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BepJan u 'n vakansie? Of'n sakebesoek? 
Waar U ook al gaan sal Standard Bank 
Reisigerstjeks u reisgeld beveiJig. U 
hoef nie noodwendig 'n bankrekening te 
he nie - u koop hulle eenvoudig oor die 
toonbank by enige Tak van die Standard 
Bank. 
U teken die tjeks as u hulle koop, en weer 
as u hulle kasseer of hulle in winkels en 
hotelle gebruik. Die twee handtekeninge 
moet ooreenstem 
-dit is u 
beveiliging. 

" Totsiens, skat. Geniet 

die vakansie. Pas jou 

Boed op-en moenie ver

Beet om te sklyJ nie." 

Standard Bank-reisigertjeks is vel'/{ rvgbaar in eenlwde 
van £2, £5 en £ 10 - in Suid-A/rikaanse geld en Sterling 

en in eenhede van £5 en £10 in Rhodesiese geld. 

U eie handtekening beskerm u, en u hoe] nie 'n bankrekening te he om Standard Bank-reisigerstjefzs 
te koop nie. 
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Castle Premium Lager 

is bier uit die wereld se 

heel boonstr: rakke ... 

bier am 'n man te 

plesier. Skink en klink 

en u sal saamstem-dis 

"Doli vir die Dol's l" 
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* Die sokkies 
wat hul geld 

dubbeld en 
dwars werd is. 

WOLNIT 

EEN
 
PAAR
 

sol meer 

os 3 poor goedkoop 

sokkies oorleef! 

SOKKIES 

is gewaarborg om nie te krimp 
nie-altyd nommerpas te bly! 

Hoehakversterking met spesiale 
nylondraad tot '0 i-dm. bokant die 

skoen. Dieselfde versterking ook 
in die toonl 

Wolnit Super word dus op 
die belangrikste skaafplekke 

beskerrn-gee baie minder 
werk vir die stopnaald I 

Ook verkrygbaar in 
woJ-en-reknylon eo 
Terelene-rekoyIon I 

VZllll 
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Eerste Prys en Goue Medalje 
Half-eeuse Wynskou Londen 

BESTE BRANDEWYN IN DIE BRITSE RYK 
OUD-24a 
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DIE SPORTMAN 
DIE SPESIAAl_VOORBEREIDE DRANKIE VIR 
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K 0 0 -Vrugtesappe - hulle 

verskaf u energie en stukrag 

vir enige kragmeting. KOO

Vrugtesappe verhoog u weer

standsvermoe, gee u m e e r 

lewenslus en veerkragtigheid 

- en is heerllk. Hulle smaak 

beter as vars vrugte. Goed 

am te drink en goed vir u

KOO-Vrugtesappe. 

TRAKTEER U VRIENDE OP KOO-VRUGTESAPPE - HULLE VERSKAF ENERGIE 
DWARSDEUR DIE JAAR 

Ander gunsteling-geure: 

Lemoen, Pamela, Koejawel,~ !loppel verskof 
Tamatie, Appelkoos, Perske, 

Pruim.'If lewei1SIIl~,I 

N.S. WEES ALMAL SE GUNSTELlNG! 
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REDAK$IONEEL
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DIE Minister van Ekonomiese Sake, dr. N. 
Diederichs, het onlangs by '0 akademiese 
plegtigheid in Pretoria 'n sterk pleidooi ge
lewer vir groter finansiele steun van die 
publiek aan ons universiteite. Hoewel die 
Regering skenkings deur die publiek waar
deer, het hy gese, is dit waar dat die Suid
Afrikaanse publiek nog nie so bewus is van 
die waarde van universiteite as die publiek in 
ander lande nie. 

Die Minister het hier 'n saak van groot be
lang vir die universiteite aangeraak. '0 Mens 
kry die indruk dat daar by name in die Ver
enigde State, 'n veel groter besef van verplig
ting in die verband aan die kant van die 
publiek - en veral die alumnus-publiek 
bestaan. As 'n mens deur die V.S.A. reis en 
die een uoiversiteit na die ander besoek, is 
dit inderdaad 'n soort refrein wat opklink
die lang Iys name van weldoeners wat deur 
skenkings van byna asemberowende omvang 
hulle toegeneentheid en dankbaarheid aan die 
Alma Mater wou betuig. 

Een van die mooiste universiteite in die 
Verenigde State is Stanford-Universiteit in 
Palo Alto, Kalifornie. Die hele kompleks van 
lae grys sandsteengeboue met lang kolonnades 
en stoepe in Italiaanse styl, in verskeie vier
kante gegroepeer, gee die "campus" 'n este
tiese eenheid wat ander universiteite mis. Die 
universiteit is in 1885 deur Leland en Jane 
Stanford gestig as 'n monument aan hulle 
enigste kind wat op sestienjarige leeftyd oor
lede is. Senator Stanford was 'n bekende hu
maniter en politieke leier in die Weste. Ook 
die herdenkingskerk op die universiteitsterrein, 
met sy pragtige gebrandskilderde rame en 
Italiaanse mosaiekwerk, is 'n geskenk van die 
Stanford-familie. 

Nog 'n universiteit waar die vrygewigheid 
van alumni 'n mens op elke hoek en draai 
tref, is die Universiteit van Kalifomie in Los 
Angeles. "Kerckhoff Hall", die sentrum van 
die studentelewe, is die geskenk van 'il alum
nus. Hier is nie alleen die raadsaal, redak
sionele kantore en ontspanningsgeriewe vir 
studente gelee nie, maar ook die alumni
afdeling van die Universiteit, 'n boekwinkel, 
'n poskantoor en cafeteria. So is daar skaars 
'n inrigting vir hoer onderwys in die V.S.A. 
waar die name van talle oud-studente nie ver

ewig word deur 'n saal, 'n afdeliog, 'n gebou, 
'n biblioteek of 'n stadion wat na hulle ver
ooem is nie. 

In Suid-Afrika het ons nie die onderskei
ding tussen privaat- en staat-universiteite soos 
in die Verenigde State nie. Al ons universi· 
teite is staatsoodersteun in die sin dat hulle 
in hoe mate afhanklik is van die universiteit
subsidie wat die Regeriog toeken. Maar die 
waarde van 'n universiteit strek veel verder 
as wat deur die toekenning van 'n staatsubsidie 
gesimboliseer word. 'n Mens kan redelikerwys 
verwag dat die waarde van elke universiteits
inrigting, in sy besondere gebied en met die 
oog op die werk van nasionale belang wat hy 
doen, ook deur die gemeenskap wat hy dien, 
erken sal word. Van aIle gesigspunte is dit 
die doeltreffendste as die erkenning die vorm 
van milde geldelike ondersteuning sal aan
oeem. 

