-JARIGE IS OUDSIE OUD-MAIIE, OUD-DAGBREKER

fan Loller as student op Stellenbosch teen 1919.

8

Op 97 is mnr Jan Lotter
waarskynlik die oudste Oud
Matie. Toe die Victoria-kollege
in 1918 die Universiteit geword
het, was hy 'n eerstejaor. En
nadat hy in 1920 BSe. behaal het
en vir 'n jaor skoolgehou het,
'NOS hy in 1922 vir 'n onderwys
diploma terug op die kampus as
een van die "nuwe koshuis"
(Dagbreek) se vroegste inwoners.

Sedert 1954 toe hy as onderwyser
op PhiJippolis in die Vrystaat
afgetree het, woon hy op sy
geboorteplaas naby
Fronschhoek.

Onder mnr Lotter se vroegste
herinneringe uit sy grootword
jme op Fronschhoek is kaalvoet
skool toe stop van die plaas of
met sy skoene in die hand sodat
hulle nie onnodig verniel nie, en
die Engelse soldatekamp naby die
plaas gedurende die Anglo
Boere-oorlog.

Vir iemand wat byna 'n eeu oud
is, is hy nog op en wakker. Hy
stop nog rond, sy gedagtes is nog
helder en hy gesels nog lekker
oor sy Matie-studentedae byna 'n

driekwarteeu gelede.

"Ek onthou nog my eerste
Intervarsity in 1918. Later het
ek gehoor die naam 'Maties' het
glo ontstaan omdat die Ikeys
gehoor het die Stellenbosse stu
dente noem mekaar 'ou moat.'
Maar dis nie hoe ek dit on thou
nie. Die Ikeys het 'Maties' as spot
naam van 'tamatie' afgelei omdat
die US-kleure donkerrooi is."

Kaalvoet skoo/ toe stop... en die
Enge/se soldalekamp ...

[n sy eerste drie jaar op
Stellenbosch het hy in Victoria
stroot regoor die destydse fisika-

gebou in 'n mev Skinner se
losieshuis, bekend as Skinneria,
geloseer. Die gebou, nou
Bergville, is longs die huidige NG
Studentekerk. Mnr Lotter
onthou nog dot een van die
Skinner-dogters, Gladys, later die
vrou van 'n US-registroteur, mnr
OJ Kriel, was.

"Door was maar omtrent 400
studente aan die hele
Universiteit. En net twee vroue
het in die no tu urwetenska ppe
gestudeer." (In 1991 was dam 1

351 natuurwetenskap-studente
wamvan meer as die helfte, 714,
vroue was).

Die verpligte dro van togas deur
die studente en personeel is met
universiteitswording in 1918

afgeskaf Mnr Lotter onthou nog
dot baie van die studente togas
as verpligte klasdrog wou behou.
"Dit het gehelp om jou klere te
beskerm en as jou klere nie meer
so goed gelyk het nie, om dit 'n
bietjie weg te steek."

Prof He Notcutt van die Engels
deportement en prof A.H.
Mackenzie (wiskunde) het lunk

damna nog aangehou om met
"cap and gown" klas te gee, ver
tel mnr Lotter.

"Die [keys het 'Maties' as spot
naam van 'tamatie' afgelei ... "

Ander dosente wat hy nog goed
onthou, was proff OF du Toit
(fisiko), A Bmtmann (wiskunde)
en B. de St J. van der Riet
(chemie). "Die studente se
bynaam vir prof Van der Riet
was Fenol".

Onder mnr Lotter se studen
temaats was latere politici soos
Paul Sauer, Eben Donges en
Albert Hertzog, asook die twee
Verwoerd-broers, Hendrik (die
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lotere premier) en Len, wot olbei
US-professore geword het.

Sy Dogbreek-komermoot was
Wallace Roome, 'n MA-student,
ofkomstig von die Poorl, "ryk
mense en suinig. Vir elke tiekie
wot Wallace kon spoor, het sy po
vir hom nog een gegee." Vir nege

Die togas "het gehelp om jou klere
te beskerm ... "

pennies kon 'n mens bioskoop
toe goon. En huis toe,
fronsch hoe k toe, retoer met die

trein vir die noweek het twee
sjielings en 'n sikspens gekos. Vir
'n joor op universiteit het hy 96
pond nodig gehod. Sy eerste
onderwyspos het hom 20 pond
per moond in die sok gebring.

Aon die einde von sy eerstejoor,
1918, moes die Universiteit von
wee die Groot Griep vroeg gesluit
word.

Ian Lotter het teen middel-I923
finaol op Stellenbosch afge
studeer, met 01, 'n nogroodse
onderwysdiplomo wot 'n 18
moonde-kursus was. No enkele
tydelike onderwysposte in Koop
land is hy in 1925 "vir meer geld"
Philippolis toe woor hy 30 joor
lank wetenskoponderwyser was.

Dr Hans von der Merwe wot
sowot tien ioor gelede as US
dosent in menslike bewe
gingskunde (voorheen Iiggoom
like opvoedkunde) ofgetree het, is
een von mnr Lotter se toile
oudleerlinge wot met groot Jof
von hom proot. "Hy was 'n uit-

Vir nege pennies kon 'n mens
bioskoop toe goon.

stoonde onderwyser. Boie kon
sensieus, moor gemoklik voor die
klos, menslik en met 'n boie goeie
humorsin," se dr Von der Merwe.
"As Oud-Motie het hy boie door
toe bygedro dot ek op
Stellenbosch kom studeer het."

Teen 1930 is mnr Lotter met
studieverlof oorsee, eers Neder
land toe vir ses moonde en door
no VSA toe om oon die Columbio
universiteit te studeer. Sy
doktorole studies is door ofge-

handel, moor terug in Suid
Afrika is sy doktorole proefskrif
toe nooit voltooi nie en het hy nie
sy doktorsgraad gekry nie.

Hy het sy vrou, Tiekie Boshoff,
ontmoet toe hy op Philippolis
begin skoolhou het en sy 'n
stonderd sewe-Ieerling in die
skool was. Nadat sy motriek ge
slaog het, is hulle getroud.

Hul twee kinders is albei Oud
Moties. Die een, prof Thys Lotter,
'n biofisikadosent von
Bloemfontein, was gedurende
1958-'61 'n inwoner van dieselfde
seksie-ses-kamer in Dagbreek
woorin sy po byna veertig joor
tevore gebly het.

Mnr Lotter-hulle se dogter, mev
Ina du Plessis van Pretoria, het
ook soos haor po en broer B.Se.
op Stellenbosch behaol. Sy was 'n
inwoner van Sonop en Lydia. Hoar
man, Tion, 'n meganiese ingenieur,
is ook 'n Oud-Matie.

DRIEKWARTEEUFEES IN 1996

Dogbreek, die tweede oudste Motie-monskoshuis, vier sy drie
kworteeufees in 1996 Die eerste deel von die koshuis - sewe von die
18 seksies doorvon - is in die loop van 1921 voltooi. Omdot door
destyds (toe 0[1) 'n tekort oon huisvesting op die kompus was, het
die eerste Dogbrekers doordie loor nog hul intrek geneem, terwyl
die bourommel nog oral rondgele het.

'n Gedenkpublikosie is uitgegee toe Dogbreek sy holfeeufees in 1971
gevier het. Vir die driekworteeufees word door weer so 'n pub
likosie beoog, verol met die klem op die ofgelope 25 )oor.

Met die oog op die komende driekworteeufees word aile oud
inwoners von die koshuis wot nog nie as Oud-Dogbrekerbond
lede oongesJuit het nie, deur die bond oongespoor om lede te
word. Nome en odresse kon gestuur word oon Werner Burger,
Sekretoris, Oud-Dogbrekerbond, Dogbreek, Universiteit,
Stellenbosch, 7600.

Matieland 1·92

..
HOE SJINESE BESOEKER

Prof Elizabeth Te-Chen Wang (regs) van die Repub/iek van Sjina het die
kampus besoek en 'n lesing oor die Sjinese kll/tullr aangebied. Sy het in
Amerika gestudeer en was 'n dosent door en in hoar eie land. In 1958 is sy
as Taiwanese verteenwoordiger no die VN gestuur om in 'n kommissie oor
vrOlleregte te getuig. Prof Wang is nou 'n parlementslid in die Repllbliek
van Sjina. Sy het literere werke en die vertalings van klassieke Sjinese
dramas die lig loot sien. Met hoar kampusbesoek op StelJenbosch is sy hier
by mev Lydia Schoeman \Ian die Departement Opvoedkundige Sielkunde.
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Mnr Meiring (links) en sy vrou, mel' Bettie Meiring, met die oorhandiging
van prof Cans Meiring se erflotingstjek aan prof De Vries.

ERFLATINGS

LEWER R1,6

MILJOEN IN

1991

Meer as driekwart miljoen
rand uit die boedel van 'n Lang
kloofse vrygesel-boer is die groot
ste erfJating wat die Universiteit
in 1991 ontvang het. Verlede
jaor is meer as R1,6 miljoen kon
tant uit erfJatings verkry. En die
Universiteit het ook heelwat
waardevolle boeke, dokumente,
kunswerke en aandele geerf.

Mnr I.F. lanse van Rensburg van
die plaas Rottanglaagte in die
Uniondale-distrik is in
September 1986 oorlede.
Volgens sy testament moes 01 sy
bates verkoop en die meeste van
die geld dan vir vyf jaar vas be Ie
word, waarna die US dit saam
met die opgehoopte rente vir
studiebeurse moes ontvang. So
het die US verlede jaor R762 224

uit die ertlating gekry.

Van nog 'n nie-Oud-Matie, mej
E.I. Charlton van Kaapstad, het
die US verlede jaor R42 676 geerf.
Sy was 'n Oud-Ikey wat gedurende
1949-'58 by die meisieskool
BIoemhof op Stellenbosch skool
gehou het. Tot hoar aftrede was
sy hoof van 'n Kaapstadse hoer
skool, die Good Hope Seminary.

'n Oud-Motie en US-ouddosent,
prof JG (Gans) Meiring wot

verlede jaor op 92 in die Paol'I
dood is, het R15 000 oan die
Universiteit nogeloat. Hy was die
Maties se oudste SR-oudvoorsit
tel', 'n voormolige Koaplondse
superintendent-generaal von
onderwys en afgetrede rektor von
die Universiteit von Wes
Kaapland.

Sy een seun, Kaapland se admi
nistrateur mnr Kobus Meiring,
het die erfloting-tjek aan die
Rektor en VisekonseJier, prof

Mike de Vries, oorhandig.

Nog 'n Oud-Matie von wie in
1991 geerf is, was dr PW de V
Kotze, vroeer van Potchefstroom,
wat R308 286 oan sy Alma Mater
nagelaat het. Hy was 'n 1932
eerstejoor wot tien jaor later 'n
doktorsgraad oon die US behoal
het. Nadat hy 'n mootskaplike
werker in Noordwes-Kaapland
was, het hy 'n boer en sakemon
geword.

Uit die boedel van 'n bekende
Stellenbosser, mev Annemie
Canitz van die wynlandgoed
Muratie, is RIO 000 ontvong.
Hieruit goon die GP Canitz
beurs vir skilderkuns voortaan
toegeken word. Dit is no hoar
oorJede po vernoem.

Die kleinste erfJating wat verlede
jaor ontvang is, is R2 000 "Maar
elke erfJating, 01 is dit hoe klein,
word baie hoog op prys gestel,"
sf> Philip de Witt van die US
Stigting

I'Mer inligting oor bemakings
aan die Universiteit is beskik
boar by mnr De Witt, -a- 02231
774638.

•
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LOJALE OUD-MATIES IS U.S. SE AMBASSADEURS EN
BONDGENOTE

Vir my is elit elie grootste eer:
Ek het in Stellenbosch studeer!

Met die woorde het Ernst
Schlengemann in 1930, meer as 60
jaor gelede, 01 uitdrukking gegee
aan 'n gevoel wat vandag steeds
vir elke lojale Oud-Matie geld.

As Oud-Matie voel 'n mens altyd

'n verbintenis met onder Oud
Maties. En om jou bande met die
Stellenbosse Alma Mater te help
verstewig, is door mos op feitlik
elke plek in die land 'n Oud
Matiebond

In die afgelope jaar het Oud
Matiebondtakke weer landwyd
toile reilnies of onder soomtrekke
gereeL Die saamtrekke is oral

goed bygewoon.

"Door is oral baie belangstelling
in die Universiteit en in gebeure
en ontwikkelinge op die kompus,"
sf> mnr [ohon Fechter, direkteur
van die Afdeling Openbare
Betrekkinge wat vir die
Universiteit se skakeling met oud
studente verantwoordelik is.
Die afdeling is ook verantwoorde·

Jik vir fondswerwing onder Oud
Maties en onder individue. In
1991 is 'n rekord-kontantbedrag
van R804 216 op die manier aan
die Universiteit geskenk.

"Dit beteken vir die Universiteit
geweldig baie dot so vee I Oud
Maties, ouers en onder individue
in die huidige moeilike
ekonomiese tye steeds bereid is om
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soveel tot die Stellenbosch 2000
fonds by te dra", se mnr Fechter.

"Die skenkings help die
Universiteit om te voorsien in
baie van sy dringendste
behoeftes, "

Oud-Maties kan ook oor moont
like reiinies of saamtrekke, of oor
enige ander navrae en sake wat
die Universiteit raak, met die
ordering in verbinding tree,

"Ons streef daorna om aile Oud
Maties sover as moontlik oor die
Universiteit ingelig te hou," se
mnr Fechter. ''Elke loiale Oud
Matie is 'n ambassadeur en 'n
bondgenoot van die Universiteit.

Maar hulle kan dit net wees as
hulle gereeld op die hoogte
gehou word van wat by die
Universiteit gebeur."

Mnr Fechter se telefoonnommer
op Stellenbosch is 02231-774644.

Die afdeling beskik ook oor vier
skakelbeamptes wat elk vir 'n
deel van die land verantwoorde
lik is, om te sorg vir wedersydse
kommunikasie tussen die
Universiteit en die Oud-Maties,
Hulle is:

• Mnr Barry van der Merwe,
Transvaal (011-7825569) - wat
o.m. vir die belange van Oud
Maties in Transvaal verantwoor-

delik is. Sy adres is 5de straat 54,
Linden, 2195 of Posbus 48898,
Rooseveltpork,2129

• Mnr Haas Kruger ( 02231
774640) - hy bring gereeld besoek
aan oudstudente in die Vrystaat,
Noord-Kaapland en Natal.

• Mnr Hannes de jongh
( 02231-7744643) - skakelman vir
die Oud-Maties in die SWD, longs
die Weskus en in Namibie.

