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Nuwe boeke
Weerkunde vir suidelike Afrika
The Weather and Climate o f Southern Africa. Second edition, 2000. P. D, Tyson and R. A. Preston-W iiyte. O xford U niversity Press
Southern A frica, Cape Town, 396 pp.
M et die enorm e tem po w aarm ee nuwe !<ennis in die natuurw e te n s k a p p e g e g e n e re e r w o rd , is d it aan d ie een leant
verstom m end - en aan die ander kant nogal hartseer - om w aar
te neem hoe gou ’n goeie navorser se nalatcnskap na sy aftrede
verdwyn. Dit w ord ecnvoudig verswelg deur die vloedgolf nuwe
inligting en begrippe. Tot selfs in die nabye verlede hot die
bydraes van sekere w etenskappers nog lank na hul dood bekend
en bew onder gebly. Vir vele akadem ici is die versoeking dus
groot om hul w etenskaplike nalatcnskap teen die vergetclhcid
te beskerm ; en op w atter beter m anier dan as om ’n handbock te
skrywe? H ierdeur w ord volgende geslagte studente nog bedag
gem aak op die w erk van die skrywer. H andboeke het beslis ’n
baie langer raklecftyd as navorsingsartikels in vakjoem ale. Die
nadccl van sulke boeke is cgter dat die skryw er se keuse van
ondcrw crpe, hoofsaaklik uit eie w erk, gou laat deurskem er wat
sy onderliggende m otivering w as. So ’n censydigheid dien nie
juis die student se belange nie.
D aar is natuurlik ook m inder selfgesentreerde m otiverings
om ’n handbock saam te stel. D aar kan naam lik ’n duidclikc
behoefte aan so iets bcstaan. Die bestaandc handboeke mag sterk
vcrouderd w ees. D aar mag ’n behoefte in sekere vakgebiede
w ees vir ’n handbock w at ’n m eer plaaslikc perspektief op ’n
saak w crp. Veral in vakgebiede soos die geografic, geologic,
w eerkunde en die oseanografie sou dit sekerlik w aar wees. In
die saam stel van so ’n handbock, duidelik gem ik op plaaslikc
behoeftcs, lê daar egter ook gevare. Aan die een kant is daar die
gevaar dat dit m aar net nog ’n standaard-teksbock w ord met ’n
paar S uider-A frikaanse - se nou m aar - voorbcclde om ’n
plaaslikc geurtjie daaraan te verleen. Aan die ander kant kan dit
so sw aar gcbuk gaan onder plaaslikc vcrskynscis dat die stu
dent nie deeglikc onderrig kry in die basiese beginsels van die
vak nie. In w atter van hicrdie slaggatc het professore Tyson en
Preston-W hyte in die nuutste dnik van hul bock The Weather
and Climate o f Southern Africa getrap?
H icrdic boek is ’n sterk aangcpastc w eergaw e van ’n vorige
handbock The Atm osphere a n d Weather o f Southern A frica wat
12 ja a r g e le d e v e rs k y n h et. D ie v e ra n d e rin g in titc l is
insiggew cnd, w ant hicrdic is nie net ’n bygcw erktc, twecdc
uitgaw c van die vorige nie, m aar in baie opsigte ’n nuw e bock.
D ie to e n cm cn d e b ela n g rik h c id van k lim a atstu d ie s in die
algem enc weerkunde en, m eer bepaald, vir Suider-A frika, word
w eerspieel deur die veci groter aandag w at aan klim atologic
gegee word. D it is ook verblydcnd om te sien in hoc ’n m ate die
rol van die oseaan belig word, iets w aarvan plaaslike geograw c
in die verlede nie veel w ou w eet nie, om van w ccrkundiges nie
eers te praat nie. D ie g roter aandag aan die bew eging van
lugbcsocdeling oor Suider-Afrika weerspieel tot op groot hoogtc
die navorsingsbydraes uit Tyson en sy navorsingsgroep se eie
werk. Om die w aarheid te sê, dit is m erkw aardig hoeveel van
die m ateriaal in die boek uit die navorsingsw erk van die C lima
tology Research Group aan die U niversitcit van die W itwatersrand kom. Is die bock dan tog te veel gekleur deur die skrywers
se eie belangstellings en het hulle wel in hicrdie slaggat van eie

bclangstclling getrap?