Voornemende donateurs van die Universiteit 
besef miskien nie altyd op boeveel verskillende 
maniere hulle 'n geldelike bydrae kan doen 
nie. Ons som 'n paar op: kapitale skenkings 
wat as kapitale som behoue bly en waarvan 
die Universiteit die rente gebruik; kapitale 
skenkings wat direk aangewend word soos vir 
nuwe geboue; kapitale skenkings wat deur 'n 
skenkingsakte geskied op voorwaarde dat 'n 
lyfrente aan die skenker gedurende sy lewe 
deur die Universiteit betaal word; geskenke 
wat oor 'n aantal jare geskied; gewone testa
mentere bemakings; 'n bemaking by wyse van 
'n lewenspolis waarvan die skenker die pre
mies betaal; groepskenkings, d.w.s. skenkings 
waartoe 'n aantal persone (bv. lede van die
selfde familie, of van dieselfde familienaam, 
of uit dieselfde distrik) bydra. 

Wat Stellenbosch betref, is ons dankbaar vir 
die groot getal manoe en vroue wat deur gel
delike ondersteuning bygedra het tot die groei 
en hoe ontwikkelingspeil van die Universiteit. 
Verskeie van die mooi geboue, baie van die 
doeltreffende fasiliteite, verskeie van die ge
spesialiseerde kursusse wat die Universiteit 
aanbied, sou nie moontlik gewees het sonder 
die ruimhartigheid van ons weldoeners nie. 

Hierdie edelmoedige vriende van ons Uni
versiteit het 'n duidelike besef gehad van die 
lewensbelang van die Universiteit van SteIlen
bosch vir ons volk, en van die noodsaaklik
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heid om die welsyn van die inrigting te be
vorder ten einde hom in staat te stel om aan 
sy roeping te voldoen. Hulle voorbeeld ver
dien navolging. 

Wie geldelike steun aan 'n universiteit gee, 
maak 'n belegging in die toekoms van sy volk. 
As die skenker 'n alumnus is, kan hy so 'n 
skenking beskou as die terugbetaling van 'n 
ereskuld, wat aangegaan is toe 'n groot deel 
van sy eie opleidingskoste gesubsidieer is 
(want nerens is studentegelde voldoende om 
die koste van 'n student se hele opleiding te 
dek nie). As hy 'n sakeman is, kan hy sy 
skenking beskou as 'n geregverdigde bydrae 
tot sy bedryfskoste, want vir hom en sy besig
heid is die beskikbaarheid van deeglik
opgeleide jong kragte van die eerste belang. 
As hy 'n ouer is, kan hy sy skenking sien as 
'n premie op 'n polis wat die beste opvoeding 
en die grootste geluk vir sy kinders verseker. 

Van elke gesigspunt is 'n geldelike skenking 
aan 'n universiteit 'n groot en edele daad. 
Want dit doen meer as om net 'n persoon se 
naam en sy filantropiese gebaar te bestendig. 
Dit is terselfdertyd 'n lewende gedenkteken, 

'n monument van vertroue, naasteliefde en 
geloof. 

Nuwe Skakelbeampte 

MNR. J. E. M. VERWEY is as Skakel
beampte in die Inligtingsburo van die Univer
siteit aangestel. Nadat hy die grade B.A. en 
M.A., asook die Sekondere Onderwysers
diploma, aan die Universiteit verwerf het, het 
hy agtereenvolgens op Barkly-Wes en Caledon 
onderwys gegee en later hoof van die Sekon
defe Skool Willem Myburgh op Frankfort, 
K.P., geword. Mm. Verwey wat oorspronklik 
van Tarkastad kom, is 'n ou bekende in rugby
en tenniskringe in die Boland. Sedert Julie 
1957 is hy hoofklerk in die administratiewe 
afdeling van die Universiteit. 

Ons heet hom hartlik welkom in die perso
neel van die Inligtingsburo en vertrou dat sy 
gawes van gesonde oordeel, geesdrif en vlotte 
omgang met mense ook in hierdie afdeling 
van die Universiteit se werksaamhede 'n groot 
bate sal wees. 

UNIVERSITEITSNUUS
 
Prof. J. M. Le Raux Terug 

ONS het prof. J. M. Ie Roux, hoof van die 
Departement Toegepaste Wiskunde, om 'n 
paar indrukke gevra na aanleiding van sy 
jongste uitgebreide reise in Europa en 
Amerika. Hy skryf as volg: 

"Natuurwetenskaplike navorsing (waarby 
die Suiwere en Toegepaste Wiskundes van
selfsprekend 'n merkwaardige rol spee1) word 
vandag in nagenoeg aile lande van die wereld 
al meer en meer beklemtoon. Dit is asof selfs 
die gewone man dit spontaan aanvoel dat 
natuurwetenskaplike navorsing ten nouste met 
sy wei en wee verbind is. 

Die doeltreffende benutting van die brein
krag van die volk is die strewe van feitlik aIle 
nasies en ons in Suid-Afrika moet die feit 
aanvaar dat ook ons in die groot wedloop van 
ons tyd ingetrek is, die wereldwedloop waarin 
ons steeds groter fasiliteite moet soek en uit
buit. Dis ook 'n wedloop waarby nie net mili
tere oorweginge of bestaansveiligheid van be
lang is nie, maar ook kennis, agtergrond en 
kulturele ontwikkeling. 

Ten spyte van die merkwaardige prestasies 
op die gebied van die wetenskap en tegniek 
se ingeligte mense aan ons dat ons in ons hoer 

onderwys, opleiding en navorsing in die al
gemeen nog feitlik 'n noodtoestand het. In 
die V.S.A. is daar tans (miskien ten dele as 
gevolg van tegniese triomfe in Rusland) 'n 
reuseveldtog aan die gang vir sogenaamde 
"beter skole". Op grond van wat ek daar 
gevind het, hoop ek dat die term "beter skole" 
oak 'n "beter dissipline" en 'n terugkeer na 
die ou paaie van "karaktervorming" sal in
sluit, 'n karaktervorming wat onder meer 'n 
helder besef by sowel ouers as kinders sal 
beteken dat 'n mens dit wat die moeite werd 
is, langs die weg van eerlike inspanning moet 
verwerf, en nie van jou jeug af daaraan ge
woond moet raak om alte veel in terme van 
geld en die daarmee gepaardgaande sogenaam
de hoe lewensstandaard te dink nie. 

In Engeland se die deskundiges dat die toe
koms van die land ernstig bedreig word deur 
'n tekort aan goedopgeleide wetenskapondcr
wysers. In skool na skool word die verskillen
de wetenskappe jaar na jaar minder en minder 
goed onderrig. 

Hoe staan sake by ons? Het dit nie oak in 
ons land tyd geword om weer inventaris op 
te maak en weer eens ernstig te beraadslaag 
oor moontlike leemtes in die onderwys en op
leiding aan ons hoerskole en universiteite nie? 
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As ons dit doen sal oas natuurlik vinu dal 
gebrek aan die nodige fasiliteite sy beperkende 
rol speel. Maar daar is ook ander aspekte van 
ons inventaris wat oorweging verdien: (a) 
Waarom beskou so baie studente onderwys nie 
meer as 'n baie aanloklike professie nie? 
(b) Waarom is daar onderwysmanne wat blyk
baar nie daarvan hou dat ons hoerskool
onderwys gekritiseer word nie? (c) Waarom 
verklaar selfs ervare onderwysers dat Std. VI 
nie meer 'n doeltreffende voorbereiding vir die 
Junior Sertifikaat is nie, en laasgenoemde nie 
meer 'n doeltreffende fondament vir Matriek 
nie? (d) Waarom glo sommige universiteits
dosente al lankal dat Matriek nie meer 'n doel
treffende voorbereiding vir 'n akademiese op
leiding is nie? (e) Waarom is baie mense van 
oordeel dat tenminste een ekstra jaar of op 
skool Of aan die universiteit noodsaakhk ge
word het? (f) Waarom vra sommige universi
teitsdosente of dit nie tyd is dat universiteite 
hul toelatingsvereistes hoer moel stel nie? 
Waarom gaan daar stemme op wat vra dat 
residensie vir die gewone B-graad van 3 na 
4 jaar verhoog moet word? 