• Mnr Willie Louw (02231
774929) - wat oudstudente in die
Boland, Oos-Kaapland en die
Skiereiland en omgewing besoek.
Skakeling met die Oud-Maties,
enige plek ter wereld, word na-

tuurlik ook bewerkstellig deur
Matieland. Die blad - wat drie
keer per jaar verskyn - probeer
om Oud-Maties oor die
Universiteit se doelwitte, beleids
rigtings, vooruitgang en strui
kelblokke ingelig te hou,

Oud-Maties kan op hulle beurt
die blad se redaksie laat weet van
uitstaande prestasies deur Oud
Maties. Aile voorstelle, inligting
ensomeer kan gestuur word aan
die Redakteur, Matieland,
Afdeling Openbare Betrekkinge,
Universiteit, Stellenbosch, 7600 (
02231-774851)

STELLENBOSCH 2000 VERBY
HALFPADMERK

NATIONALLY INCORPORATING ELK,

DURR, A-GROUP, PARSONS, PEARSONS

Tel. (02231) 7-1205/6

Maak Stellenbosch u
beleggingstuiste

Skakel ons vir professionele advies oor

• verhurings

• woonstelle

• huise

• plase

• kleinhoewes

Senpergebou, Pleinstraat

ONS MAAK WERK DAARVAN
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Stellenbosch 2000 is yerby sy
halfpadmerk l Aan die einde
van 1991 het die fonds gegroei
tot R50 234 760 wat reeds in
kontant ontvang is. Die fonds
se huidige mikpunt is sowat
vier jaor gelede gestel op R100
miljoen teen die einde van
hierdie eeu.

"Ons is verheug. Nou wil ons
die Rl00 miljoen-kerf teen 1997
bereik. En ek glo dis moontlik,"
se mnr Sunley Uys, direkteur
van die US Stigting.

Naas die US Stigting, wat vir
fondswerwing by maatskappye
en vir die verkryging van erfla
tings aan die Universiteit ver
antwoordelik is, werf die
Afdeling Openbare Betrekkinge
fondse by Oud-Moties, ouers
von huidige studente en onder
vriende van die US.

Die Stellenbosch 2000-fonds is

in Augustus 1980 ingesteJ, veral
om navorsing en nagraadse
onderrig aan die US te help
bevorder. Aanvonklik was die
mikpunt R20 mitjoen teen die
jaor 2000. Die projek het egter
die donateurs se verbeelding so
aangegryp dat die kontantdoel
wit no R30 miljoen verhoog is.
Toe ook die mikpunt teen 1987
verbygesteek is, het die Road
van Trustees in Maori 1988 op
die huidige RI00 mi1loen as
mikpunt besluit.

Mnr Uys verwag egter nie dot
dit vorentoe moklik goon wees
nie "Die afgelope iare se
ekonomiese resessie, die hoe
rentekoerse en die sanksies teen
Suid-Afrika het van ons lojole
donoteursmootskappye boie
seer gemaak, Dit sol 'n tyd
neem voordot hulle winsvlakke
so herstel het dot die US weer
skenkings by hulle kan kry."
Maatskappye is tradisioneel die

11
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Universiteit se grootste sken
kingsbron. "Maar hut sken
kingsbeleid het nou beduidend
verander. Hulle skenk in ver
houding al hoe meer geld vir
opheffingsprojekte ten bate van
ogtergeblewe gemeenskappe,
terwyl hulp aan tersiere onder
wys laer op hul prioriteitslys
verskyn," se mnr Uys.

Hy wys daarop dat die gemid
delde jaarlikse inflasiekoers in
die afgelope elf jaar 14,7% was.
Vir elke R1 000 wat 'n mens in
1981 verdien het, moet jy dus
nou R4 520 verdien om dieselfde

koopkrag as elf joor gelede te
he. "Boie Oud-Maties se inkom
stes het egter in die tyd nie met
inflasie tred gehou nie. In reele
terme is dit dus 'n krimpende
inkomstebron. "

Gelukkig besef die Universiteit
aJ baie jare lank hoe belangrik
die verkryging van inkomste uit
erflatings is. Die inkomstebron
het dus ook in die afgelope jare
skerp toegeneem.

"Al hoe meer Oud-Maties is
bereid om 'n testamentere
bema king aan die US te doen.

Dis immers vir die meeste van
ons makliker om iets werklik
substansieeis aan die
Universiteit na te laat as om dit
te skenk terwyl ons lewe," se
mnr Uys.
Hy wys daarop dat kon
tantskenkings vir StelJenbosch
2000 in die ofgelope elf joor met
gemiddeld 20,05% per joor toe
geneem het - heelwat meer as
die gemiddelde jaarlikse inflasie
koers van 14,7% "Oil bewys die
vertroue wat donateurs steeds
in die Universiteit van
Stellenbosch het."
Mnr Uys se hoewel 1991

ekonomies gesproke 'n uiters
moeilike jaor was, is daarin ge
sloag om 'n rekord-kon
tontbedrag van R9,3 mijjoen
vir Stellenbosch 2000 te kry.
Oit is 23,2% beter as die vorige
rekordsyfer van R7,55 mil]oen
oon kontant wat in 1990
verkry is

"Ons opregte dank en waarde
ring kom ons donateurs toe.
Sonder hulle loiale onder
steuning sou die Universiteit
nie die moeilike tye kon oorleef
nie."
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OUD-MAIIE, OUDDOSENI, NEDERLANDER VEREER

Die Rektor en Visekanse/ier, prof Mike de Vries (links), en die Kanselier, dr Jan van der Horst (regs), saam met eregraduali prof
Ridderbos asook drr Lambrechls en Garbers.

Die Universiteit het in
Desember eredoktorsgrade ver
leen aan dr Chris Garbers, 'n US
ouddosent en voormalige
WNNR-president, asook Oud
Matie dr Hendrien Lambrechts,
doyenne van Suid-Afrika se
maatskaplike werkers, en prof
Herman Ridderbos, 'n gevierde
Nederlandse teoloog.

Dr Garbers het 'n eredoktors
graad in die natuurwetenskappe
ontvang. HI' is 'n Oud-Tukkie
wat in 1954 onder
Nobelpryswenner prof Karrer se
leiding 'n doktorsgraad in
Switserland behaal het. Vanaf
1958 was hI' 'n US-chemiedosent
en vanaf 1965 tot 1978 professor.
HI' doen in die tyd onder
Nobelpryswenner prof Barton se
leiding navorsing in Londen en
besoek ook Nederland en Wes
Duitsland op uitnodiging.

Daorna was hI' visepresident en
vanaf 1980 president van die
WNNR. Onder sy leiding is die
WNNR omvorm tot 'n vrye
mark-gebaseerde, kommersiele,
probleemoplossingsentrum wat
praktiese, kostedoeltreffende
oplossings vir die nywerheid se

tegnologiese probleme soek.

HI' is vereer met die Havengaprys
vir chern ie, 'n SA Chemiese
Instituut-medalje, die Orde vir
Voortreflike Diens (goud) en 'n
eredoktorsgraad van die
Universiteit Kaapstad. Sedert
1990 is hI' Unisa se kanselier.

Dr Lambrechts behaal op
StellenboschBA (1938), word in
1942 die eerste ontvanger van die
M.A.-graad in maatskaplike werk
en verwerf ook D.Phil. (1957).
Hoar hele loopbaan is gewy aan
die Afrikaanse Christelike
Vrouevereniging (ACVV) wat sy
tot 'n voorste welsynsliggaam
help uitbou het. As Kaaplandse
sekretaresse (nou direkteur
genoem) het sy maatskaplike sorg
op elke dorp help bevorder.
Haar motive ring van vry
willigers het stukrag aan die
ACVV-beweging verleen.

Sy het o.m. gedien in die SA
Welsynsraad, Streekwelsynsraad,
Nasionale Behuisingskommissie
en Gevangenisraad, en het ook
die SA Raad vir Maatskaplike
Werk help tot stand bring. Saam
met o.a. proff Erica Theron en

Jan de Villiers van die US het sy
gehelp om die eerste SA vaktyd
skrif vir maatskaplike werk in
1965 tot stand te bring. Dit word
steeds aan die US uitgegee.

Dr Lambrechts het Suid-Afrika
op haar vakgebied aan die
wereld bekend gestel. Sy het lank
in die "International Federation
of Social Work" gedien en dik
wels (op eie koste) vir haar werk
oorsee gereis.

Na haar aftrede dien sy die
Gemeenskapskas wat bykans 230
welsynsorganisasies ondersteun.
Eretoekennings wat sy reeds ont
vang het, stuit in 'n goue Salus
toe kenning en die Dekorasie vir
Voortreflike Diens (goud).

Prof Ridderbos is een van 'n
groep Nederlandse teoloe wa t die
teo]ogiese denke in Suid-Afrika in
hierdie eeu ingrypend be'invloed
het. As seun van 'n Kampense
teologieprofessor het hI' daor en
in Amsterdam gestudeer. Nadat
hI' twee gemeentes bedien het,
was hI' vir 35 jaor tot 51' aftrede
in 1978 professor in Kampen
waar hI' 'n ingrypende ver
nuwing in die beoefening van 51'

vakgebied gebring het, in
Nederland en met navolging in
ander werelddele

Van sy 104 vakpublikasies is in
agt tale vertaal. HI' was 'n gas
dosent in Amerika, Indonesie en
Suid-Afrika. Sy teologiese
aanslag veral het vir hom groot
roem binne die meer evangeliese
sektor van die Christendom ver
werf. HI' was ook 'n Ieiersfiguur
op kerklike terrein, o.m. as pre·
adviseur by talle sinodes en as
redakteur vir 33 jaor van die
bekende Gereformeerd
Weekblad. In 1945 is hI' deur die
NederJandse koningin tot ridder
geslaan.

Sewe van 51' elf buitelandse stu
dente was Suid-Afrikaners. In
meer as een opsig was hI' 'n sim
bool van sy land se verbonden
heid met Suid-Afrika. Hoewel hI'
nie geswyg het oor wat vir hom
verkeerd was nie, het hI' Suid
Afrika nooit negatief benader nie
of wou hI' dit nooit isoleer nie
HI' word beskou as 'n waardige
simbool van die twee lande se
verbondenheid, wa t vir Suid
Afrika van groot betekenis sal
wees.

II
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Rekordgetal doktorsgrade

Op die Universiteit se vier grade- en diplomaplegtighede in Desember
en die een in Maort is altesaam 3 679 kwalifikasies toegeken. Altesaam
1 601 (d.w.s. 43,5%) daarvan is vir nagraadse studie.

In Desember is doktorsgrade in die Fakulteit Lettere en Wysbegeerte
toegeken aan (heel agter) dr Ie Erasmus (Semitiese Tale en kulture),
(middel) drr L.J. Michell (filosofie), S Steynberg (biblioteek- en inligt
ingkunde), M. Hattingh (Afrikaans en Nederlands) en R.J. Letellier
(Semitiese tale en kulture). Voor: drr B.B. Haldenwang (geografie), R.
lanse (Afrikaanse kultuurgeskiedenis) asook E. Pretorius en M.F. Howes
(albei in maatskaplike werk)

Doktorsgrade in die fakulteite Natuurwetenskappe, Geneeskunde en
Bosbou is in Desember toegeken aan (agter) drr S Pistorius (wiskundi
ge statistiek), I.A. Strauss (fisiko.) en H.j. Morland (chemie). VOOL drr
1M. Theron (boskunde), M.G. Herselman (menslike voeding), E.P.G.
Mansvelt (hematologiese patologie) en M. Kidd (fisiko.) In absentia dr
R.A.A Sievers-Altmann (soblogie).

D-grade in die Opvoedkunde en Landbollwetenskappe is in Desember
toegeken aan (agter) drr A.e de W. 10. Grange (onderwysadministrasie),
G.).) Swort (ortopedagogiek), S.j.P Oosthuizen (didaktiek) en I.H. lacobs
(fundamentele opvoedkunde). Middel: drr T.E. Kleynhans (Iandbou
ekonomie), R.M. Tulej (voedselwetenskap) en T.[. Bembridge (Iandbou
voorligting). Voor: drr F.G. Backman (vergeIykende opvoedkunde),
H.C. van der Westhuizen (didaktiek) asook J.M. du Plessis en L.B. Naude
(albei in ortopedagogiek).

Die 81 doktorsgrade wat op die vi,f plegtighede toegeken is, is 'n
rekordgetal vir een iaor aan die US. Hier onder verskyn foto's van die
nuwe US-doktore.

Doktorsgrode in Handel en Administrasie en in Geneeskunde is in
Desember toegeken aan (agter) drr DB. Davidson (elektroniese inge
nieurswese), I. de S Hendrikz (besigheidsbestuur en -o.dministrasie) en
II Thiart (chemiese ingenieurswese). Voor: drr M.O. Bellstedt (mega
niese ingenieurswese), M.A. Reuter (metallurgiese ingenieurswese),
G.A. Schoombee (ekonomie) en n. van der Merwe (metal]urgiese inge
nieurswese).

In Desember is doktorsgrade in die Regsgeleerdheid en TeoJogie verleen
aan (agter) drr P.P von Jaorsveld (diakoniologie), Wj. van Zijl (ekklesi
ologie) en e). Hugo (diakoniologie). Middel HA lordaan (handel
sreg), f.G Ie Roux (diakoniologie) en I-G Hong (Nuwe Testament)
Voor: drr j. Durand (dogmatologie), T.E. Brincker (handelsreg), D.L.
van Niekerk (dogmatologie) en A.DJ. van der Wort (diakoniologie).

In Maart is doktorsgrade in Lettere en Wysbegeerte en in Teologie ver
Ieen aan (agter) drr P.[.I. jansen van Veuren (fiJosofie), P.E. Steyn en M.J.
Eilers (albei Semitiese tale en kulture), middel: drr j.e. de Beer (ekkIesi
ologie), F.I. Kok (Afrikaanse kultuurgeskiedenis), P van Breda (geskiede
nis) en D.D.M. Nghatsane (maatskaplike werk) Voor: drr I.H.T. Balie
(Afrikaanse kultuurgeskiedenis), L.j. Fourie (sielkunde), I. Botha (Nuwe
Testament), E.M. Conradie (dogmatologie) en R.E. Pienaor (biblioteek- en
inligtingkunde).

Matieland 1·92
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Doktorsgrade in die Natuurwetenskappe, Opvoedkunde en
Landbouwetenskappe is in Maart toegeken aan (agter) drr C Snyman
(didaktiek), J.F. Fourie (plantpatologie) en GF Marais (genetika).
Middel: drr E.G. Rohwer (fisiko), R.F. von de Water (chemie), M.G. von
der Merwe en L.D. Olivier (albei fisiko) Voor: drr G.). Greeff (geologie),
NIL. Heideman (soblogie), A.E. Nell (chemie), L.V. Engelbrecht (didak
tiek) en P.T. Sibaya (opvoedkundige sielkunde).

NOBELPRYSWENNER OP BESOEK
'n Switserse Nobelpryswenner, prof Alex Muller, het die Departement
Fisiko en die Instituut vir Teoretiese Fisiko besoek. Hy is hier (middel)
by proff Hendrik Geyer, direkteur von die instituut, en Fritz Hahne,
dekaan von Natuurwetenskappe. Dr Muller het die Nobelprys vir
Fisiko in 1987 saam met dr Georg Bednorz ontvang, vir die ontdekking
von hoetemperatuur-supergeleiding. Albei is von die IBM-Iaboratori
um in Zurich.