Ek glo nie. D ie feit dat die w erk uit die U niversitcit van die
W itwatersrand so prom inent in die bock figureer, is bloot ’n
heel rcëlc w eergaw e van die reuse aandcel van hicrdic groep in
’n vakgebied w at in Suid-A frika oor die laastc dekades baie
a gteruitgegaan het. Een van die m in lig p u n tjies in hicrdic
trcu rig e to estan d w as die v e rsk y n in g van h ic rd ic bock se
voorganger en die feit dat dit w eens standhoudende verkope
nou opgevolg kan w ord m et h ierd ic nuw e w eergaw e. A lle
tersicre opleidingsinstansies in Suider-A frika w at w eerkunde
o f klim atologic aanbied, het die bock voorgeskryw c. H icruit is
dit duidelik dat dit aan ’n skreiende behoefte voldoen het. Die
vraag is cgter o f die boek goed aan hicrdie behoefte voldoen.
Gee die nuwe w eergaw e sowcl die beste basiese opleiding in
die w eerkunde en klim ato lo g ic, as vold o cn d e d ekking oor
plaaslike w eerkundige om standighedc? Is die balans reg?
Om hicroor ’n oordeel te vcl, m oet die doel van hierdic bock
in gedagtc gehou word. Dit is ’n boek gem ik op die kundigc
publiek, m aar w at ook as voorgraadsc teksboek gebruik kan
word. Dit beoog nie om ’n gesaghebbcnde w etenskaplike bock
oor die Suider-A frikaanse w eerkunde te w ees nie. Dit begin dus
by algem enc sake soos die struktuur van die atm osfeer, fisicsc
proscsse in die atm osfeer cn m esoskalige stelsels, en bew ecg
dan na sinoptiese stelsels, oscaan-atm osfeer-w issclw erking en
na bcsondere toestande in Suider-A frika. H icrdic volgorde is
min o f m eer gebruiklik in intem asionale w cerkundchandboeke,
m aar het hier ’n duidclikc nadruk op plaaslike behoeftcs cn
om standighedc. Laasgenoem de is duidelik nie net aangclas as
’n nagedagte nie, m aar is deeglik ge'integreer en verw eef met
die basiese w eerkundige tcmas. Die afbakcning van die gebied
wat vir voorgraadsc studente gedek w ord, is dus, na my oordeel,
afdocndc. Die behandcling daarvan is deeglik en om vangryk.
D ie S u id e r-A frik a a n s e a s p e k te w a t in g c s lu it is, is n ie
allesomvattcnd nie, maar is beslis ’n goeie voorgraadsc inleiding.
En die styl?
Persoonlik vind ek die teks - veral in sekere hoofstukke baie sterk gebind aan die illustrasics. D it spring v ir m y te
ongestrukturcerd van een figuur na ’n ander en w ck som s die
indnik dat die illustrasics die toon aangee. D ie teks is vir my
gevocl ook te sw aar m et feite gelaai. D it maak die lees daarvan
bietjie moeisaam . M y studente stem cgter nie saam nie. Hulle
vind deurgaans dat dit ’n baie bruikbare en toeganklikc teksboek
is. Is ander handboeke sc prosa dan nog sw aarder? Die boek is
ry k lik g e illu s tre c r; ’n h ele a an ta l fig u re is k o n se p tu e e l
oorspronklik en leersaam . Baie figure is cgter tot posseëlgrote
verklein w at beslis afbreuk doen aan die gehalte van hul inhoud.
Die bock is keurig deur O xford U niversity Press uitgegec. Dit
is eg ter nie heeltem al so n d er setfoute nie. D ie v oorblad is
kleurryk, m et foto ’s van indrukw ekkende w olkstapels. Ek vind
die foto’s se sam cstclling egter verw arrend. Een foto sou m eer
impak gehad het as die huidige konglom orasie.
H et die skrywers dus daarin gcslaag om ’n deeglike SuiderA frikaanse handbock saam te stel so n d er om die plaaslike
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invalshoek liccltcmal die oorhand tc laat kry? Opsom m cndcrw ysc: ja . H icrdic is ’n om vangrykc cn w aardcvoile tcksbock
w at ’n groot bydrac gaan lew cr tot die opieiding van ’n nuwc
geslag w ecrkundigcs cn klimatoloc in suidciikcAfrika. Die nuwc
w ccrgaw c is gocd aangcpas aan vcrandcrdc om standighcdc hicr
tc landc cn intcrnasionaal. Die skrywcrs word geiiikgcwcns met

iiicrdie besondcre bydrae tot die iiitbouing van die vakgebied.
Mag daar nog baie niiwe w ccrgaw cs uit hiil pen vcrskyn!
Johann R.E. Lutjeharms
Departenient Oseanogralle, Universiteit Kaapstad
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