Dit is eenvoudig 'n illusie om te glo dat 
'n land se wetenskap in die algemeen en op 
die lange duur beter kan wees en beter kan 
bly as wat sy hoerskole en sy universiteite is. 
Op ons eie inrigtings vir hoer onderwys en 
opleiding rus vandag in vandag se wereld en 
in vandag se Suid-Afrika, 'n groter verant
woordelikheid as ooit. Dis 'n verantwoorde
likheid wat nie eindig met die meedeel van 
feitekennis of die voltooiing van 'n stuk aa
vorsing nie. Nee, die wetenskap laat vandag 
sy invloed en greep op elke faset van die mens 
se lewe voel, en daarom moet ons naas die 
wetenskap as sodanig ook die mees verant
woordelike lewenshouding of -gesindheid pro
beer aankweek." 

.,
Dr. Con Le Die Tuig Neer 

NOG 'n bekende en geliefde professor van 
ons Universiteit moet aan die einde van die 
jaar by die bereiking van die 65e mylpaal 
volgens statutere voorskrif sy betrekking neer
Ie - prof. dr. C. G. S. de Villiers, in die om
gang algemeen bekend as doktor Con. 

Nadat hy die M.A.-graad in Soblogie aan 
die ou Victoria-Kollege verwerf het, was hy 
vir enige jare lank lektor aan die Transvaalse 
U niversiteitskollege in Pretoria en het toe na 
die Universiteit van Ziirich gegaan waar hy 
in 1921 gepromoveer het. In 1922 keer hy 
terug na Stellenbosch en neem agtereenvolgens 

Prof. C. G. S. 
de Villiers. 

vir dr. Grobbelaar en vir dr. Goddard waar. 
In 1923 word hy benoem tot professor. 

Die Soblogiedepartement was toe skaars 
20 jaar oud en uit die aard van die saak was 
dit maar klein. Onder dr. Con se energieke 
en besielende leiding het dit gegroei tot die 
belangrikste Soologiedepartement in ons land. 
Vir hom, soos vir alle groot pedagoe, is die 
wese van universitere opleiding om 'n student 
te leer dink. Vir hom is die hoofsaak nie om 
'n wye veld te dek nie, maar om 'n beperkte 
aantal groepe of sisteme op so 'n manier te 
behandel dat hy die fundamentele biologiese 
beginsels daardeur kan illustreer. En sy be
nydenswaardige sukses as dosent berus nie op 
welsprekendheid nie; trouens, hy verwys altyd 
'n bietjie spottend na dosente, wat soos hy 
dit uitdruk, oor 'n goeie "bedside manner" 
beskik. Die geheim van sy sukses Ie in 'n 
wonderlike gawe om sy stof op so 'n manier 
voor te dra dat die student die indruk kry 
dat hy self die oplossing tot die bepaalde pro
bleem gevind het. Sy waarde in hierdie ver
band kan moeilik oorskat word, want deur 
hierdie onderrigmetode bet die potensiele goeie 
student onmiddellik tot sy reg gekom. 

Maar dr. Con is nie aIleen 'n uitstaande 
dosent nie, maar ook 'n navorser van buiten
gewone kaliber en 'n persoon wat die hefde 
vir navorsing by sy senior studente kan opwek. 
Die groot aantal wetenskaplike publikasies 
wat van sy hand verskyn het, is bekroon met 
die hoogste onderskeiding wat 'n natuurweten
skaplike in Suid-Afrika kan kry, t.w. die 
"Suid-Afrika-Medalje" van die Suid-Afrikaan
se Genootskap vir die Bevordering van die 
Wetenskap. Soos in sy doseerwerk, het hy ook 
in sy navorsing Goethe se spreuk ,,In der Be
schrankung zeigt sich erst der Meister" tot 
sy leuse gemaak. Hy het sy gebied tot die 
vergelykende anatomie en embriologie van 
werweldiere beperk en dis veraI op die twee 
gebiede wat sy navorsingstudente gewerk het. 
Ook in bierdie verband was die opleiding van 
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so 'n aard dat sy oudstudente in baie gevalle 
in hulle latere lewe totaal ander aspekte van 
So61ogie nie aileen met sukses nie, maar ook 
met onderskeiding kon beoefen. 

'n Ander monument wat dr. Con nalaat, is 
die biblioteek van die Soblogiese Instituut wat 
enig van sy soort in Suid-Afrika is omrede van 
die volledigheid en hanteerbaarheid van sy 
katalogus. Deur die uitgebreide korresponden
sie wat hy met kollegas oor die hele wereld 
gevoer het, het hy gedurig in voeling met nuwe 
ontwikkelinge op sy vakgebied gebly en ge
sorg dat die nuwe literatuur gedurig aangeskaf 
is. Die biblioteek beskik vandag oor nie 
minder as 94 tydskrifreekse en oor die 12,000 
separate nie. 

Dr. Con het 'n sterkontwikkelde pieteits
gevoel vir die groot geeste van die verlede 
en in sy lesings het hy altyd groot nadruk op 
die kultuurhistoriese waarde van die geskiede
nis van die wetenskap gele. 

In sy jonger jare het hy 'n groot aandeel 
in die administrasie van die Universiteit ge
had: hy was jarelank Dekaan van die Fakul
teit van Natuurwetenskappe en het op a1 die 
belangrikste komitees van die Senaat gedien. 

Maar dr. Con was sovee! meer as net pro
fessor in Sob10gie. Dis geen oordrywing om 
te se dat hy die veelsydigste dosent is wat 
Stellenbosch ooit gehad het nie, en ons sal 
lank wag om in die opsig sy gelyke op ons per
soneel weer te he. Hiervan moenie afge1ei word 
dat dr. Con geen eienaardighede of selfs geen 
gebreke het nie. Hy is 'n mens, en as sodanig 
moet hy ook sy swakhede he. Maar by was 
en is nog 'n dinamiese mens. Sy fotografiese 
geheue, gerugsteun deur 'n fyn-ontwikkelde 
intellek, 'n fantastiese taalkennis en 'n sensi
tiewe kunssin het by hom 'n opvoedingsdrang 
geskep. Hy wou nie net sobloe oplei nie maar 
volledig-ontwikkeide mense, en onder sy in
vloed het baie studente, veral in die natuur
wetenskappe, vir die eerste maal tot die 
wonderwere1d van die drama, die 1etterkunde 

" en die musiek toegetree. In die twintiger- en, 
vroee dertigerjare toe die Konservatorium van 
Musiek nog in sy wordingstadium was en toe 
die departement van Spraak, Voordrag en 
Tonee! nog nie bestaan bet nie, het by 'n baie 
aktiewe rol in die kultuurlewe van Stellen
bosch gespeel. 