In Maart is D-grade in Handel en Administrasie , Genees- en
Tandheelkunde en Bosbou verleen aan (agter) drr I. Glaser (chemiese
patologie), en E.O. Uliano (rekeningkunde). Middel: drr S. Whittaker
(epidemiologie), T.C Victor (geneeskundige biochemie), R.C Pattinson
(obstetrie en ginekologie), en P.W. Hattingh (anestesiologie). Voor drr
S.M. Rubow (kerngeneeskunde), C Page (interne geneeskunde), R.j.
Rossouw (mondpatologie), L. Reyneke (chemiese pato!ogie) en M. Cilliers
(bedryfsielkunde). Afwesig: dr J.B. Zwolinski (boskunde)

WERELDBANK-MENSE BY U.S.

Tydens 'n kursus oor tariefbepaling von elektrisiteit, aangebied deur
die Departement Bedryfsekonomie, het 'n afvaordiging van die
Wereldbank se afdeling vir Nywerheids- en Energie-aangeleenthede
(Suider-Afrika) by die Departement besoek afgele. Hier is die kursusleier,
prof lzak Lambrechts (links) von die departement, en mev Diona Theron
von Johannesburg, 'n kursusganger, saam met mnre Assefor Telahun,
Robin Broadfield en David Cook von die Wereldbank.

SCHOOL FOR PROSPECTIVE
ENGINEERS•

Pupils in standard 9 and 10 who
are planning careers in engineer
ing can attend the annual school
for prospective engineers to be
held at Stellenbosch University
during 5 - 11 lull' 1992

Academics from the Stellenbosch
Engineering Faculty will present

career guidance, lectures, visits
to laboratories and industries,
demonstrations and video pre
sen to tions on engineering as a
profession.

The scholars will also be able to
get the feeling of life at universi
ty. They will stay in university

residences and be able to attend
social functions during the
evenings.

The engineering course for
school pupils has been presented
by the Stellenbosch Engineering
Students' Union for more than
ten years. Most of the engineer
ing students now studying at
Stellenbosch, and many of those
at other universities, have
attended the course during their
school years.
The total cost, including accom·

modation and travelling expens
es during the course, is R200
The pupils must pay their own
travelling expenses to and from
SteJlenbosch. Only a limited
number of pupils will be accept
ed.

Application forms are available
from Ms j. Kuhn at the Dean's
Offtce, Engineering Faculty, tele
phone 02231-774203. The forms
must be returned before 8 May.
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COETZENBURG BEKOOR INTERNASIONALE SPORTSTERRE

Werner Gunthor (regs) van Switserland, die were/d
kampioen in gewigstoot, met sy afrigter, fean·Pierre
Egger (links), en foepie Loots, atieliekorganiseerder

van die US,

Coetzenburg is die mooiste plek waar sy al geoefen het,
se wereldkampioen Katrin Krabbe (regs), Sy is hier op
Coetzenburg by die bekende Oud-Matie-atieet Elana

Meyer,

Nelli Kim van Rusland, 1979 se wereldkampioen-gimnas, by dr Danie
Craven tydens haar Coetzenburg-besoek,

Die Britse top-atletiekafrigter Phil Benning (links) op Coetzenburg, waar hy
afrigtingsklinieke aangebied het, saam met Peet van Niekerk, sekretaris van

die Maties se atietiekklub, en Stellenbosse afrigter Mossie Mostert,

Die klub het onlongs 'n bekende
Britse ofrigter, Phil Benning,

Mnr Joepie Loots van die US
otletiekklub se daor moet beslis
gekyk word no die moontlikheid
von Coetzenburg as 'n Olimpiese
oefensentrum vir internasionole
atlete, HI' het gese internosion
ole deure sal vir Coetzenburg
oopgaan as meer internosionale
otlete en ofrigters hierno toe
kom,

die gehalte van die fasiliteite
hier,

I:

Die wereldkampioen in ge
wigstoot, Werner Gunthbr van
Switserland, en sy afrigter,
lean-Pierre Egger, was ook beln
druk met Coetzenburg en sy
fasiliteite, "Ons sou lanka]
eerder hierno toe gekom het as
ons net geweet het dot daor so
'n fantastiese pJek soos dit
(Coetzenburg) bestaan," het
Egger gese, Volgens hom is
Stellenbosch se vriendelike
mense 'n verdere pluspunt,

Gunthbr- en Krabbe-hulle het
Stellenbosch as oefenplek
gebruik omdat sy Wes-Koapse
klimaat teen laatsomer dieselfde
is as die van Barcelona in
Augustus,

die mooiste plek waor sy al geoe
fen het,

Krabbe en haar vyf spanmaats
se bestuurder, [as Hermes, het
gese Coetzenburg is een von die
beste plekke tel' wereld
woorheen hI' sy atlete al geneem
het. HI' was ook belndruk met

Coetzenburg se asemberowende
Jigging is 'n bekoring vir die
internasionale sportsterre,
Krabbe, wereldkampioen in die
100 m, het gese Coetzenburg is

Coetzenburg kan binne vyf jaor
een van die hoofarenas in
wereldsport word,

Die onJangse besoeke von
wereldklas-atlete soas Werner
Gunthbr en Katrin Krabbe het
Coetzenburg in die internosio
nale kollig geplaas, Met die
besoek van die twee en oak
ander internasionale atlete, kan
Coetzenburg een van die be
kende pJekname in die interna
sionale sportwereld word,

Coetzenburg is oak die arena
woor van Suid-Afrika se grootste
sportprestosies opgeJewer is,
Een so 'n voorbeeld is die
kaalvoet Zola Budd se wereld
rekord in die 5 000 m in 1983,

Die beroemde internasionole
krieketspeler Clive Lloyd het met
sy besoek aan Stellenbosch
verlede jaar gese hI' meen

Groot name in die Suid
Afrikaanse sportwereld het aJ
op Coetzenburg hul buiging
gemaak en daarom word nie
verniet no Coetzenburg as die
Mekka van Suid-Afrikaanse
sport verwys nie,

Danie Malan, Dawie Snyman en
die legendariese dr Danie
Craven is maar net enkeles van
Suid-Afrika se grootste sportlui
wat op Coetzenburg naam
gemaok het.
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Stellenbosch ook 'n inter
nasionale geur. Een van die
voorste Tsjeggiese sokkerklubs,
Siavia Prag, goon 'n oefenkamp
van drie weke op Coetzenburg
hou.

En met die moontlikheid dot die
WereJdbeker in rugby in 1995
in Suid-Afrika gehou kan word,
kan van die wedstryde op die
Donie Craven-stadion beslis
word.

Coetzenburg, die mooiste gelee
sportveld in ons land, staan 01
hoe meer sy plek vol in wereld
sport. - Hennie Malan.

mening dot Stellenbosch wereld
toernooie kan aanbied. Kim was
die wereldkampioen in 1979.
Aanstaande jaar kry sokker op

,
Clive Lloyd van Wes-Jndie (middel agter) op Coetzenburg, met lede van die

Ma tie-krieke tklu b.

die wereldkollig kom nie
Verlede jaar het die immergroen
Russiese gimnas, Nelli Kim,
Coetzenburg besoek. Sy was van

Dit is nie net in die atletiek
wereld waar Coetzenburg onder

Suid-Afrika toe genooi om 'n
reeks afrigtingsklinieke op
Stellenbosch en in onder Wes
Kaaplandse sentra aan te bied.

Die US se direkteur van Sport- en
Ontspanning, mnr Belius
Potgieter, meen ook dIe besoek
van internasionale atlete kan
groot deure vir die klub oop
maak. Hy is oortuig daarvan dot
Stellenbosch op die manier met
die internasionale atletiekwereld
kontakte opbou, wat dan inter
nasionaJe byeenkomste op
Stellenbosch moontlik sal maak

PUNT VAN S.A. KRIEKETSEGE

QUD-MATIES AAN DIE VQQR-
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woordig.

Aile Maties en Oud-Maties kan
opreg trots wees op die drie
beroemde seuns van ons
Universiteit. - Niels Momberg.

Kuiper en Kirsten salop
Stellenbosch altyd on thou word
vir hul briljante vertonings vir
die SAU-span teen die WP in die
1978/79·seisoen. Kuiper het ses
paaltjies in die WP se beurt plat
getrek en dit met 'n tipiese hon
derdtal opgevoig, terwyl Kirsten
se meesterlike tweehonderdtal sy
span 'n beroemde oorwinning
besorg het.

In die Suid-Afrikaanse kolfbeurt
het Wessels (82 n.u.n.) en Kirsten
(49 n.u.n.) die wereldkampioen se
totaal maklik verbygesteek.

Adrian Kuiper toe hy in 1981 sy graad van die Rektor en Visekanselier, prof
Mike de Vries, ontvang het.

Wessels, Kirsten en Kuiper
het aan die einde van die
sewentigjare hul gunste
lingsport onder die Pieke
beoefen. AI drie het ook die
Suid-Afrikaanse Universiteite
met groot sukses verteen-

die Australiese kolfbeurt. Hy het
eers die Aussies se onderkaptein,
Geoff Marsh loot terugstap en
met die volgende bal die
beroemde Allan Border met 'n
briljante inswaaier skoongeboul.

Die kaptein, Kepler Wessels, die
onderkaptein, Adrian Kuiper, en
die span se sterkolwer, Peter
Kirsten, het 01 drie in Matieland
gestudeer.

SUid-Afrika se terugkeer in die
internasionale krieketarena het
die hele land aan die proat en
Oud-Maties is aan die voorpunt
van die geskiedkundige gebeurte
nis.

Suid-Afrika se briljante oorwin
ning oor Australie in hul eerste
wedstryd by die Wereldbeker was
grootliks te danke aan die drie
Maties se individuele pogings.
Kuiper het die rug gebreek van

KepJer Wessels

\\
\
.\:

Peter Kirsten, in sy
studentejare
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COETZENBURG·HUIS SE VOORTBESTAAN VERSEKER

Coetzenburg se historiese lannie
Marais-huis is verlede jaor tot
nasionale gedenkwoardigheid
verklaar - saam met die ou plaas
opstal (waarvan die oudste deel
meer as 300 jaar oud is) se
eertydse kelder, slawekwartiere en
onder buitegeboue en die stuk
grond voor die huis tot by die
Eersterivier. Dit is die US se lOde
nasionate gedenkwaardigheid.

Die sierlike herehuis is een van
Stellenbosch se bekendste his to
riese geboue. Dit is Uni
versiteitsbesit sedert 1960 en
huisves die Sportkantoor. Die ou
wynkelder is nou die Maties se
rugbyklubhuis.

Die gebouekompleks is in die
sewentigerjare onder die bekende
Kaapse restourasie-argitek mnr
Gowie Fagan se toesig geres
toureer. Die herehuis is tot sy
Victoriaanse glorie van 'n eeu
gelede hers tel.

Simon van del' Stel het die plaos in
1682 toegeken aan Dirk Coetsee,

stamvader van die
CoetseelCoetzee-familie in Suid
Afrika. Die oudste deel van die
huis dateer uit die tyd. En op ou
dokumente van die tyd word die
plaas Coetsenburg (met 'n s)
genoem. Paul Hartog, wat die
gedeelte van die pIaas gedurende
1747 - 1789 besit het, het die huis
waarskynlik tot sy huidige H
vorm verbou.

In 1833 word dit Marais-fami
liebesi!. Die groot US-weldoener,
mnr lannie Marais (1851 - 1915)
het hier grootgeword. [n 1892
keel' hy as uiters vermoende man
van die Kimberleyse diamantve\de
terug, koop Coetzenburg by sy mo
en vervictorianiseer die huis in
1893 binne en buite tot sy hUidige
vorm - met ryklik versierde
stoepe, gepleisterde plafonne,
Victoriaanse vuurherde en deure,
muurskilderye en versierde pIak
papier. Selfs die vroeere Kaaps
Hollandse gewels is vervictori
aniseer en spitsvormig gemaak en
die sinkdaknok is met 'n gietyster
fries versier.

No mnr Marais se dood erf die
Victoriakollege 100 000 pond (die
ekwivalent van baie miljoene
ronde vandag). Dit het die kollege
se bestaan as universiteit versek
er. In 1960 koop die US
Coetzenburg uit die Marais
boedel om sy sportterreine - wat
sedert 1919 op 'n stuk grond wes
van die Coetzenburg-plaas geves
tig is - uit te brei.

Maar dit was ook byna die einde
van die historiese ou plaas
opstal, want die Univer
siteitsowerheid wou dit enkele
jare later sloop om die D.F.
Malan-gedenksentrum daar op
te rig. Beworingsbewustheid
het gelukkig die oorhand gekry 
en met die hulp van niemand
mindel' nie as dr Danie Craven,
wat gedreig het om voor die
stootskrapers te gaan staan
eerder as om toe te sien dat die
sierlike ou geboue verdwyn.

En in die afgelope lare is die
lannie Marais-huis se rustigheid
weer bedreig toe 'n besige pad oar
Coetzenburg beoog is - wat die

historiese gebouekompleks van
die Eersterivier sou afsny'

Ook die bedreiging is ofgeweer.
Die opstalkompleks en aan
grensende terrein het 'n nasionale
gedenkwaardigheid geword.
Boonop word dit doelmatig deur
die US benut en dus goed
instandgehou. Die ou geboue met
hul interessante geskiedenis wat
tot by die Vryburgerdae in Simon
van del' Stel se tyd terugstrek - en
'n noue verbintenis met die
Universiteit se eie geskiedenis het
- kan nou ongeskonde vir die
komende geslagte bewaar bly.

Die US se ander historiese
geden kwaardighede (en die jore
waarin dit verklaar is) is: 'n
staanhorlosie, nagelaat deur prof
H.B. Thom (1963); Ou Hoofgebou
(1973), Bloemhofskool (nou die
US-museum) en Wilgenhof se
Botchelors (1976), Kweekskool, Ou
Conservatorium, Crozierstraat 18
en 22-26 (1979) en die CL. Marais
bibliotheek (1982).

CORA COETZEE EN FLOOI DU PLESSIS

SORG VIR 'N BAlE STOUTE BOEKIE
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'n Mens hoef nie 'n suurknol te
wees net omdat jy afgetree het
nie l

'n Ding wat byt is die jongste pen
nevrug van Francois (by almal
wat hom ken, bekend as Flooi) du
Plessis, 'n Ouct-Matie en afgetrede
hoof van die Universiteits
biblioteek. Die limerickboek wat
onlongs verskyn het, is vol van
die guitigste stuitighede. Nog 'n
Oud-lvlatie, Cora Coetzee, se
sketse dra by tot die IUimigheid
van 'n Ding wat byt.

Mnr Du Plessis wos sedert 1945
aan die Universiteit verbonde.
Hy was die laaste hoofbib- Cora Coetzee en Flooi du Plessis met 'n Ding wat byl.

liotekaris van die Carnegie-bib
lioteek voordat die einde 1983 vir
die nuwe I.s. Gericke plekgemaak
het. In 1963 het Flooi du Plessis
vir sy Rympieboek vir kindel'S
saom met die illustreerder,
Katrine Harries, die c.P.
Hoogenhout-prys vir die joar se
beste kinderboek ontvang.

Cora Coetzee het grootgeworg op
Stellenbosch waar haar pa 'n
Afrikatale-professor was. Sy het
byna 50 kinderboeke ge'illustreer,
etlike uitstallings gehou, is baie
gewild as spotprenttekenaar en
het twee boeke met tekeninge, nl.
Eikestad en Namibie, die lig Jaat
sien.
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PRESTIGE·LESING
Prof Charlotte Searl (links) van Kaapstad, 'n afgetrede Unisa-dosent en
doyenne van die verpleegstersberoep in Suid-Afrika, het die eerste
Hen rietta Sttoc kda le-geden klesi ng 00 n die Depa rtemen t
Verpleegkunde gel ewer. By prof Searl by die geleendheid is proff Bok
Wasserman, dekaan van Geneeskunde, en Barene Weimann, die
departementshoof. Die prestige-Iesing goon voortaan jaarliks gehou
word.

"Dis aansteeklik.
Oar die jare had Langenhoven en sulke snare

c1it onder lede, toe slaan dit onlangs sterk uit by Philip de Vos.
En toe Ellen Botha. En nOll Flooi du Plessis. . AJmal .!yers

aan die stoutvers-sindroom."

,,.···jNZoiNG"WATBIT
77 limericke deur
Flooi du Plessis
met illustrasies deu.· Cora Coetzee

Lettatjie Louw van Grabouw,
hoewel baie jonk, gaan nOll t!'Oll.

In die karnavaltyd
het sy met groat vlyt

aao 'n vlot en 'n nasie gebou.

BESTELVORM
Stuur aan: Tatelberg/Matieland-aanbod, Posbus 879, Kaapstad 8000
Stuur asseblief __ eksemplaarle van 'n Ding waf byf teen R27,95 lalles insluitendl
Hiermee my tjeklposorder vir R _

Debiteer my VisalMasterkaart {skrap wat nie van toepassingI

Rekeningnr. '--'-'-'-'-'-'-l.-l.-l.-l.-l.-l.-l.-l.--'----J

Vervaldatum: _
Handlekening: _
Naam: _
Adres: _

Poskode
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PIONIER·DOKTERS HOU REUNIE
Presies 30 jaor nadat die Universiteit sy eerste M.B., ChB.-grade
toegeken het, het die pioners-klasgroep in Desember verlede jaor by
die Fakulteit Geneeskunde reimie gehou. Elf van 1961 se 19 finalejaars
het dit bygewoon en onder meer die eedafleggingsplegtigheid van 1991
se finalelaarstudente in die nuwe Tygerberg-studentesentrum byge
woon. Een van hulle, dr lohan Oosthuizen, is 'n neurochirurgie-dosent
in die fakulteit.

Die 11 reiiniegangers was (agter) drr Ben Lombard (Aliwal-Noord),
jaap Huisamen (Kaapstad), Altus Nel (Vredendal), Rikus Schoonees
(Bellville), Attie Board (Stellenbosch) en David Fblscher (C1anwilliam).
Voor is drr lohan Oosthuizen (US, Tygerberg), Herman Uys
(Clanwilliam), WlIlie Dorst (Bloubergstrand), Deon Pienaar (Bellville)
en Adam Barnard (Oudtshoorn)

'n lnternasionale konferensie oar nie-regeringsorganisasies betrokke by
ontwikkeling is by die US aangebied. Prof lu/ius leppe, hoof van die
Oepartement Ontwikkelingsadministrasie, het dit gereel. Oi! is am. byge
woon deur (van links) proff Simon Bekker van die Natalse Universitei!, en
Elwi/ Beukes van die UOVS, me Mary Honey van Price Waterhouse
Associates, prof Hennie Swanepoel van Unisa en mnr Ockie Bosman van die
Stigting vir Platte/andse Cemeenskapsontwikkeling.

to II

U,S.·KOOR REEL REUNIE
'n Reiinie van oud-Universiteitskoorlede word vir 8 - 10 Desember van
jaar, saam met die gradeplegtighede, beplan. Meer besonderhede sal
later bekend gemaak word. Oud-koorlede kan verseker dot hulle in
kennis gestel word deur hul name en nuutste adresse te stuur aan die
US-Koorbestu urder, Konserva torium, Universitei t, Stellen bosch, 7600.
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II

President F. W. de Klerk and Mrs Marike de Klerk attend a piano recital by
fohn Antoniadis (centre) of the Conservatoire, About 80 quests, including
several cabinet ministers, attended the performance, It was arranged by
Lady Crawford ofGeneve, Switzerland, and was held at her South African

home in the Ivlother City.

MATIE·KLUB GASHEER VIR
"WERELDBYEENKOMS

Door was vyftig spanne uit 14 londe. Von die Springbokspan, wat 'n alge
hele tweede plek behaal het, se lien lede was ses Oud-Malies of lede van die
US-Vliegklub, Hulle is johan Dorfling, james Craven ('n seun von dr Donie
Craven), jake Heese, Peter en Dione Norton en fohn Adorns,

Die US-Vliegklub was on longs die gosheer vir die 7de Wereld-lugtydren
kampioenskapsbyeenkoms, Dit was nie net die eerste een in die Suid
Afrikaonse Iugvaortgeskiedenis nie, maar ook die eerste keer dot dit in
Afrika gehou is.

Pole, wot meer as 'n dekade 01 die wereldkompioen is, was weer eerste,
Brittonje was derde, Dr Cenek Kepak von Frankryk, direkteur-generaol
von"Aeronoutique Internotionole" die wereld-beheerliggaom vir aile
vliegverwonte sportsoorte het die byeenkoms bygewoon Nog 'n hoe gas
was mnr [vo Mazzola von Switserlond, president von die Kommissie vir
Aigehele Lugvaort,

Die Wereld-Iugtydrenbyeenkoms word elke twee ioor gehou, ofgewissel
deur die Wereld-presisievliegbyeenkoms, Toe loosgenoemde in 1988 in
Engelond gehou is, het lohon Swart en Andre Schoemon von die US
Vliegklub deelgeneem - die eerste keer dot die klub by In wereldbyeenkoms
verteenwoordig is, Hul individuele sesde plek was die beste wot Suid
Afrikaners nog op 'n wereldbyeenkoms gevoar het, en het gehelp om die SA
span in In olgehele vierde plek te ploas,

Dries is 'n goeie werk as kontroleur
op die lughawe van Tarbes aange
bied en op die koop toe het die rug
byklub vir hom vervoer en 'n
gerieflike woonstel besorg,

Skielik was rugby nie meer verbode
nie en Dries - hy was toe 01 byna
twee meter lank - het die sport
herontdek en sy hart uitgespeel.
Dit was osof hy nie genoeg doorvon
kon he nie en toe Dok Craven en
Dowie Snyman met die voorstel
kom dot hy sy talente in ons somer
maande inspan deur in die buite
land te goon speel, het hy nie gehui

wer nie,

poor jaor het die SALM hom
Stellenbosch toe gestuur vir studie
in elektroniese ingenieurswese,

In doordie seisoen het die mense van
Torbes ook ogtergekom hoe
woordevol die MoUe vir hulle span
is, toe die belongrikste klubkom
petisie in Fronkryk deur Torbes
gewen is, Hulle sou olles doen om
die long, sterk speier uit Matielond
te behou,

Toe hy die volgende somer sy goed
jies vir Tarbes inpok, se sy rna, het sy
geweet hy sol nie terugkeer nie, Oil
was vir die gesin uit sy gesprekke
duidelik dot Dries 'n boie sogte plek
vir die Fronse ontwikkel het. Hy het
von Torbes en sy mense gehou en
was veral op sy gelukkigste op hulle
rugbyveld, woor hy toe 01 uitge
blink het.

Sewe jaor gelede het hy sy rug
bystewels no Tarbes in Suid
Frankryk geneem en die passie von
die Franse vir hulle klubrugby leer
ken, Later het hy no Stellenbosch
teruggekeer en nog gestudeer, maar
kon kloorblyklik nie Torbes uit sy
gedogtes sit nie,

Dries het sy bande met Frankryk
verstewig toe hy meer as 'n joar
gelede met die oantreklike, blonde
Franse meisie, Noelle, getroud is, Hy
praat vlot Frans en het ook reeds
Franse burgerskop.

- 'n Goeie vriend wot Dries onlongs
besoek het, se hy is moklik een von
die dorp se gewildste inwoners en
die mense praot nou glad doorvan
dot hy Tarbes se burgemeester goon
word l

Die Engelse het hulle asvaa! geskrik
toe hulle die naam hoor en het
gewonder met walter geheime
wapen die Franse nou no vore kom, ..

Dries Wie? het almal gevra toe dit
bekend raak dot 'n Suid-Afrikaner
in die Franse rugbyspan vir die
Vyfnasie-kompetisie gekies is, Tot
onlangs was die naam Dries van
Heerden nie op internasionale \llak
bekend nie,

OUD-MAIIE SPEEL
RUGBY VIR
FRANKRYK

Wat nog meer verbasend is, is die
feit dot min Suid-Afrikaners die
naam Dries van Heerden geken
het. Sportredakteurs het hulle
rekords begin nagaan en oplaas is
besef dot dit die man is wat sowat
sewe jaor gelede uit die niet ver
skyn het om die aandag van
rugby-indoenas soos dr Donie
Craven en mnr Dowie Snyman te
trek,

Dries se rna, mev Rina van Heerden
van die plaas Excelsior buite
Porterville, het aan Matieland ver
tel dot hoar seun eintlik van klein
tyd of talent vir rugby gehod het.
"Hy was stewig gebou moor klein
vir sy ouderdom en ons het hom toe
maar loot afsien van ruby," vertel
mev Van Heerden,

No motriek op Porterville is Dries
Lugmag toe en het permanent
aangesluit as navigator - en weer
was rugby vir hom 'n verbode
passie, Die SALM beskerm sy navi
gators streng teen enige sport wat
liggaamlike beserings kan mee
bring.
Dries was altyd 'n slimkop en no 'n
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BAlE BELANGRIKE VERSAMELING VII EVROPA

Dr \Ian den Berg, tydens sy
ampstermyn in Suid-Afrika.

21

Dr Von den Berg is as kunsonder
wyser opgelei voordot hI' aan
Leiden Sjinees bestudeer het. Von
1922 tot 1948 was hI' in die diplo
matieke diens in Sjina. Sy Jongste
seun, dr Roland van den Berg, is
nou die Nederlondse ombossodeur
in Sjino

Die sewe sketsboeke - elk met sowat
20 sketse - word in die Uni
versiteitsmuseum bewoo!". Dit is
meestaJ potlood- maar ook pen- en
woterverfwerke. Die museumdi
rekteur, prof Muller Ballot, se dit is
nie net van kunshistoriese woarde
nie, maar sal veral in die toekoms
al hoe meer kultuurhistoriese
wOQfde he.

Prof Ballot se doar word beoog om
van die Von den Berg-sketse een of
onder tyd in die Sosol-kunsmuseum
op die kompus ten toon te stel. Die
US wil ook 'n publikasie hieroor
uitgee.

Baie daorvan is tonele in Namibie.
Dr Von den Berg was bevriend met
kunstenoars soos Otto Schroder
(destyds 'n US-professor), Olga
Levinson en Adolph lentz, wot
almol vir hul tone Ie van die
eertydse Suidwes bekend is.

Die Von den Bergs is 'n diplomote
familie, want dr Jon von den Berg
se onder seun en naomgenoot was
ook vroeer 'n ombossodeur vir
Nederland, en die se enigste suster
was getroud met 'n Sweed wat vir
sy land ombossodeur was.

Dr Roland van den Berg se seun,
mnr Ben von den Berg, is met 'n
Kaapstadse vrou getroud. HI' het sy
oupa se sketsboeke op Stellenbosch
formeel oon die Universiteit
oorhandig..

Prof Von der Schyff meen die ver
sameling bied insig in 'n belongrike
fase van die verhouding tussen
Nederland en Suid-Afrika

Prins Bernhard het dr Van den
Berg beskryf as die beste diplomoot
wat Nederland nog gehad het, se
prof Van der Schyff, wot die doku
menteversomeling nou nog in sy
besit het terwyl hI' aan die
biografie werk. Dit word binneko
rt no die) .S. Gericke-biblioteek se
Dokumentesentrum oorgedra.

Prof Von der Schyff, wot 'n
biogrofie oor dr Van den Berg
skryf, se hI' was 'n begrypende en
versoenende man. Nederland het
volgens hom te min begrip getoon
vir Suid-Afrika, wat na sy mening
homself begin isoleer het en 'n ver
keerde weg ingeslaon het.

onders. In 1961 was Nederland
selfs die eerste Westerse land wat
saam met die Afro-Asiatiese en
kommunistiese londe in die VN
teen Suid-Afrika gestem het.

Montagu getroud.

Mnr Ben van den Berg (naaslinksJ het sy oupa se sketsboeke formeel aan
prof Bernard Lategan, dekaan van Lettere en Wysbegeerte, oorhandig. By

hulle is proff Van der Schyff en Ballot.

Vroeg tydens dr Van den Berg se
ampsverblyf in Suid-Afrika was
door intense Nederlandse
betrokkenheid, soos met die Van
Riebeeck-fees in 1952, ompsbesoeke
van prins Bernhard (1954) en
Nederland se premier Drees (1955)
osook 'n wederkerige ompsbesoek
van premier D.F. Malon oon
Nederland.

Teen die einde von dr Von den Berg
se ambassadeurskap was alles

Ambassadeur Van den Berg word
o.m. onthou vir die beslag wat hI'
gehelp gee het aan die kultuur
verdrag wat Nederland in die vroee
jare veertig met Suid-AfTika gesluit
het. Dit is in later jare as deeI van
Nederland se vyandigheid teenoor
Suid-Afrika verbreek.Tot sy dood het hI' noue bande met

Suid-Afrika behou, om. deur sy uit
gebreide korrespondensie met talle
voorste Suid-Afrikaners. HI' het 'n
uitgebreide boekery en 'n groot
knipselversameling oor Suid-Afrika
gehad. In 1969 het hI' die land weer
besoek en ook vir Suid-Afrika in die
Wereldhofsaak in Den Haag getu
ig.

Dr Van den Berg was vanaf 1948 in
Suid-Afrika, eers as gesant en later
is sy amp tot ambassadeursvlak
opgegradeer. Met sy aftrede in
1962 was hI' die doyen van die
diplomotieke korps in die land.
Daarna het hI' op sy landgoed in
Frankryk gewoon. HI' is in 1983
oorlede.

HI' het selfs aangetroude familie in
Suid-Afrika Sy vrou se suster is
met die Suid-Afrikaanse komponis
prof Arthur WegeJin, tans van

HI' was ook goed bevriend met be
kende Stellenbossers soos wyle prof
H. B. Thom, die destydse rektor, en
ook met dr Anton Rupert en wyle
oudminister Paul Sauer, wat albei
US-raadslede was.

'n Potchefstroomse geskiedenis
dosent, prof Piet van der Schyff, het
as bemiddelaar opgetree om die
dokumen te en sketsboeke Suid
Afrika toe te laat kom. Dit is ook
deur sy bemiddeling dat dit aan die
US geskenk is omdat dr Van den
Berg veral met die instansie 'n noue
verbintenis gehad het en die
Universiteit in 1958 'n eredoktors
graad aan hom verleen het.