Sy taalkennis het hy gebruik om van die 
beste Skandinawiese, Italiaanse, Duitse en 
Franse dramas, kortverhale en romans in 
Afrikaans te vertaal en sodoende het hy die 
literatuurskatte van Europa vir die Afrikaans
lesende publiek toeganklik gemaak. Maar hy 
het nie net vertaal nie; hy het self die ver

taalde dramas, veral van Ibsen, opgevoer en 
op die manier die toneelspeeltalent van etlike 
studente tot ontwikkeling geprikkel. 

By die algemene publiek is dr. Con waar
skynlik die beste bekend vir sy belangstelling 
in, en sy kennis van die musiek. Veral ten 
opsigte van die sangkuns (opera, kunslied en 
volkslied) het hy 'n besondere liefde en beskik 
hy oor 'n merkwaardige insig. Sy Afrikaanse 
verwerkinge van volksliedere staan besonder 
hoog aangeskryf by musiekkenners en vorm 
'n unieke bydrae tot die Afrikaanse liedere
skat. Baie van die groot sangers en sangeresse 
van die wereld ken hy persoonlik en onJangs 
het hy sy herinneringe van hierdie kunstenaars 
geboekstaaf. Baie persone het groter plate
versamelings as dr. Con, maar daar is seker 
baie min wat so 'n uitgesoekte, histories
belangrike versameling het as syne. Sy woon
stel is 'n Mecca vir die musiekliefhebbers 
onder die studente. 

Met die aftrede van dr. Con verloor die 
Universiteit van Stellenbosch nie aIleen 'n be
sielende dosent en navorser nie, maar 'n 
unieke persoonlikheid, 'n veelsydige geleerde 
wat 'n vormende invloed op die kulturele ont
wikkeling van gesiagte van studente uitgeoefen 
het. Die Soblogiese Instituut waaraan hy die 
beste van sy kragte met soveel sukses gewy 
het, sal hom mis en die studentegemeenskap 
sal hom mis. Ons wens hom 'n baie aange
name vakansie in Griekeland en Italie toe en 
is seker dat hy by sy terugkeer na Stellen
bosch met hernieude kragte sy talente aan die 
opvoeding van sy yolk sal wy. 

C. A. d. T. 

Prof. F. f. J. Malherbe Tree Af 

NOG een van die ou garde tree op 31 Desem
ber uit die diens van die Universiteit wanneer 
prof. F. E. J. Malherbe, of - soos hy in die 
omgang bekend is - dr. Fransie, sy betrekking 
as Professor in Afrikaanse letterkunde neerle. 

Prof. Malherbe is in 1894 in die Paarlse 
distrik gebore uit 'n familie wat ten nouste 
met die Genootskap van Regte Afrikaners 
verbonde was. Na studie aan die Victoria
Kollege vertrek hy na die Gemeentelike Uni
versiteit van Amsterdam waar hy vyf jaar 
lank opgaan in die na-oorlogse kulturele stro
minge in Nederland en o.a. geesdriftige kuns
reise na Italie onderneem (waarvan sy latere 
werk KLassieke Meesters van die Renaissance 
getuig). Hy promoveer op die proefskrif 
Humor in die Algemeen en sy uiting in die 
Afrikaanse Letterkunde, 'n dissertasie wat baie 
waardering in Nederland vind en tewens die 
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jong geleerde se wetenskaplike persoonlikheid 
tipeer. 

In 1924 keer hy na sy ou Universiteit terug. 
Van 1924 tot 1929 is hy senior lektor in die 
taalkunde en in 1930 aanvaar hy die professo
raat in die letterkunde in opvolging van wyle 
prof. Lydia van Niekerk. Spoedig verwerf hy 
bekendheid as geesdriftige en meevoerende 
spreker oor letterkundige skoonheid, as ge
voeivolle ontleder van die poesie, as skerp
sinnige waarnemer van kulturele toestande en 

Prof. F. E. J. 
Malherbe. 

wantoestande. Sy estetiese benadering staan in 
die jare in opvallende teenstelling met tyd
genote se beklemtoning van die nasionale in 
ons kuns. 

Sy bloemlesings, met toeligting, van jonger 
Nederlandse prosa, asook lesings oor dIe 
Nederlandse poesie, wek in die dertigerjare 'n 
wye beiangstelling in die Nederlandse letter
kunde. Geslagte van studente onthou, naas die 
verskrikkinge van die jaarlikse "humor"-toets, 
ook die vreugde van hul eerste kennismaking, 
onder dr. Fransie se leiding, met Perk, Kloos, 
Gorter, Henriette Roland Holst, Boutens en 
Nederlandse digters van latere geslagte. 

As een van die stigters en as hoofredakteur 
van die letterkundige boekegids "Ons Eie 
Boek" (1935-1955) het prof. Malherbe 'n baie 
belangrike tyd perk in die groei van die Afri
kaanse letterkunde meegemaak en het hy 'n 
aantal jong Afrikaanse kritici aangemoedig en 
mime publikasiegeleentheid gebied. In die jare 
val ook sy aanprysing van W. E. G. Louw se 
"Die Ryke Dwaas" as die eerste aanduiding 
van 'n Renaissance in ons letterkunde. Dit 
was jare van kunspropaganda, van openbare 
optrede, van opwinding oor die verskyning 
van nuwe skryEtalent, van polemiek en debat 
- jare waarin die skalkse en temperamentele 
figuur van dr. Fransie op Stellenbosch, in 
Kaapland en daarbuite al meer en meer be
kend word as propagandis, in die ruimste en 
beste sin van die woord, van die "nuwe" in 
Afrikaans. 

Sedert 1950 doseer hy uitsluitend die Afri
kaanse letterkunde. In 1954 onderneem hy 
onder die kulturele verdrag met Nederland 'n 
uitgebreide lesingtoer deur daardie land en 
volg dit in 1958 op met 'n intensiewe organi
sasiebesoek ten bate van die AErikaanse boek. 
Van 1955 tot 1958 was hy Voorsitter van die 
Raad van die S.A. Akademie vir Wetenskap 
en Kuns. Hy is reeds 10 jaar Voorsitter van 
die Raad van Kuratore van die S.A. Nasionale 
Kunsmuseum in Kaapstad. 

By die lighartigheid en geesdrif wat 'n 
mens met dr. Fransie assosieer, sien sommige 
nie so goed sy hartstogtelike liefde vir die let
terkunde as openbaring van geestelike waardes 
raak nie. Maar wie hom beter ken, weet dat 
hy in sy diepste wese verknog is aan die Iitera
tuur as "lewensvorm" (een van sy geliefde 
woorde) en aan die didaktiek. Hy is soos sy 
ouer broers, proff. 1. de V. en D. F. du T. 
Malherbe, 'n dosent, 'n onderwyser wat hom 
in die gesproke omgang eerder as in die ge
skrewe woord uit en ten volle uitleef. Daarom 
is daardie oomblikke in die klas vir so baie 
studente onuitwisbare indrukke, die oomblikke 
wanneer sy sonore stem byna wydingsvol deur 
die eerstejaarlesingsaal ruis: 

"Ik denk altoos aan u, als aan die droomen,
 
Waarin, een ganschen, langen zaalgen Nacht,
 
Een nooit gezien gelaat ons tegenlacht,
 
Z66 onuitspreeklijk lief ...."
 

Vir meer as een geslag Stellenbosse studente 
bly hy die prototipe van die professor en oor 
sy erudisie en verstrooidheid sal die legendes 
(waar en versin) nog lank in omloop bly. Ten 
spyte van al sy kennis, hoe ampte en presta
sies het hy te aIle tye sy menslikheid behou. 
Dit sal studente en kollegas - almal met wie 
hy in aanraking was - onthou, met toege
neentheid onthou, en bly waardeer. 

M. de V., E. v. H. 

Aftrede van Prof. J. H. Neethling 

PROF. JOHANNES HENOCH NEETH
LING tree aan die einde van 1959 na 42 jaar 
as hoogleraar uit die diens van die Universiteit 
van Stellenbosch. Met die stigting van die 
Landbou-Fakulteit aan die Viktoria-Kollege 
in 1917 was hy, saam met wyle prof. Perold, 
een van die eerste twee professore wat be
noem is. Vir die eerste drie jaar van die Fa
kulteit se bestaan was hy verantwoordelik 
vir beide Akkerbou en Veeteelt en aan die 
begin moes hy selfs Vrugteteelt en Plantsiektes 
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ook waarneem - vakrigtings wat vandag 
almal deur aparte professore behartig word. 

Met sy geboorte in 1887 aan die pastorie 
te Lydenburg, het sy grootvader, ds. J. H. 
Neethling, na wie hy heet, van Stellenbosch 
af gereis om self die kleinseun te doop. As 
13-jarige seun het hy sy vader op kommando 
vergesel en eers mi die vrede in Junie 1902 
formeel die wapen neergele. Toe genl. Louis 
Botha in 1908 soek na jong manne wat na 

Prof. J. H. 
Nee/hling. 

opleiding in die buiteland kon help met die 
heropbou van dielandbou in die gewese Re
publiek, was Jan Neethling een van die agt 
keuses. Toe die Unie-regering in 1912 die 
koringbou in Kaapland wou verbeter, is hier
die graduandus van prof. Webber van Cornell 
en student van die beroemde prof. Richard 
Goldschmidt van Munchen en van Hugo de 
Vries van Amsterdam gekies om die koring
teelprogram te Elsenburg te begin. Met die 
stigting van die Landbou-Fakulteit aan die 
Viktoria-Kollege in 1917 was hy 'n klaarblyk
like keuse as 'n hoofdosent. 

Selfs na sy benoeming as dosent en ten 
spyte van sy veelvuldige akademiese pligte het 
prof. Neethling voortgegaan met sy koring
veredelingswerk. Sy sukses kan daaraan ge
meet word dat die koringbou van Wes-Kaap
land vir byna 'n halfeeu oorheers is deur 
varieteite wat hy geteel het. Die name wat aan 
die nuwe varieteite toegese is, vertel byna die 
geskiedenis van die tydvak. 

Die totstandkoming van die Unie is herdenk 
.~	 met die uitreiking van die Unie-seleksies in 

1914; Depressie was 'n vanselfsprekende naam 
vir 'n uitreiking in 1922; Pelgrim is die naam 
van 'n eerste uitgif wat die roesteisterings van 
die twintigerjare moes binnegaan; Sterling 
herdenk die verlating van die goudstandaard 
in 1932; Koalisie was 'n grootwoord in die 
politiek van die vroee dertigerjare en dit was 
dan ook die naam vir 'n destydse nuwe varie
teit. Na die groot gekla oor bakgehalte en 
strooisterkte het 'n nuwe belowende uitgif in 
1940 die naam Vorentoe gekry. 

Prof. Neethling het 'n lang verbintenis met 
Stellenbosch. Hy het as 15-jarige seun sy 
skoolopleiding hier begin (om die waarheid te 
se, hy was 'n Wilgenhoffer selfs voordat hy 
'n student van die Viktoria-Kollege was) en 
later het hy sy intermediere B.A. aan die 
Viktoria-Kollege behaal. Hy was die eerste 
professor in Erflikheidsleer in Suid-Afrika en 
van die vier leerstoele in bierdie vak aan Suid
Afrikaanse Universiteite word drie deur sy 
oud-studente beklee. Vanaf sy oudste oud
studente soos minister Paul Sauer, mnr. Ben 
de Klerk van Witrivier, mnr. Fanie Botha van 
Seodin, tot die jonger knape van gister en 
eergister sal hy onthou word as die geliefde 
"oom Jan". Die Universiteit is hom dankbaar 
vir sy pligsgetroue en toegewyde arbeid en 
duisende studente, oud-studente en kollegas 
sal hom die allerbeste toewens waar hy nou 
'n welverdiende rustyd binnegaan. 

F.X.L. 

Huis-Visser Hou Reiinie 

IN Huis-Visser was dit gedurende die naweek 
van 30 Mei tot 1 Junie baie bedrywig. Onder 
die oud-inwoners van hierdie koshuis wat die 
reunie bygewoon het, is opgemerk: dr. Con 
Kruger, ds. J. R. (Blessie) Minnaar, mnre. Con 
Botha en Jozua van der Lugt. 

Saterdagmiddag het die feesgangers aanskou 
hoe die Maties vir die derde agtereenvolgende 
jaar die Intervarsity-rugbywedstryd wen. Die 
oorwinning van die Matiespanne het die fees
vreugde wat daardie aand by die dinee geheers 
het, aansienlik verhoog. 

Ds. J. R. Minnaar, oud-primarius, het Son
dagmore die erediens in die Studentekerk ge
lei. 'n Spesiale huisvergadering is Maandag
oggend onder voorsitterskap van dr. Con 
Kruger gehou. Ook hier het die pittige op
merkings nie ontbreek nie en daar is eenparig 
besluit om oor 'n paar jaar weer 'n reunic 
te reel. Dit was 'n baie geslaagde byeenkoms 
en almal was jammer toe die verrigtinge Maan
dagmiddag beeindig is. 

Nuwe Kursus in die Hande/sfakulteit 

DIE Fakulteit van Handel van die Universi
teit van Stellenbosch bied van 1960 af 'n 
B.Comm.-kursus met Verkeerswese as spesiale 
studierigting aan. Die kursus is na aanleiding 
van 'n versoek van die Spoorwegadministrasie 
ingestel en beoog die opleiding van administra
tiewe amptenare vir die Suid-Afrikaansl:' 
Spoorwee. 
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Die Spoorwegadministrasie sal in 1960 
beurse van £250 elk aan goedgekeurde appli
kante beskikbaar stel. Die beurse sal van jaar 
tot jaar hernieu word vir die volle duur van 
die kursus, mits die betrokke studente aan 
sekere vereistes voldoen. 

'n Sekere aantal studente sal uit die Spoor
wegpersoneel gekies word. Die kursus is in 
oorleg met die Spoorwegadministrasie uitge
werk en sluit ook vakansiewerk by die Suid
Afrikaanse Spoorwee in. 