Die Universiteit het 'n belangrike
kultuur- en kunshistoriese ver
sameling uit Europa verkry: wyle
dr Ian van den Berg, wat tot 1962
die Nederlandse ambassadeur in
Suid-Afrika was, se groot Suid
Afrikaanse dokumenteversameling
osook sewe boeke met sketse wat hI'
hier en in Namibie gemaak het.
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Bloemfontein

Bloemfontein se Oud-Maties het soos in vorige jare weer op
Brandkop, die "paradys" van Marina en Ewald Fichardt, feesgevier.
Oud-Matie Dirk Mudge (vierde van links) wat as geleentheidspreker
uit Namibie door was, is by (van links foto links bo) Piet du Plessis,
Eugene Abrams, (regter) Frank Smuts, (regter) Dawid Lombard, wat
voorsitter van die Bloemfonteinse Oud-Matiebond is, Willem Beyleveld
en die gasheer, Ewald Fichardt.

Links: Onder die jongklomp by die Bloemfontein-saamtrek was (agter)
Andries Zwiegers, Michele van Staden asook Anita en Barry Heyns en
(voor) Alfaiette Zwiegers, Lukie van Staden en lohan en Amanda Vas.

Bo: Oak by die saamtrek buite Bloemfontein was (agter) Litia van der
Linde, Glenne en Willie Anderson en Ryno Verster asook (voor) Sakkie
en Carien Pretorius en Fanie van der Linde.

Ceres

Sowat 130 mense was by 'n saamtrek wat op Ceres gehou is. Hier is
(van links) Pietman Basson, 'n bestuurslid van Ceres se Oud
Matiebondtak, Willie Louw van die Afdeling Openbare Betrekkinge,
US, Ida Louw en haar man, ds Attie Louw, voorsitter van die Oud
Matiebond op Ceres, Magdaleen van Wyk en hoar man, prof Andreas
van Wyk, Viserektor, Bedryf, wat die geteentheidspreker was, lohan
Fechter, direkteur van Openbare Betrekkinge, en Frans Davin, ook 'n
bestuurslid van die Oud-Matiebond op Ceres.
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Klas van 1951

Die 1951-finalejaarsklas in Landbouwetenskappe het reUnie gehou
om die 40ste jaar sedert hulle graad gevang het, te vier. Onder die
reUniegangers was (foto bo) Jan de Wet, wat vir die reUnie uit Namibie
gekom het, At Zeeman, (dr) Lammie Vosloo, wat voorheen 'n US-dosent
was, Koos Lotter, 'n US-dosent en organiseerder van die saamtrek en
Butch Lochner, afgetrede direkteur van Sport en Ontspanning aan die
US.

Ook by die reUnie was (heel regs bo) Kallie Olen, uit Zimbabwe, (prof)
Willem Vosloo, 'n afgetrede US-dosent, Jon de Wet, uit Namibie, en
nog 'n Zimbabwier, Manie Conradie.

Regs bo: Dirk Lutz, (dr) lonnie Slobber en Ken Heneke was ook by die
reUnie von 1951 se landbouwetenskappe-finalejaorsklas.

Pluimveekunde vier halfeeufees

Die Departement Pluimveekunde het sy halfeeufees met 'n simpo
sium en 'n reUnie gevier. By die simposium was (foto bo) dr Tobie
Erasmus wat in 1948 die eerste Matie was om B.Se. Agrie. met
pluimveekunde as hoofvak te verwerf en vanaf 1949 as dosent en
navorser 21 jaor lank aan die departement verbonde was, prof Martin
Hattingh, dekaan van Landbouwetenskappe, en prof Donald Bell van
die Universiteit van Kalifornie wat op uitnodiging die departement
besoek en by die simposium opgetree het.

By die Departement Pluimveekunde se reUnie was (onder) dr Daan
Poggenpoel wat een van die dosente is, mnr lack Killian wat vanaf die
departement se ontstaan in 1941 baie jare as tegnikus gehelp het met
die bou van die eerste fasiliteite vir die deportement, prof James Hayes,
die deportementshoof, en mnr Oubaas Malan, 'n gewese adjunkminis
ter van landbou, wat in 1941 die eerste student was om vir M.Sc. Agric.
in pluimveekunde in te skryf en tot einde 1947 onder meer die deporte·
mentshoof was.

Matieland 1 0 92
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BEVORDER
EN

AANGESTEL

'n Voltydse dekaan, vyf profes
sore en tien medeprofessore is
onder die onlangse senior
aanstellings aan die Universiteit.

Prof Fritz Hahne, professor in
fisika, is tot einde 1996 as
voltydse dekaan van atuur
wetenskappe oangestel. HI' het
aon die Universiteit van Pretoria
gestudeer, 'n doktorsgraad aan
die Universiteit van Kaapstad
behnal en 'n Alexander von
Humboldt-stipendium vir na
vorsing in (Wes-) Duitsland ont
vong.

Voor hI' in 1981 professor in teo
retie e kernfisika op Stellenbosch
geword het, was hI' eers aan die
WNNR en daarna aan die Raad
op Atoomkrag verbonde. HI' is
o.m. redakteur van die SA
Tydskrif vir Fisika en president
van die SA Instituut vir Fisiko In
1990 het hI' die SA Akademie se
Havengaprys ontvang.

Prof Dries Retief, wat professor
in mensgenetika in die Departe
ment Verloskunde en Gine
kologie in die Fakulteit
Geneeskunde was, is sedert
[anuarie professor in Genetiko
en hoof van die departement in
die Fakulteit Landbouweten
skappe. HI' was ook direkteur
van die MNR se Navorsings
eenheid vir Sitogenetika (gese
tel aan die US) asook hoof van
die Tygerberg-hospitaal se
Afdeling Mensgenetiko

AI sy okademiese kwolifikasies is
oon die US behool en hI' is
sedert 1969 aon die Universiteit
verbonde. HI' het ook oan die
Guy's-hospitool, Landen, en die
Armed Forces Instituut van
Potologie, Washington DC,
novorsing gedoen.

ProfHahne

Prof Van Wyk

Prof Relief

Prof lohon van Wyk, hoof van
Medunso se chirurgie-deporte
ment, is as professor en hoof van
die Deportement Chirurgie
oongestel. HI' het oon die UP ges
tudeer en was aan 'n Londense
hospitaol en twee Amerikoanse
universiteite verbonde. HI' was
medeprofessor oan die UP en het
by Medunsa as dekoon gedien.

Prof Marius de Wool is as profes
sor in privootreg en Romeinse
reg oongestel. HI' wus gedurende
1984 - '89 senior lektor aon die
US en sedertdien professor aon
die RAU Prof De Waal het aon

Prof Bredenkamp

Prof De Wool

die US gestudeer. HI' het 'n dok
torsgraad in 1989 behaal.

Dr Brian Bredenkamp, wat
sedert verlede jaor senior Jektor
in boskunde was, het professor in
bosbestuur geword. HI' het oan
die US gestudeer, het 'n doktors
graod in die VSA behool en was
voorheen oon die Suid
Afrikaonse Novorsingsinstituut
vir Bosbou verbonde.

Prof Fanie Cloete, hoof von die
Deportement Ontwikkeling
studies, RAU, word in Julie pro
fessor in openbore bestuur,
Deportement Publieke Admi-

nistrasie. Nadat hI' op Pot
chefstroom en oan die RAU ge
studeer het, het hI' O.m. 'n dok
torsgraad aan die US behaal. HI'
was 'n US-dosent (1976 - '80) en
daoma O.m. 'n hoofdir::,teur in
die Staatsdiens.

Ander US-dosente wat sedert die
begin van die jaor tot medepro
fessore bevorder is, is drr Johann
Cook (Departemenl Semitiese
Tale en Kulture), Niek du Preez
(Bedryfsingenieurswese), Gunter
Hoppe (Meganiese Inge
nieurswese). Johann Steyn
(Fundamentele en Historiese
Opvoedkunde), Roelof Temmingh
(Musiek), Sias Grobler
( avorsingsinstituut vir Mond
en Tandheelkunde) Amanda
Lochner (Eenheid vir Sellulere en
Molekulere Kardiologie) en Lorry
Zietsman (lnstituut vir
Kartogrofiese Analise). Nog twee
US-dosente wat medeprofessor
geword her, is drr Louis Naude
(Ortopedagogiek en Buiten
gewone Onderwys) en Johann
Laubscher (Landbou-ekonomie).

Prof Cook is aan die US
Kweekskool opgelei, het D.Litt.
(1982) behaal, is sedert 1976 'n
US-dosent en het o.m. beurse vir
studie in Duitsland en die VSA
verwerf.

Prof Du Preez het aan die US ge
studeer, het 'n doktorsgraad in
1990 behaal en was aan die
Departement Landbou en
Visserye verbonde voordat hI' in
1981 oon die US oongestel is.

Prof Hoppe is in Duitsland
opgelei, het daar, in Frankryk en
in 7.oIre gewerk, en wa oan die
WNI\R verbonde voordot hI' in
1972 'n US-dosent geword het.

Prof Sh'\ r: is 'n US-dosent sedert
1979. I,'oorheen was hI' 'n onder
wyser en onderwyserskollege
dosent. HI' het ook oon Uniso
gestudeer en D.Ed. (1980) oon die
US behool.

Prof Temmingh het oon die
Universiteit van Kaopstod ge
studeer, 'n Iisensioat oon Uniso
verwerf en 'n doktorsgroad
(1976) op Stellenbosch behaol.
Voor sy oanstelling oon die US in
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1973 was hy aan Unisa en die
UPE verbonde. Hy het meer as 60
werke gekomponeer en het pryse
en toekennings vir komposisie
gewen.

Prof Grob!er het gestudeer oon
die UOVS, waar hy 'n doktors
graad behaal het. In 1982 het
hy aan die US 'n tweede D-graod
behaal. Hy was 'n chemiedosent
aan die UOVS en UWK voordat
hy in 1982 aangeste! is by die
Navorsingsinstituut vir Mond
en Tondheelkunde, waar hy
sedert 1990 adjunkdirekteur is

Prof Lochner het al haar
akademiese kwalifikasies
(waaronder Ph.D. in 1977) aan
die US behaal. Sy is sedert 1970
verbonde aan die MNR-Eenheid
vir Sellulere en Molekulere
Kardiologie, wat aan die US gese
tel is. Sedert 1991 is sy ook
besoekende professor/navor
singsadviseur aan die Uni
versiteit van Kaapstad.

Prof Zietsmon het ook onlangs
direkteur geword van die
Instituut vir Kartografiese
Analise, woarvon hy sedert 1981
adjunkdirekteur was. Hy is

sedert 1972 oon die Universiteit
verbonde, het oan die US ge
studeer en het ook 'n M-graad in
die VSA behaal.

Prof Naude het D.Ed. (1991) oan
die US behaol en het ook aan die
UP en Unisa gestudeer. Hy is 'n
US-dosent sedert 1985.

Prof Laubscher het oan die US
gestudeer en Ph.D Agric. (1987)
behoal. Hy was aan die De
partement Landbou-ekonomie
en -bemarking verbonde VOOf

dat hy in 1974 oan die US oan
gestel is.

Ander onlongse senior aan
ste\1ings is die van dr Ludolph
Botha, voorheen van die
Instituut vir ToaJonderrig, as
direkteur van die Sentrum vir
Onderwysontwikkeling tot einde
1993 en mnr lohan Visser, wa t
sedert 1975 oon die Eenheid vir
Studentevoorligting verbonde is,
tot adjunkdirekteur van die een
heid.
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WOORDEBOEK SE 8STE DEEL
NOV BESKIKBAAR

Deel agt van die Woordeboek van die Afrikaonse Tool (WAT) het teen
die einde van 1991 verskyn. Prof Mike de Vries (links) is as Rektor en
VisekonseJier ook voorsitter van die beheerraad van die Buro van die
WAT, wat aon die US gesetel is. By hom is mnr Niel Houptneisch, wot
verlede joor as WAT-hoofredakteur ofgetree het en onder wie se lei
ding deeI agt saamgeste! is. Hulle hou 'n eksemplaar vas van deel ogt
van die WAT. Dit bevat 7 500 inskrywings en 4 000 onverkloorde
samestellings, en strek van die woord "kos" tot by "kywiehouer." Daar
word uit 3 360 bronne aangehaal. Dee! ogt ea. WAT-dele is beskik
boar van die Buro van die WAT, Universiteit, Stellenbosch, 7600, 7S

(02231) 73113.

MEDALJES VIR EKONOMIE

Mnr jonathan Stewart (naaslinks) het die Departement Ekonomie se SA.
Cloete-medalje as die beste voorgraadse student van 1991 ontvong. By
hom is mej Stephanie Enslin wat die SA Cloete-medalje as 1991 se beste
nagraodse ekonomiestudent gekry het. Prof Sompie Terreblanche
(links) van die departement het die twee goue medaljes oorhandig. Regs
is prof Ben Smit, die departementele voorsitter.

Mej Enslin het Hons. B.Comm en mnr Stewart B.Comm. in 1991 met lof
behaal. Albei studeer nou nograods in die departement.

Die C1oete-medaljes word toegeken ter nagedagtenis aan prof Fanie
Cloete van die departement wat einde 1988 oorlede is

JAARVERGADERING VAN
KERKHISTORICI

Prof Eddie Brown (links) van die Kweekskool, eerw. S. Moripe van die
Universiteit van die Noorde, mev I. Millard van Unisa en dr Gary
Frank, 'n Grieks-Ortodokse predikant van johannesburg, was onder
die 50-tal afgevaordigdes onlangs by die ]aarvergadering van die
Kerkhistoriese Werkgemeenskap van SA wat aan die US gehou is. Die
tema daarvan was "Die verskillende verskyningsvorme van spiritu
aliteit."
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Die US wiI graag met aile Oud-Maties 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.

As u twee of meer Matieland-eksemplare ontvang, sal dit
waardeer word as u al die verskillende plakstrokies saam met

hierdie voltooide vorm terugstuur.

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

Titel en van: .

Voorname: ..

..
HOE FRANSE BESOEKERS

Pro{{ Hennie Rossouw, Viserektor: Akademies (midde/), en Walter
Claassen (links), direkteur van navorsing, by drr Cilbert Belavoine, Pierre
Volfin en Marc Coujon, a{gevaardigdes van die "Centre National de /0
Recheche Scienlifique" in Parys, Frankryk. Die /iggaam is die Franse
eweknie van die WNNR, op wie se uitnodiging die drie Franse Suid-Afrika
besoek het en toe ook by die Universiteit 'n draai gegooi het. Hulle het
s/egs een onder universiteil, Wits, besoek.

AI drie die hoe Franse wetenskapadministrateurs is direkteure van CNRS
departemente. Naas prof{ Rossouw en Claassen het die besoekers ook
gesprek gevoer met van die voorste US-akademici betrokke by navor
singsprojekte wat internasionale aansien genie/. Die kundiges sluit in prof{
Amanda Lochner (Departement Ceneeskundige Fisiologie en Biochemie),
lonnie van Deventer (Metal/urgiese IngenieursweseJ asook Hennie van
Vuuren en Sakkie Pretorius (Mikrobiologie) en dr Bernard Heyns (chemie)

DUD-MAllE AS JONG

PRESIEERDER VEREER

As Matie was hy 'n stlldenteraadslid, voorsitter van die SA Federasie
van Universiteitsingenieurstudente en die US-tafeltennisklub se voor

sitter. Hy was ook onder 'n groep Maties wat hulle vir die algehele
oopstelling van die Universiteit vir aile rasse beywer het. Sedert sy
Matie-dae werk hy by Eskom, waor hy nou prysbeleidsbestllurder is.
Hy was in die afgelope drie jaor aan die hoof van die Eskom-span wat
"tyd-van-gebrllik"-pryse ingestel het. Die pryse word op 'n laer elek
trisiteitstorief buite spitstye en hoer tariewe in spitstye bereken.
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Studentenommer: .

Geboortedatum: .

Nooiensvan: ..

Grade en/of diplomas aan die Universiteit van Stellenbosch

verwerf, met jaartalle:

My ou adres vir Matieland: ..

Matieland moet aan my nuwe werksadres/woonadres gestulU

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

My nuwe werkadres: ..

My nuwe woonadres: .

Mnr Ca/itz

Die Suid-Afrikaanse Instituut vir
Elektriese Ingeniellrs het 'n
johannesburgse Oud-Matie, mnr
Andries Calitz, as long Presteerder
van die laor vir 1991 aangewys.
Hy het die Brown Bover! Jack
Yelland-prys van R20 000 ont
vang. Mnr Calitz was in sy
matriek-eindeksamen onder dIe
Kaaplandse onderwysdepartement
se 20 toppresteerders. Hy het
B.lng. (Elektries) in 1981 op
Stell en bosch verwerf en het
sedertdien ook B.Com. (Unisa) en
MBA (Wits) behaal
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KUNSSTUDENT SE BROSJURE WEN WERELDPRYS

Beeldende Kunste·student Alzette Prins met eksemplare van die teater
brosjure waarmee sy 'n wereldprys in New York gewen het.

'n Matie-kunsstudent, mej
Alzette Prins, het 'n brosjure vir
die Oude Libertas-amfiteater op
Stellenbosch antwerp en geillus
treer wat in New York as die
beste seisoenbrosjure van
teaters oar die hele wereld
aangewys is.

Die International Society of
Performing Arts Administrators
(ISPAA) het die grafiese kom
petisie aangebied.

Oit is die eerste keer dat 'n Suid
Afrikaanse inskrywing die prys
wen. Die Sydney-operahuis se
reklamebord is die enigste onder

nie-Amerikaanse inskrywing wat
'n afdeling van die wedstryd
gewen het.

Oit was oak die eerste keer dot
die Oude Libertas-amfiteater aan
die ISPAA-kompetisie deelge
neem het.

Mej Prins is 'n finalejaarstudent
in die grafiese kuns. Hoar
antwerp vir die Oude Libertas
amfiteater se 1991/92-somer
seisoen was die weninskrywing
in 'n ontwerpkompetisie wat die
teater verlede jaar uitgeskryf
het. Sy het hiervoor 'n
studiebeurs as prys ontvang.

STUDENT IN LETTERKUNDE KRY

GILDE-BEURS

Mnr jan Plaatjies, 'n Matie-honneursstudent in die
Afrikaanse letterkunde, is die ontvanger van die je.
Coetzee-studiebeurs van R10 000 oar twee jaar. Hy
ontvang die beurs van R5 000 per jaar vanjaar en
in 1993.

Oit is vernoem no 'n minder bekende Sestiger
digter, jannie Coetzee, wat met sy dood in 1989 sy
hele boedel in trust aan die Afrikaanse
Skrywergilde nagelaat het sodat beurse uit die
opbrengs daarvan toegeken kan word aan "nie
blanke" SUid-Afrikaners wat in Afrikaans skryf of
die Afrikaanse letterkunde bestudeer.

Die beursfonds word, soas die Ingrid jonker-prys, deur die Gilde be
stuur. Skrywers jan Rabie en Abraham de Vries het die eerste beurs
tjek op Stellenbosch aan mnr Plaatjies oorhandig. Orr Rabie en De
Vries is saam met prof Andre P. Brink en skrywer Chris Barnard die
"peetvaders" van die prys.

Mnr Plaatjies is die derde ontvanger van die beurs. Mej Phoebe legels
van die Universiteit van Wes-Kaapland he! dit in 1990 - '91 ontvang,
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en mnr Anthony Hartman (Universiteit van
Kaapstad) in 1991 - '92.

Mnr Plaatjies (35) het in 1975 op SteIlenbosch
gematrikuleer en aan die UWK begin studeer, maar
moes vanwee die onluste sy studie door staak.
Nadat hy by die Stellenbosse Afdelingsraad gewerk
en oak buitemuurs as rekenaarprogrammeerder
opgeJei is, was hy sedert 1983 aan 'n bou-ondernem
ing verbonde. Hy het B.A. aan die einde van verlede
jaar aan die US behaal.

In 1980 was hy in 'n motorongeluk waarin twee
mense dood is en hy self oak aanvanklik dood geser

tifiseer is. Hy kon drie jaar daarna nie werk nie.

Sedert hy agt jaar oud is, het sy po hom banjo leer speel. Hy het nie
formele musiekopleiding nie, maar bespeel nou a.m. oak die saxofoon,
kitaar en trekklavier. Hy is reeds 18 jaar die "kaptein" (Ieier) van 'n
orkes wat gereeld by troues en onder geleenthede optree. Oit was
voorheen bekend as 'n "Kersfeesorkes" omdat dit gewoonlik in die
Kerstyd opgetree het.
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NOTULE

JAARVERGADERING VAN DIE KONVOKASIE

Prof Bun Booyens (links) wat as Konvokasie-President herkies is en
prof Theo Pauw (regs) wat as Visepresident herkies is, is hier by die
Konvokasievergodering sown met dr Ian van der Horst, KOl1selier, en

dr Piet Koornhof, die ge/eentheidspreker.
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Aanwesig: Proff B. Booyens
(President en Voorsitter), T.
Pauw, (Visepresident), mnr
F.H. Badenhorst, mev l.A.
Barnord, prof WS. Barnard,
mnr D. v.d. M. Benade, mev
A.M. Beyers" drr B.G. Beyers,
A.M. Bosman, P.]. Bosman, mev
W. Bosman, dr W.f.e.
Boonzaier, mev ).S. Booyens,
prof A.G. Botha, mnr D.e.
Botha, dr B.V. Bredenkamp,
prof A.). Brink, mev L.T Brink,
dr PA. Brink, prof p.r. Cillie,
mev B Cilliers, proff S.P.
CjJJiers, W.T. Claassen, mev
M.A. Coertzen, prof P
Coertzen, dr F.l. Coetzer, prof
H.j.B. Combrink, di P
Combrink, F.). Conradie, mev
M.D. Conradie, mnre P.I.
Conradie, R.P. Conradie, L.
Dannhauser, mevv M.I. de
Bruyn, [.S. de la Bat, mnre R.S.
de 10 Bat, [.D.l. de Necker, mev
M.e. de Necker, mnr D·l. de
Villiers, drr D.P. de Villiers, DS
de Villiers, mevv M. de Villiers,
SIA. de Villiers, prof M.J. de
Vries, mev R. de Vries, prof P.].
de Wet, mnre C de Wit, A.G.
Draaijer, mevv CS. Draaijer,
A.E. Dre}'er, CM. Dreyer, D.F
Dreyer, mej J.I. Dreyer, mnr
S.A.P. Dreyer, prof T.P. Dreyer,
dr CG. du Toit, mnr F.L. du
Toit, proff I.B. du Toit, D.L.
Ehlers, mnr A.). Esterhuyse,
mev e.S. Esterhuyse, dr I.H.
Esterhuyse, mnr ).L. Fechter,
mev H.E. Ferreira, dr P. du T.
Fourie, mnre A.B. Geldenhuys,
I.A. Gerber, J. Goosen, mev C
Hattingh, dr D.I. Hattingh,
mev A. Heyns, mej E. Heyns, ds
H.A. Heyns, dr j.B.B. Heyns,
mnr I.P. Holtzhausen, mevv S.
Holtzhausen, H.M. lordaan,
prof E.H. Katzenellenbogen,
mej M Kemp, mevv G.E.
Kempen, 1L. Koornhof, dr
P.G.!. Koornhof, mnr D.].
Kritzinger, prof S. Kritzinger
(sekretaris), mnre F.l. Ie Roux,
G.P. Lochner, mev M.W.
Lombard, ds T.E. Lombard,
mnre C.H. Loubser, A.D.
Lilckhoff, G.D. Malan, G.V.
Marois, HC Marais, mev I.M.
Marais, mej M.O. Marais, mnre
P.W. Marais, 1.[. Matthee, I.F.
Mocke, mev CG. Montini, prof
Ie. Morgenthal, mev L.H.H.
MLiller, mnr N.e. MOiler, dr
L.M Muntingh, mevv M.E.
Murray, BE. Olivier, proff C
Olivier, ).P.) Olivier, mnre I.R.
Olivier, [.e. Oosthuizen, mev
H.B Pauw, prof R.P. Perold,
mev S.e. Perold, prof W.].

Pienaar, mnr F.W. Pohl, mev L.
Rabie, mnr ].F. Rauch, proff
H.W. Rossouw, A. Rozendaal
mev D. Rozendaal, prof D.F.
Schneider, mev F.C Schneider,
prof G.M.K. Schiller, mevv R.
Schiller, I. Smit, I.H. Smuts, dr
D.E. Steinmann, mev M.l.
Steinmann, mnre G.I.).F. Steyn,
K. Stofberg, I.H. Strauss, H·I.
Terreblanche, mev R.
Terreblanche, mnr I.P. Theron,
prof B.F. Thiart, mnre L.M.
Toerien, DS Uys, mevv E. Uys,
GC van del' Horst, dr J.G. van
del' Horst, mevv A.L. von del'
Merwe, H.A. van del' Merwe, dr
[.).R. van del' Merwe, mnre P.l.
van del' Merwe, H.P. van del'
Westhuizen, mev E. van del'
Westhuizen, mnr H.T. van
Huyssteen, mev G.W. van
Niekerk, prof H.G. van Niekerk,
mev A. van Noort, prof G. van
Noort, dr F.A.]. von Rensburg,
mnr F.A. van Schalkwyk, proff
A.H. van Wyk, Cr. van Wyk,
CW. van Wyk, mevv I. van
Wyk, M. van Wyk, mnr H.B.
von Zyl, proff P.A. Verhoef,
H.F. Verma as, mej M.
Vermeulen, drr D.[. Visser,
M.M. Vogts, mnr J. VosJoo,
mev R. Vosloo, mnr I.P. Wait,
ds H. Winterbach, mev V.E.
Winterbach, mnr H.).
Zietsman. (Die presensielys is
ook cleur 27 besoekers voltooi).

1. Opening en verwelkoming:
Op versoek van die Voorsitter
open prof T. Pauw, Vise
president van die Konvokasie,
die vergadering met 'n gebed
Die Voorsitter verwelkom die
aanwesiges en rig 'n besondere
woord von verwelkoming tot
die Kanselier, dr J.G. van der
Horst, en mev Van der Horst,
die Rektor en Visekanselier,

prof M.I. de Vries, en mev De
Vries, die Voorsitter van die
Universiteitsroad, dr D.P. de
Villiers, en mev De Villiers, lede
von die Rood, asook die
gasspreker, clr P.G.]. Koornhof,
en mev Koornhof. Die
Voorsitter verwelkom voorts
ook die Registrateur, prof S.
Kritzinger, wat vir die eerste
keel' in sy hoedonigheid as
sekretaris von die Konvokosie
optree.

Die Voorsitter vestig die aandag
van die vergadering op die siek
te van die vorige Presiden t, prof
G.G. Cillie, en wens hom spoedi
ge beterskap toe. Op versoek
van clie Voorsitter staan 01 die
aanwesiges enkele oomblikke
op ter nagedagtenis aan die
lede van die Konvokasie wat
sedert die vorige vergodering te
sterwe gekom het.

2. Konstituering: Die
Voorsitter verklaar dot die ver
gadering gekonstitueer is
ooreenkomstig 'n kennisgewing
wat in die Staatskoerant en in
sekere dagblaaie gepubliseer is.

3. Notule: Die notule van die
vergadering van 29 November
1990, wat in Matie/and gepub
liseer is, word as gelees beskou,
in orde bevind en deur die
Voorsitter onderteken.

4. Geleentheidspreker: Die
Voorsitter stel die geleentheid
spreker, dr P.G.[. Koornhof,
voormolige S.A.-ambossadem
in clie V.S.A., aan die hand van
'n beknopte curriculum vitae
aan die gehoor VOOL Dr
Koornhof behandel sy onder
werp, "Die Universiteit van
Stellenbo,ch en die eise van ons

tyd", teen die agtergrond van
die algemene persepsie von die
plek van Stellenbosch in die
samelewing. Hierdie plek hang
onder meer saam met
Stellenbosch se vermoe om
gehalte en standaarde te hand
haaf ten opsigte van onderrig
en navorsing, die algemene
vorming van sy studente tot
verantwoordelike mense, die
handhawing van dissipline en
die leiding wat op aile gebiede
van Stellenbosch uitgaan:
"Stellenbosch staan vir 'n Idee"
en het daarom vir die volk
geword nie net 'n blote
opvoedingsinrigting nie, maar
"'n simbool en die waarborg vir
'n kragtige, groeiende, uit
drukkingsoekende nasionale
lewe".

Prof A.H. van Wyk, Viserektor
(Bedryf), bedonk dr Koornhof
op gepaste wyse.

5. Onbestrede voorstelle: Die
volgende onbestrede voor
stelle word voorgedra:

(a) Gelukwense aan lede van
die Konvokasie met aonstel
lings/bevorderjngs, voorgedra
deur die Visepresiclent:

Mnr G.R.N. Babb - aangestel as
SA se nuwe ambassadeur in
ltalie; Mnr J.H.A. Beukes 
aangestel as Direkteur-generaal
von die Kaaplandse Provinsiale
Administrasie; Prof H.L.
Bosman - aangestel os professor
in die Dept Ou Testament;
Mnr Louis Botha - aangestel as
alternatiewe direkteur van
Nasionale Pers; Prof A.]. Brink
verkies as lid von Rood von die
SA Akademie vir Wetenskap en
Kuns; Mnr I. Calitz - aangestel
as besturende direkteur van
Southern-Lewens; Mnr I
Carinus - verkies tot direkteur
von die KWV; Prof WT.
Claassen - verkies tot onder
voorsitter van Road van die SA
Akademie vir Wetenskap en
Kuns; Prof P. Coertzen - verkies
tot aktuarius von die Wes
Kaaplandse NG Mocleratuur;
Mnr I.M. Coetzer - aangestel as
hoof van die Hoerskool
Riviersonderend; Prof H.I.B.
Comb rink - verkies tot lid van
die Roacl von die SA Akademie
vir Wetenskap en Kuns; Prof
lohan Combrink - verkiesing
tot voorsitter van die
Taalkommissie; Mnr I L. de
VilJiers - aangesteJ as redakteur
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van Rapport; Mnr Attie du
Plessis - verkies tot president
van die Afrikaanse
Handelsinstituut; Mnr Willie
de KJerk - aangestel as hoof
bestuurder vanr regsadminis
trasie van die KWV; Dr M.T. de
Wool - verkies tot ondervoorsit
ter van die Ekonomiese
Adviesraad van die Staats
president; Prof P.E. Dunaiski 
bevorder tot professor in Siviele
Ingenieurswese; Mnr Boet
Fourie - verkies tot president
van die SA Landbou-unie.