Nuwe Aanstellings 

DR. W. E. FRAHN, Eerste Navorsings
beampte in die Kernfisika-afdeling van die 
Nasionale Fisiese Navorsingslaboratorium van 

Prof. W. E. Frahn. 

die W.N.N.R., is met ingang 1 Januarie 1960 
aangestel as hoogleraar in die Fisika aan 
die Universiteit van Stellenbosch. Dit is 'n 
nuwe pos wat hoofsaaklik met die oog op die 
bevordering van die studie van die Kernfisika 
aan die Universiteit ingestel is. 

Dr. Frahn het sy opleiding aan die Tech
nische Hochschule in Aachen ontvang, waar 
hy in 1953 die doktorsgraad (summa cum 
laude) verwerf het. Hy is sedert 1955 verbonde 
aan die Kernfisika-afdeling van die Nasionale 
Fisiese Navorsingslaboratorium van die 
W.N.N.R., en is in Januarie 1959 tot Eerste 
Navorsingsbeampte bevorder. In 1958 het hy 

die tweede Atoomkonferensie in Geneve by
gewoon. 

Dr. Frahn is nog maar skaars vyf jaar in 
Suid-Afrika woonagtig en tog kan by reeds 
goed Afrikaans praat en het hy selfs al weten
skaplike artikels in Afrikaans geskryf. 

* * * * 

Dr. D. J. Opperman, Senior Lektor in die 
Departement Nederlands en Afrikaans aan die 
Universiteit van Kaapstad, is aangestel as 
Professor in Afrikaanse Letterkunde vanaf 
1 Januarie 1960. Hy volg prof. F. E. J. Mal
herbe op wat aan die einde van die jaar uit 
die diens van die Universiteit tree. 

Dr. Opperman is die bekende Afrikaanse 
digter en dramaturg wat reeds vir beide sy 
digterlike en dramatiese werk die Hertzog
prys verower het. Hy is bekend as kritikus en 
het o.a. 'n uitgebreide studie oor die vcr
nuwing van die dertigerjare in die Afrikaanse 
poesie gepubliseer. Sy bloemlesings uit die 
Afrikaanse poesie, waarvan .,Groot Verse
boek", "Senior Verseboek" en "Junior Verse
boek" die bekendste is, word oor die hele land 
by die onderwys gebruik en getuig van fyn 
smaak en onderskeidingsvermoe. Hy is Natal
ler van geboorte en het in Pietermaritzburg en 
Johannesburg onderwys gegee voor hy 'n pos 

Prof. D. .T. Opperman. 
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in die redaksie van "Die Huisgenoot" aanvaar 
het. Hy is een van die redakteurs van die 
letterkundige blad Standpunle. 

* * * * 

Een van die senior lektorate III die Regs
fakulteit is in 'n professoraat (boofsaaklik in 
Romeinse Reg) omskep en dr. A. B. de Vil
hers is met ingang I Januarie 1960 bevorder 

Prof. A. B. de Villiers. 

tot Professor in die Regte. Dr. De Villiers 
bet die B.A., LL.B.- en LL.D.-grade op Stel
lenboseh behaal en het in 1942 die "CrolJ 
Memorial"-Stipendium aan die Universiteit 
verwerf. Hy het vir tien jaar as prokureur in 
Kaapstad en Stellenboseh gepraktiseer en ook 
uitgebreide studies oorsee onderneem voor hy 
in 1955 Senior Lektor in die Regsfakulteit 
geword het. Sy wetenskaplike artikels het in 
die "Tydskrif vir Romeins-Hollandse Reg'· 
verskyn. 

* * * 

Mm. C. A. Smith, senior lektor in die 
Departement Rekeningkunde, is met ingang 

I Januarie 1960 tot professor bevorder. Mor. 
Smith het in 1943 die graad B.Comm. aan 
die Universiteit van Stellenboseh verwerf. Hy 
het sy klerkskap as rekenmeester by 'n rekel1
meestersfirma op Stellenboseh gedien. Nadat 
hy die professionele eksamens afgele het, is 
hy tot lid van die Kaapse Vereniging van 
Rekenmeesters en Ouditeurs toegelaat. Mm. 
Smith is in 1948 as lektor in die Departe
ment Rekeningkunde aangestel, en in Julie 
1958 is hy tot senior lektor gepromoveer. 

* * 

Prof. C. A. Smith 

Die volgende dosente is ook bevorder. mm. 
G. M. K. Sehliler, van lektor tot senior lektor 
in Volkekunde; dr. F. C. Fensham, van lektor 
tot senior lektor in Semitiese Tale; dr. A. M. 
Hugo, van lektor tot senior lektor in Klassieke 
Tale; mej. H. 1. Nel, van lektrise tot senior 
lektrise in Liggaamlike Opvoeding. 

Ander aanstellings is: Dr. H. P. Wasser
mann as Kliniese Fisioloog in die Fakulteit 
van Geneeskunde; mOf. C. J. Swanevelder as 
lektor in Geografie; mm. P. E. Viljoen 
as lektor in Fisika; dr. K. R. Kannenberg van 
Frankfurt-am-Main in Wes-Duitsland as senior 
lektor in Wiskunde; mnre. H. S. Sehoeman en 
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B. Bouwer as lektore in Statistiese Wiskunde; 
dr. R. C. Franz as lektor in Anatomie; dr. 
N. B. Dreyer as tydelike senior lektor in Far
makologie, in die plek van dr. Joan Louw wat 
na Parys vertrek het. Mej. M. E. Coetzee 
word lektrise in Engels (Fakulteit van Op
voedkunde), en mej. R. Roberts Iektrise in 
Liggaamlike Opvoeding. 

Vanaf 1 Januarie word prof. F. Smuts in
wonende hoof van Huis-Marais en Huis
Visser. 

Mnr. J. E. Potgieter is vanaf 1 Januarie 
1960 as Senior Administratiewe Beampte in 
die administratiewe personeel van die Univer
siteit aangestel. Hy volg dr. W. C. Brink op 
wat vanjaar 'n paar maande 0(1 sy aanstelling 
oorlede is. Mm. Potgieter het die M.Sc.-graad 
in Fisika aan die Universiteit van Stellenbosch 
en die M.Comm.-graad aan die Universiteit 
van Pretoria verwerf. 

Mm. J. N. Malan is vanaf 1 September 1959 
in die administratiewe personeel van die Uni
versiteit aangesteI, en mm. W. G. Brynard 
vanaf 1 Desember 1959 as Klerk in die Reke
ningafdeling. 

Dosente Ontvang Beurse 

PROF. J. F. A. SWARTZ van die Opvoed
kunde-Fakulteit het 'n reistoelaag van die 
Wes-Duitse Regering in Bonn ontvang, wat 
hom in staat sal stel om tydens sy aanstaande 
reis in Europa ook pedagogiese inrigtings in 
Wes-Duitsland en Oostenryk te besoek en 
claar lesings te gee. 