Dr Chris Garbers - aangestel as
voorsitter, Wetenskaplike
Adviesraad; Mnr lurie
Geldenhuys - aangestel as
besturende direkteur, Santam;
Mnr johan Gerber - verkies tot
direkteur van die KWV; Mnr D
Graaff aangestel as
Adjunkminister van Handel en
Nywerheid en Toerisme; Prof
F.I.W. Hahne - verkies tot presi
dent van die SA lnstituut vir
Fisiko; Prof M.j Hattingh
aangestel as lid van die
Landbounavorsingsraad; Mnr
Louis Heyneman - aangestel as
bestuurder van die Oude
Meester Stigting; Prof H.A.
jordaan - word professor in
Handelsreg; Prof I. Kinghorn 
word professor in Bybelkunde;
Advokaat G.A. Kuhn - aanges
tel as regter van die Kaapse
Provinsiale Afdeling van die
Hooggeregshof; Prof B.C.
Lategan - aangestel as Dekaan
van die Fakulteit Lettere en
Wysbegeerte asook lid van die
US Road; Ds T.E. Lombard 
verkies tot assessor van die Wes
Kaaplandse NG Moderatuur;
Dr G. Marais LP - aangestel as
Minister van Handel en
Nywerheid en Toerisme; !vInr
j.A. Marais - bevorder tot hoof
bestuurder: Openbare
Betrekkinge, Nasionale Pers;
Mnr P.G. Marais LP - aangestel
as Minister van Administrasie
in die Kabinet asook Minister
van Onderwys en KuItuur in
die Ministersraad van die
Volksraad; Mnr W. Muller 
aangestel as super-intendent
van onderwys: Wiskunde; Mnr
J.P. Nell - aangestel as hoof van
Hoerskool P.I. Olivier,
Grahamstad; Prof Reino
Ottermann verkies tot
Voorsitter, Komitee van hoofde
van Universiteitsmusiek
departemente; Prof W 1 Perold
- word professor in Elektroniese
Ingenieurswese; Mnr Rude
Peyper - aangestel as superin
tendent van onderwys: eval
uering en keuring; Mm P.J.
Potgieter - aangestel as Hoof
Hoerskool Keimoes; Prof W.I.
Pienaar - aangestel as professor
in Vervoerekonomie; Prof I.

Reyneke - word professor in
Oor-, Neus en Keelheelkunde;
Dr G.A. Robinson - aangestel as
hoof van die Nasionale
Parkeraad; Prof P.E. Rossouw 
word professor in Ortodonsie;
Mnr R. Siltis - aangestel as
Superintendent van Onderwys;
Mnr M.L. Smith - verkies tot
Voorsitter, Kaapstad
Sakekamer; Mm A.j.e. Swiegers
- aangestel as Superintendent
van Onderwys; Dr E.P.S.
Toljaard herverkies as
Burgemeester van Stellenbosch;
Adv W G G Thring - aangestel
as regter von die Kaapse
Provinsiole Afdeling van die
Hooggeregshof; Prof S. van der
Berg - bevorder tot professor in
Ekonomie; Dr I.F. von Niekerk 
aongesteJ as Direkteur van die
Eenheid vir Studente
voorligting; Mnr B J von der
Merwe - oongestel as Senior
Skakelbeampte, Openbore
Betrekkinge, in US se
Transvaolse kontoor; Prof I.).
von der Merwe - oongestel as
professor in Geogrofie; Dr J.
von der Westhuyzen - verkies
tot moderator van die Wes
Koapse NG Moderatuur; Adv
W.A. von Deventer - oongestel
as Regter von die Koopse
Provinsiale Afdeling van die
Hooggeregshof; Dr A.1. von
Niekerk LP - oongestel as
Minister van Landbou; Prof
A.H. van Wyk - oangestel as
Viserektor (Bedryf) osook
verkies tot Voorsitter von
Distillers-Korporosie,
Stellenbosch; Mnr A.V. von
der Merwe - aangewys as
Voorsitter, Brandewyn-stigting;
Adv Christo Wiese - oongestel
as lid von die Ekonomiese
Adviesrood von die Stoots
president; Mm A. Williams 
oongestel as Adjunkminister
von Nasionale Opvoeding;
Mnr j.K. Wasserfoll - oongestel
as Finonsiele Direkteur von lGI
Versekeringsmoatskoppy; Dr
P.). Welgemoed LP - aangestel
as Minister von Vervoer en von
Pos- en Telekommunikasie
dienste.

(b) Gelukwense aan lede van
die Konvokasie met toekennings
en of pryse wat huIIe ontvang
het, voorgedra deur die Vise
president:

Prof G Brummer - ontvang
Hovengoprys vir Wiskundige
Wetenskappe van die SA
Akademie vir Wetenskop en
Kuns; Prof J.G.H. Combrink 
ontvong C ) Longenhoven-prys
vir Toolwetenskap deur SA
Akademie vir Wetenskop en
Kuns vir sy bydroe tot die
Afrikoanse taolkunde oor die
ofgelope drie dekades; Prof P.).

Cillie - verkies tot erelid van SA
Akademie vir Wetenskap en
Kuns - ontvang MS Louw-prys
vir uitmuntende diens aan
Afri ka a nse sake lewe van
Afrikaanse Handelsinstituut;
Prof S.P. Cilliers - ontvang
medalje van die Sentrum vir
Wetenskapontwikkeling van
die RGN; Prof lohan de Villiers
- ontvang merieteprys vir uit
muntende kultuurdiens in
Wes-Kaapland van die
Streekroad vir Kultuursoke;
Mnr W.A. de Klerk - deur die
Stigting Simon van der Stel
vereer met 'n medalje vir die rol
wat hy gespeel het in die
bewaring van die Draken
steinvollei; Prof P.G. Human 
ontvang erepenning vir
Wetenskaplike Vokbevordering
in die Notuurwetenskoppe op
sekon-dere vlak von die SA
Akodemie vir Wetenskop en
Kuns; Prof F./.W. Hahne - ont
vong Hovengoprys vir Fisiko
van die SA Akademie vir
Wetenskop en Kuns; Prof F.
Hugo - ontvang toekenning
van die SA Instituut van
Siviele Ingenieurswese vir sy
uitsonderlike bydroe tot die
vokgebied von osfoltploveisel
tegnologie; Prof Willie Jonker 
wen Andrew Murroy-prys vir
Afrikoonse teologiese pub
likosies met die boek "Uit vrye
guns aileen"; Prof C.F.I.
Muller - ontvang Stalsprys vir
Kultuur-geskiedenis van SA
Akodemie vir Wetenskop en
Kuns; Prof Ion Nel - ontvong
die Dierkundevereniging von
Suid-Afriko se prestige-toeken
ning vir buitengewone bydraes
tot die studieveld; Prof I.S.
Pretorius ontvong die
Presidentstoekenning von die
Stigting vir Navorsings
ontwikkeling; Mnr P.G. Steyn 
ontvang die Protea-toekenning
vir Bemorking; Mnr Beyers
Truter - bekroon as interna
sionole Wynmoker van die
jaar; Dr P.D.R. von Heerden 
ontvang die Voortreflike
Alumnustoekenning van die
Divisie von Kern-geneeskunde
by die Johns Hopkins-univer
siteit in Baltimore, VSA; Prof
Ernst von Heerden - verkies tot
erelid van die Suid-Afrikaanse
Akodemie vir Wetenskap en
Kuns; ontvang eredok
torsgraad von UOVS; - ont
vang Gustav Preller-prys van
die Suid-Afrikoanse Akademie
vir Wetenskap en Kuns; Mnr
Pieter von der Westhuizen 
ontvang Pieter von Drimmelen
medalje vir die bevordering von
Afrikaans op godsdienstige
gebied van die SA Akademie vir
Wetenskop en Kuns; Prof D.
Vermaak - ontvang die SA
Akademie vir Wetenskap en

Kuns se Besondere Erepenning
vir Onderwysstelselbeplanning;
Adv Christo Wiese - bekroon as
Die Burger se Sakeleier van die
jaar - deur die Instituut vir
Bema rkingsbestu ur aan gewys
as Bemarkingsman van die
laar; Prof C.L Wjcht - ont
vang erepenning van die
Fakulteit Wetenskap en
Tegniek van die SA Akademie
vir Wetenskap en Kuns; Dr
Chris Garbers - ontvang eredok
torsgraad in die Natuur
wetenskappe; Dr Hendrien
Lambrechts - ontvang eredok
torsgraad in die Wysbegeerte;
Prof Herman Ridderbos - ont
vang eredoktorsgraad in die
Teologie;

(c) Prof. S.P. Cilliers stel
namens die Konvokosie 'n
mosie van dank en waarde
ring vir die jaar se goeie
prestasies aan die Road en die
Senoot von die Universiteit,
die uitvoerende bestuur, die
odministratiewe personeel,
dosente, navorsers en stu
dente voor. Hulle het vaniaar
weer 'n mooi hoofstuk in die
geskiedenis von die
Universiteit geskryf en die
Konvokasie gee graag sy
steun en woordering oon
hulle.

6. Verkiesing van President en
Visepresident vir die
termyn 1 lanuarie 1992 - 31
Desember 1993

Die Sekretaris, prof S.
Kritzinger, vro nominosies vir
die amp van President van die
Konvokosie vir die termyn 1
Januarie 1992 - 31 Desember
1993. Op voorstel van dr D.P.
de Villiers word prof B.
Booyens onbestrede herkies.

Prof Booyens neem die voorsit
terstoel in en vra om nomi
nosies vir die amp van
Visepresident von die
Konvokasie vir die termyn 1
Jonuorie 1992 - 31 Desember
1993. Op voorstel van mnr.
Johan Fechter word prof. T.
Pauw onbestrede herkies.

7. Afsluiting: Die Voorsitter
bedank aIle oonwesiges vir
hulle teenwoordigheid en rig
'n besondere woord van dank
aan die Sekretaris, prof S.
Kritzinger, en mnr J.L. Fechter
en onder personeel wat
behulpsaam was met die
reelings vir die byeenkoms
asook die onthaal in die
Sanlamsaol.

Die vergadering verdaag om
21:05.

II
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Matieland het met leedwese verneem van die heengaan van die
volgende US-personeellede, Oud-Maties, Maties en andere wat 'n

verbintenis met die Universiteit gehad het:
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Mm Keith R. Anthony (24) van

die Paar!; B.Jng. (1989); en met
sy dood 'n M.lng.-student.

Prof G. Cronje (84) van Arcadia,
Pretoria, wot B.A. en M.A. (1928,
'29) behaal het.

Mnr I.J. de Beer (85) van
Postmasburg, wot 'n diploma in
skoolvoorligting (1950) behaal
het; het ook op Graoff-Reinet en
aan Unisa gestudeer.

Mnr I. de Villiers (72) van
Vryburg; B.A., M.Ed. (1945, '54).

Mm G.). (Gerrit) de Vynck (28)
van Ellisros, 'n megoniese inge
nieur; B.lng. (1989); dood in 'n
valskermongeluk,

Mej J.E. du Plessis (63) van die
PaarI; B,A" S.O.D, (1947, '48);
onderwyseres op Oudtshoorn en
van 1952 tot haar aftrede in 1982
'n dosent aan die
Onderwyserskollege Paarl.

Mm Ryno Eksteen (46)von
Northcliff, Johannesburg; B.Se.,
B.[ng. (1970).

Maj H.M. Geldenhuys (27) van
Vryburg; B.Mil. (1988); is dood
in 'n motorongeluk.

Dr I. de S. (Sandy) Hendrikz (54)
van Somerset-Wes; B.MiI., Hons
B., MBA, D,Phil. (1959, '83, '84,
'91) wat die afgelope tien jaar
aan die US-Bestuurskool ver
bonde was; het daar 'n belan
grike aandeel gehad in die uitbou
van 'n baie geslaagde modulere
MBA-kursus.

Mm Dirk J. Hattingh (65) van
Bloemfontein; B,Se. Agrie. (1949);
het ook 'n M-graad aan die UP
behaa[; adjunk-direkteur, OVS
streek, Departement Landbou
ontwikkeling, waar hy sy hele
loopbaan gewerk het, behalwe
1983 - '86 toe hy SA landbou
attache in Austrolie was.

Mm M.S. lohnston (33) van New
York; BA. Regte (1977); het
LL. B. (Kaapstad) behaal; was op
28 die jongste onderpresident
wat Citibonk, New York, nog
gehad het.

Mnr I.). Kritzinger (75) van
Noordhoek, Kaapse Skiereiland;
B.Se., S.O.D., M.Se. (1937, '38, '40).

Mnr I. Laubscher (68) van
Middelburg, Kaapland; B.A.,
S.O.D. (1945, '46).

Mev E.W. (Bettie) Ie Roux (gebore
Scholtz) van Somerset-Wes; B.A.,
SO.D (1936, '37); 'n oudinwoner
van Monica.

Mnr F.I.M. Ie Roux (72) van
Waterkloof, Pretoria; B.A" S.O,D.
(1939, '44).

Os lozua I.G, Loots (89) van
Sunnyside, Pretoria; B.A. (1924)
en Kweekskoolopleiding; geor
den in 1930; leraar in
Johannesburg, op Bethlehem en
Crodock en tot sy oftrede (1969)
in verskeie gemeentes in Pretoria.

Mm W.P. Dreyer Loubser (61)
van Oranjezicht, Kaapstad;
B,Comm, (1951); Transvaalse
bestuurder van FVB, later
Sentok-bestuurder, Kaapstod, en
no sy aftrede aktief verbonde aan
'n ingenieursfirma; o.m. vroeer
voorsitter van die klub Here XVII
en die Kaapse Afrikaanse
Sakekamer.

Mm B.D. (Burt) Maree (77) van
Faerie Glen, Pretoria; B,Sc.,
M.Se. (1934, '35); 'n oud·
Dagbreker; getroud met Oud
Matie Monica Botha; was ver
bonde aon Weerkundekantoor,
Bloemfontein, Geologiese
Opname, Pretoria, Federale
Mynbou en aan General
Mining, Johannesburg, waar hy
as ontwikkelingsbestuurder
afgetree het. Sy twee seuns en
twee dogters is almal Oud
Maties.