Mnr. G. J. Hupkes, navorsingsbeampte in 
die Buro vir Ekono-Ondersoek, het 'n Duitse 
studiebeurs ontvang wat hy sal gebruik vir 
verdere studie i.v.m. die opinie-opname
metode van ekonomiese vooruitskatting waar
:nee die Buro reeds vir meer as vier jaar 
besig is. Mm. Hupkes het reeds na Duits
land vertrek en sal o.a. vir ses maande by 
die bekende LF.O. - Instituut vir Ekonomiese 
Navorsing in Munchen werksaam wees. Voar
dat hy in Julie 1960 na Suid-Afrika terug
keer, sal hy ook Ekonomiese Institute in 
Switserland, Holland en Belgie besoek. 

Beurse aan Studente uit Wes-Duitsland 

DIE Universiteit van Stellenbosch het besluit 
am twee beurse, bestaande uit vrystelling van 
saamgestelde en losiesgelde, beskikbaar te stel 
aan verdienstelike studente van die Wes
Duitse Bondsrepubliek wat aan die Universi
teit van Stellenbosch wil kom studeer. Die 
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verdere toekenning van die beurse 0(1 die eer
ste studiejaar aan dieselfde studente sal aan 
die algemene voorwaardes waaronder Univer
siteitsbeurse toegeken word, onderworpe wees. 

Aantal Studente in 1959 Geregistreer 

DIE aantal studente wat vanjaar aan die Uni
versiteit ingeskryf het, het 4,171 beloop. Dis 
die eerste keer dat die 4,000-kerf oorskry 
word. 

Dosente wat Vertrel< 

DIE Universiteit verloor weer vanjaar 'n aan
tal knap dosente wat hulle betrekkings aan 
die Universiteit neerle. Met dank en waar
dering vir die dienste wat hulle aan die Uni J 

versiteit gelewer het, neem ons vanjaar afskeid 
van dr. Joan Louw, senior lektrise in Farma
kologie; mej. S. J. Dippenaar, lektrise in Huis
houdkunde; mev. L. W. Basson, junior lektrise 
in Huishoudkunde; mor. G. W. Koornhof, 
Iektor in Musiek; mnr. R. W. Mohr, senior 
lektor in Spraak, Voardrag en Toneel; dr. 
R. G. Kriel, lektor in Sielkunde; mev. M. 
Vorster, lektrise in Liggaamlike Opvoeding. 

Dosente Oorsee 

PROF. J. T. R. SIM, hoof van die Departe
ment Akkerbou in die Landbou-Fakulteit, het 
na Australie en Nieu-Seeland vertrek met die 
oog op navorsing i.v.m. koringverbouing. 

PROF. J. F. A. SWARTZ, professor in die 
Metodiek van die Onderwys, het na Europa 
vertrek waar hy vir ses maande 'n ondersoek 
na probleme van die praktiese onderwys wil 
inste!. Hy is deur die British Council in Enge
land gevra om as gas sekere lesings onder hul 
beskerming te gee en sal ook as genoaide be
soeker 'n kooferensie van die Christel ike Aka
demie, '0 Lutherse organisasie in Duitsland. 
bywoon. 

MNR. R. H. BEHRENS, senior lektor in 
Musiek aan die Konservatorium, vertrek in 
Januarie na Frankfurt in Duitsland om onder 
die wereldberoemde orrelis en Bach-kenner, 
prof. Helmut Walcha, verder te studeer. Mm. 
Behrens hoop ook om die moderne Konserva
torium in Berlyn te besoek, veral met die oog 
op uitbreidingsplanne i.v.m. ons eie Konserva
torium. Hy wil terselfdertyd 'n studie maak 
van die organisasie en administrasie van kuns
feeste in Europa. 



MNR. T. P. DREYER, Junior lektor in 
Wiskunde aan die Universiteit, het na die Ver
enigde State vertrek om sy studies aan die 
Harvard-Universiteit voort te sit. 

Nuwe Pos in Volksmusiek 

DIE Uoiversiteit het pas oorgegaan tot die 
instelling van 'n lektoraat in Volksmusiek wat 
die eerste pos van sy soort in Suid-Afrika sal 
wees. Die betrekking is eintlik die uitvloeisel 
van die hoogs-suksesvolle F.A.K.-Kongres vir 
Volksmusiek wat in 1957 op Stellenbosch ge
hou is. Die F.A.K. se Musiekkommissie hou 
hom ook al lank besig met die vraag wat 
gedoen kan word om die verloregaande skat 
van Afrikaanse volksmusiek vir die nageslag 
te red. Daar bestaan reeds verskeie versame
lings wat nog deeglik ondersoek en georden 
moet word, maar daar is ook baie melodiee 
wat nog op nasporing en optekening wag. 

Mnr. Jan Bouws, die bekende musikus en 
Afrikanervriend in Amsterdam, is so pas in 
hierdie lektoraat benoem. Hy hou hom al 'n 
halwe leeftyd met die Afrikaanse musiek besig 
en het baie oor die onderwerp gepubliseer, o.a. 
twee boeke: "Musiek in Suid-Afrika" en 
"Suid-Afrikaanse Komponiste". Hy het reeds 
die S.A. Akademie se erepenning vir sy werk 
op die gebied van die Afrikaanse musiek ont
vang. 

Jan Bouws het as medewerker van die be
langrikste Nederlandse musiekensiklopediee 
sowei as van die beroemde Duitse "Musik 
und Musiker der Gegenwart" vir ons musiek 
en musici internasionale erkenning verkry. So 
kry 'n mens selfs in die slapband "Prisma
Encyclopedie der Muziek" al die Afrikaanse 
komponiste van Jan "OrreIis" de ViIIiers tot 
by Hubert du Plessis! 

In Europa het Jan Bouws veel gedoen om 
die uitvoering van Afrikaanse musiek in kon
serte en oor die radio moontlik te maak. So 
is dit aan hom te danke dat Arnold van Wyk 
se "Vier Weemoedige Liedjies" in Nederland 
gepubliseer is. Hy het ook vooraanstaande 
Nederlandse komponiste, soos Rudolf Mengel
berg, Johannes Rontgen, Flor Peeters en Henk 
Badings, beweeg om Afrikaanse gedigte te 
toonsel. Dit is Jan Bouws wat Henk Badings 
in kontak gebring het met N. P. van Wyk 
Louw, 'n ontmoeting wat gelei het tot die 
radiofoniese opera "Asterion". 

Jan Bouws het reeds 'n groot bydrae tot 
ons volkskultuur gelewer. Wat opleiding, be
langsteIIing en geesdrif betref, is hy 'n uit
stekende keuse vir die nuwe pos van dosent 
in volksmusiek. 

Dr. J. de v. Heese 
word Hoofleier van die Voortrekkers 

DR. J. DE V. HEESE, Senior Lektor in die 
departement Onderwysmetodiek in die Fakul
teit van Opvoedkunde, het dr. C. F. Visser as 
Hoofleier van die Voortrekker-jeugbeweging 
opgevolg. 

Oom Japie het reeds in 1923 in Graaff
Reinet die eerste Afrikaanse jeugbeweging ge
stig en in 1930 het hy dan ook gedien as 
sekretaris van die Stigtingskomitee van die 
Voortrekkerbeweging op UniaIe grondslag. 
Sedert 1931 dien hy as Hoofsekretaris en het 
hy die moeilike ontstaansjare sowel as die 
tyd perke van uitbou en konsolidasie van die 
beweging meegemaak. As Direkteur van Publi
kasies wat die leiersblad moes uitgee en vir 
die daarstelling van literatuur oor die be
weging moes sorg, het hy 'n deurslaggewende 
rol gespeel in die wyer bekendstelling van die 
Voortrekkers en die opbouende waarde van 
hierdie rasegte jeugbeweging vir die Afrikaan
se kind. 