Dr Sandy Hendrikz

Mnr Koos Oosthuysen

Mej G.K.M. Morrison (80) van
Stellenbosch; B.Se., M.Se.
(chemie) albei met lof (1930, '31);
dogter van prof IT, Morrison,
wat vir 42 jaor aon die Victoria
kollege en US verbonde was. As
Matie het sy eerstespan-hokkie
en -tennis gespeel en was slegs die
tweede Matie met WP-hokkiek
leure; het 'n nagraadse diploma
in Londen verwerf; was eers ver
bonde aon die Brondstof-novors
ingsinstituut; het in die Tweede
Wereldoorlog as vroue-vry
williger by die Youngsfield-bosis
lesings aongebied en die Lugmag
bibJioteek heron twerp en uitge
bou; is met 'n MBE vereer; was
tot haar aftrede met onderskeid-

ing verbonde aan die Bura van
Standaarde.

Mm AN (Arie) Oelofse (66) van
Clocolon; B.Se. (1943); het door
na sy prokureurs-leerkontrak
deurloop en gepraktiseer op
Clocolon; was voorheen presi
dent van die Prokureursorde van
die OVS.

Mm 1.1. (Koos) Oosthuysen (75)
van die Strand; B.A., S.O.D.
(1936, '37); wot van 1967 tot sy
aftrede in 1981 die US-rektor se
persoonlike assistent was, onder
drie rektore, proff H.B. Thom,
jonnie de Villiers en Mike de
Vries; vir sewe jam tot 1973 was
hy ook die redakteur van
Matie/and; was voorheen onder
wyser in Kaapstad en op
Upington, en skoolhoof op
Kenhardt en Swellendom; was
mederedakteur van 'n boek oor
prof Thom (1969) en oor
Dogbreek (1971).

Mev D.C. (Daisy) Poole voorheen
Rossouw, gebore Hayward) van
Port Elizabeth; BA, HPOD
(1945); 'n oudinwoner van
Monica en oud-SR-Iid,

Dr Louis Rive (71) van
Hermanus; wat in 1983 'n ere
doktorsgraod ontvong het en ook
voorheen in die US-Raad gedien
het; voormaJige posmeester-gen
erool tot 1980; het ofgetree om
as voorsitter van die
Beplanningsraad van Groter
Soweto die lewensomstandighede
van die stad se inwoners te help
verbeter; was damna ook by die
verbetering van swart woonge
biede in Oos-Kaapland en Natal
betrokke; was aktief in die kultu
ur· en gemeenskapslewe, O.m. as
WNNR- en Unisa-raadsJid; het
ook van Wits 'n eredoktorsgroad
ontvang.

Mm F.J. Rosenstrauch (83) van
Roodepoort; BSe. (1927).

Mm P.R. ("Polla") Roux (95) van
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AFRIKAANS EN
NEDERLANDS BEWEEG VIT

WAARTS

Drs fan Kits Nieuwenkamp (middel) saam met mev Dorothea van Zyl, waf
hom op Stellenbosch onlvang het, en prof Una Spies van die Deparlemenl

Afrikaans en Nederlands.

Stellenbosch; wat tot op 65 byna
20 joar in die US-administrasie as
boekhouer gewerk het en 'n groot
donoteur van die US was,

Mnr F.e. Rust (87) van
jeffreysbaai; B.A., S.O.D., M.A.
(1925, '27, '28); onderwyser op
Vanrhynsdorp en skoolhoof
(1938 - '62) op VredendaL

Mnr H.j. Rust (52) van Durban;
B.A., S.O,D. (1960, '61).

Dr A.P.G. (DoIQ Schonau (63)van
Pietermaritzburg; D.Se. (Bosbou)
in 1969; was 'n navorser by
Saasveld en daarna verbonde aan
die wattel-navorsingsinstituut in
Pietermaritzburg; 'n wereldken
ner van intensiewe wattel- en
bloekomverbouing; het verskeie
toekennings ontvang.
Dr E.S.C. Sheard (65) van Oos
Londen; M,Med (1972),

Stellenbosse dosente, onder wie
mev Dorothea van Zyl van die
Departement Afrikaans en
Nederlands, wat onlangs 'n tyd in
Nederland was, se houdings in
die stamland en elders het bykans
'n ommekeer gemaak. Daarby
gaan nuwe deure ook oop in
lande wat kort gelede nog agter
die ystergordyn afgesluit was.
Dit blyk uit die groot aantal
Nederlandse, Vlaamse, Poolse,
Hongaarse en joego-Slawiese
Neerlandici wat onlangs die
Neerlandistiekkongres op
Potchefstroom bygewoon het.

Baie van die besoekers was van
mening dat hulle nie werklik kon
se hulle was in Suid-Afrika voor
hulle ook Stellenbosch besoek het
nie, se mev Van Zyl. Die

Mnr G.E. Smit (67) van Villieria,
Pretoria; B.A, (1948).

Mnr W. Anton Smith (22) van
Mosselbaai; B.Econ, H,O.D,
(1990, '91).

Dr L. Terblanche (35) van
Piketberg; M.B., ChB (1980).

Mej M.M.H. Verster (83) van
Stellenbosch, wat 'n diploma in
bu itengewone onderwys (1940)
behaal het.

Dr j.L. van der Merwe (63) van
Brenton-on-Sea, Natal, wat in
1947 admissie begin studeer het,
maar no medies oorgeslaan het
en M.B., ChB (1964) asook
M.Med. (1975) behaal het.

Mnr I.A.H. van Niekerk (78) van
Pretoria; B,Comm. (1933),

Departement Afrikaans en
Nederlands was gevolglik
bevoorreg om 'n stroom besoek
ers te kon verwelkom. Onder
hulle was dr Zofia Klimaszewska
van Warscau, Pole, me Jelica
Novakovic-Lopusina van
Belgrado (joego-Slawie), asook
drs Marce! Kwaijtaal en dr jerzy
Koch van Wroclav (Pole), waar
die grootste Nederlandse afdeling
buite Nederland (Suid-Afrika uit
gesonderd) gevestig is. Wroclav
se Neerlandici wit spesifiek graag
met die Departement Afrikaans
en Nederlands op Stellenbosch
saamwerk,

Ook vanuit Nederland is daar
inisiatiewe om die uitruil van
dosente en studente weer op
dreef te bring. Drs Agaath

Mnr F.C.!. (Tokkie) van Tubbergh
(79) van die plaas Riverside,
Worcester, wat in 1931 'n l.id was
van die gedugte 0.19-span wat
die lkeys met 'n rekordtelling van
79-0 gektop het; 'n lojale Oud
Matie hoewel hy net een jaar as
B.Se-student aan die US was,

Mev M.M. (Miriam) van Wyk
(gebore Bruwer) van Clocolan,
wat in 1925 - '26 aan die
Konservatorium gestudeer het en
in die destydse Arcadia gewoon
het.

Oudregter r.W. ("Helm") van Zijl
(83) van Kaapstad; B.A., LL.B,
(1931, '33); voormalige Kaapse
regter-president; die seun van
voormalige Kaapse regter-presi
dent H.S, van Zijl en kleinseun
van I.W. Sauer, 'n lid van die
eerste Unie-parlement; was

Pescher-ter Meer, hoof van die
vakgroep Nederlands aan die
James Boswell-Instituut van die
Rijksuniversiteit Utrecht asook
dr Eep Franken uit Leiden het
moontlikhede kom ondersoek.

Die Maties was ongelukkig nog
met vakansie toe die besoekers by
die US was, maar in die
Departement Algemene Taal
wetenskap het prof Geert Booij
van die Vrije Universiteit
Amsterdam wei 'n lesing gelewer.

Een besoeker wat sowat 'n maand

lank appelregter, was 'n lid van
die afbakeningskommissie van
die 1952-verkiesing, en was lank
voorsitter van die
Perskommissie,

Mnr J.G. (lohan) Wahl (23) van
Prieska; 'n Matie-B.lng.-stu
dent.

Mnr K.N. (Ken) Watson (64) van
Stellenbosch; B,A en S,O.D.
(1950, '51); het gedurende 1946
- '51 vir die Maties en WP as
vleuel gespeel; kaptein van die
Matiespan wat die Groot
Uitdaagbeker gewen het en 01
die noordelike universiteite
asook 'n Oxford-Cambridge
toerspan verslaan het.

op Stell en bosch vertoef het om
die bande t!1ssen Nederland en
Suid-Afrika weer hegter te
knoop, was drs Jan Kits
Nieuwenkamp, die sekretaris van
die Algemeen Nederlands
Verbond. Hy het 'n lesing voor
die derdejaarstudente in
Afrikaans en Nederlands asook
belangstellende kollegas gelewer
oor die plek van Nederlands in 'n
verenigde Europa, teenoor die
posisie van Afrikaans in 'n nuwe
beMling in Suid-Afrika. Sy
dogter Minette studeer in die
eerste semester aan die US.
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PROMOSIE ARTIKEL

Lieberheim
10k egpare wie se kroos reeds uit die huis is

Fase III word nou beplan

Me; Malieland, faksi Wenlzel, hel by Lieberheim besoek afgele. Sy slaan hier by die eleklronies beheerde hek
walloegang tot Lieberheim verleen.

32

Bellandia se voorspelling dat hul
Lieberheim-prolek byval sal vind
onder egpare '.'lie se kinders reeds
uit die huis is, blyk korrek te gewees
het, se die besfurende direkteur van
die maatskappy, mnr John Clark.

'Sowat 85% van die kopers tot
dusver was bo die ouderdom van
50 jaar. Aangesien ons onlwerpe
spesifiek op die tipe kopers gemik is,
is ons natuurlik in ons skik hiermee",
het hy gese.

Die projek met sy 43 eenhede is
teen die hange van die Hotlentols
Holland by Paradysklool net buite
Stellenbosch gele8. Dit is presies 3
km van die middedorp al en 800m
vanal die Stellenbosch/Somerset
Wes-deurpad. HUispryse begin by
R240000.

Verkope by Lieberheim het die alge
lope paar weke loegeneem. AI agl
eenhede in lase I is reeds verkoop,
en daar is begin mel bouwerk aan
lase II, vir 12 eenhede, waarvan
die helfte reeds verkoop is

Onder hierdie bemoedigende
omstandighede het Bellandia besluit
om gouer as wat beplan is, voort te
gaan met die beplanning van die
derde lase vir nog 12 eenhede.

Mnr Clark het gese dat behuising vir
kopers '.'lie se kinders reeds die huis
verlaat he!, nou een van die mees
gesofistikeerde en veeleisende
markte geword he!.

"Hierdie koper het of reeds algetree
01 die kinders is uit die huis ui!. Hy
besit reeds 'n huis en is nle grelig om
Ie verhuis nie, maar hy sal Irek iodi
en hy die regte 'pakket' kan vind."

Die pakket, het mnr Clark gese,
behoort alles in Ie sluit wal deur
Lieberheim aangebied word Die
deurslaggewende kenmerke van
hierdie on wikkeling, het hy gese, is
dal

die huise almal vrystaande is;
die eenhede onder afsonderlike

litel verkoop word, en dat die eien
dom onmiddellik op die koper se
naam oorgedra kan word, wat
beteken dal dil 'n heeltemal veilige

belegging is wal eendag teen 'n
aansienlike wins aan sy erlgename
nagelaat kan word;

die hele landgoed deur 'n vei
ligheidsmuur omhein is, met slegs
een ingang 'Nat eleklronies beheer
word deur 'n teleloonverbinding na
elke eenheid, sodal die hek nie
oopgemaak kan 1V0rd tensy die

besoeker geidentiflseer is nie:

elke huis, algesien van die vei
ligheidsmuur, sy eie tuinmure hel

at algehele privaatheid verseker:

die terrein en die uitsig "byna
volmaak" is Die 360-grade uitsig
sirek oor die Kaapse Vlakle lot by
Talelberg, Tafelbaai en Valsbaai, en
ook na die 150 km-Iange HotlentOls
Holland-bergreeks met verskeie
voetslaanpaaie. Die KWV-proef
plaas Ie aan die noordekant van die
landgoed:

daar Iwee oopruimles binne die
landgoed is. met grasperke en tuine
waar 'n mens kan gaan wandel sonder
om die landgoed te verlaat:

• die terrein binne 'n paar minute
se ry is vanal die Stellenbosch
gholfklub (waar die SA Meesters
loernooi elke jaar gespeel word). die
Tegnopark, 'n dosyn wynland
goedere en net so veel Kaapse
restaurante, die "Gun and Dog
Club", Stellenbosch-vliegklub - en
die slasie. Daar is meer as 30
gemeenskapsklubs waarby inwoners
kan aanslui , en Stellenbosch-uni
versiteil (tien minute se ry) bied 'n
'.'lye verskeidenheid aandlesings en
buitemuurse kursusse.

"Onder die kopers van '.'lie ons die
hoogste lof ontvang het, is 'n aan
lal oud-Maties wat na die plek van
hul universiteitsdae lerugkeer, dik
'.'leis nadat hulle hul hele loopbaan
in die binneland deurgebring he!
Stellenbosch is die mooiste dorp in
Suid-Afrika, en mense kom maar
altyd terug", het mnr Clark gese.

Mnr Clark het gese dat daar nou
leitlik geen grond meer in
Siellenbosch beskikbaar is oie.

Die projek vind ook groot byval
onder persone uit Transvaal, waar
van ongeveer tien per dag die
ontwikkeling besoek.

"Diegene wal aan die suidekant van
die dorp, soos by Lieberheim, koop,
sal ongekende stygings in die
waarde van eiendomme ervaar.
Lieberheim is een van net 'n paar
uitsigterreine in die gebied, en daar
is oou geen ander terreine met uil
sigle aan kieskeurige kopers beskik
baar nie.

Vir 'n afspraak om die ontwikkeling
gedurende die vakansietydperk te
besoek, skakel asseblief Bellandia
se verkoopsdirekteur mnr Hannes
Saaiman, by (021) 689-08764
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Paradyskloof
STELLENBOSCH

BELf IN U ElE DEELTJIE VAN STELLENBOSCH EN GENIETALGEHELE SEKURITElT, 'N IDILL/ESE
OMGEWING EN 'N UITSIG OOR DIE MAJESTIEUSE JONKERSHOEKBERGEI

RUIM • VEILIG • SKILDERAGTIG
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• Hoofslaapkamer met badkamer en aantrekkamer
en-suite.

• 2de en 3de slaapkamers met volledige badkamer.
• Motorhuis en motorafdak.
• Ommuurde privaattuin.

• 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 Jonkers
hoekberge, sonnige noord-aansig kamers en - die beste van alles - werklik goeie
sekuriteit.

BB
BB
bellandia

Sekuriteit is van uiterste belong 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 veilig
heidsmaatreels, kan inwoners hulle ook berus in die
wete dot vriendelike bure door is wanneer hulle
hulle nodig het.
Die Lieberheim-skouhuis is 7 doe van die week oop:

Moan. - Don. 1'1 hOO - 18hOO,
Vry. - Son. 14hOO - 18hOO. Neem
die R44 vanaf Stellenbosch no
Somerset-Wes, draai oorkant die
gholfbaan links in Paradyskloof
weg en draai daama by die
tweede pad, Floridaweg, regs.
Lieberheim is aan die einde van
Floridaweg.

Tree in verbinding met ons by
die skouhuis (02231) 90-1705
gedurende skou-ure of Susan
Saaiman (021) 96-7222.