Dr. Heese het ook al sedert jare die pos 
van Hoofkursusleier van die Voortrekkers be
klee, belas met die opleiding van jeugleiers 
aan die verskillende onderwyserskolleges en 
universiteite. Hierdie pos sal hy in sy nuwe 
amp bly behou. 

In 1951 het hy die erepenning van die S.A. 
Akademie vir Wetenskap en Kuns vir sy 
Voortrekkerwerk ontvang en ook hoe eer
bewyse van die beweging self. "Matieland" wil 
dr. Heese van harte gelukwens met die hoe 
onderskeiding wat hom te beurt geval het, 'n 
onderskeiding waarin die Universiteit ook 
dee!' 

Prof. A. Heydorn in Oos-Duitsland 

TYDENS sy onlangse reis oorsee het prof. 
Heydorn, hoof van die Afdeling Elektro
tegniese Ingenieurswese in die Fakulteit van 
Ingenieurswese, die seldsame geleentheid ge
had om die Kollege vir Elektrotegniese lnge
nieurswese te lImenau in Oos-Duitsland te 
besoek. Prof. Heydorn het onJangs voor die 
Wes-Kaaplandse tak van die Suid-Afrikaanse 
lnstituut vir Elektrotegniese Ingenieurs 'n vol
ledige beskrywing van die geskiedenis, doel
eindes, administrasie, werkmetodes en leer
planne van hierdie inrigting met sy 2,000 stu
dente gegee. Sy lesing het groot belangsteIIing, 
ook buite vakkringe, gaande gemaak. 

Prof. Heydorn vertel dat die studente te 
alle tye aangemoedig word am geesdrif en 
idealisme vir die "sosialistiese saak" te toon. 
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In die jaarboek van die inrigting word dit 
o.m. as volg gestel: "Ons wil manne kweek 
en oplei wie se algemene kennis, hoe tegniese 
bekwaamheid en opregte demokratiese gesind
heid in ooreenstemming is met die eise van 
'n sosialistiese intelligentsia. Hulle moet met 
'n strenge verantwoordelikheidsin besiel wees 
om, in medewerking met die arbeidersklas, al 
hulle kragte in te span vir die hoe ideale van 
die Duitse Demokratiese Republiek." Prof. 
Heydorn getuig van die besondere vriendelik
heid en gasvryheid van die kollegas met wie 
hy agter die ystergordyn kennis gemaak het. 

Mej. E.lise de Vi/liers Oorlede 

MEJ. ELISE DE VILLIERS, lektrise in 
vioolspel aan die KODservatorium, is op 27 
September na 'n lang siekbed oorlede. 

Reeds op sesjarige leeftyd het Elise de Vil
liers op Villiersdorp waar haar vader, mnr. 
A M. de Villiers skoolhoof was, met haar 
vioollesse begin. Later het sy onder Ivy 
Angove aan die Stellenbosse Konservatorium 
gestudeer en mettertyd het sy die L.R.AM.
diploma in Londen verwerf. As konsert- en 
radiokunstenares het Elise de Villiers 'n be
nydenswaardige reputasie opgebou. Enrique 
Jorda het so 'n hoe dunk van haar spel gehad 
dat hy haar by verskeie geleenthede uitgenooi 
het om as soliste met die Kaapstadse Stads
orkes op te tree. Vanaf 1954 tot 1956 het sy 
in Brussel onder die beroemde Belgiese viool
meester, Arthur Grumiaux, haar vioolstudies 
afgerond. 

Elise de Villiers was 'n fynbeskaafde en 
edel mens. Sy het 'n groot gawe as musikus 
gehad en deur haar studente het sy ook 'n 
groot invloed op die musiekonderwys gehad. 
Haar deeglikheid, haar ernstige en pligsgetroue 
dog nederige benadering van die musiek, haar 
buitengewoon tegniese vaardigheid, en vera] 
haar innige en opregte musika]e aanvoeling 

het altyd die bewondering van ware musiek
liefhebbers afgedwing. 

Haar repertoire het van Vivaldi tot Proko
fieff gestrek, maar dit was as Mozart
vertolker dat sy die grootste hoogtes bereik 
het. Hierdie hoogs-intelligente musikus het 
haarself nie gespaar ine, en dieseJfde deeglik
heid wat sy van haar studente geeis het, het 
sy as ideaal aan haarse]f gestel. 

Almal wat Elise de Villiers geken het, sal 
haar vitale persoonlikheid, haar hoe lewens
waardes, haar fyn humorsin mis, soos ons oak 
daardie skamerige gestalte op die kODsertver
hoog sal mis. Ons is dankbaar vir die lieflike 
herinneringe wat sy op so baie gebiede aan 
ons nagelaat het. 

F.S 

Prof. J. L. M. Franken Oorlede 

PROF. J. L. M. FRANKEN wat in 1954 as 
Professor in Frans afgetree het, is op 20 Okto
ber 1959 oorlede. 

Prof. Franken was sy hele Iewe lank 'n 
ywerige navorser wat veral in die oorsprong 
en geskiedenis van Afrikaans be]ang gestel het. 
Die geskiedenis (veral in verband met die 
Hugenote) was 'n geliefde studieveld van hom 
en deur sy toedoen het die Argief-Jaarboek vir 
Geskiedenis ontstaan. Vir die Van Riebeeck
Vereniging het hy die belangrike Duminy-dag
boeke uitgegee. Vir sy versameling opstelle 
"Taalhistoriese Bydraes" het hy in 1955 die 
Stalsprys van die S.A Akademie ontvang. 

Dr. Franken het in 1919 lektor in Frans aan 
die Universiteit geword en in 1929 professor. 
Sy liefde vir die taal- en die letterkunde en 
aIle Wes-Europese kultuuruitinge het baie 
studente ge]ok en hulle met geesdrif vir die 
skoonhede van die Romaanse letterkunde be
sieJ. Die Universiteit is baie dankbaar vir die 
lang en vrugbare diens wat prof. Franken aan 
Stellenbosch gelewer het. 

I ••• I 
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Oudstudente, 
help die Woordeboek ! 

ARTIKELS 
deur Dr. P. C. Schoonees 

IN die afgelope vyftien of twintig jaar het daar 
wat Afrikaans betref 'n wonderbaarlike bedry
wigheid op die gebied van taalskepping plaas
gevind. As ons in gedagte hou dat die taal 
saam met die Yolk groei, hoef dit ons glad nie 
te verbaas nie. Vyftig jaar gelede was ons nog 
'n boervolk op die rustige platteland, maar nou 
het die Afrikaner 'n plek verower in die groot
industrie van die stad. Hy moet hom aanpas 
by die nuwe omstandighede, hy moet nuwe be
namings vind vir nuwe gereedskappe en 
vreemde begrippe. Die woordeskat van die 
rustige plaas moet daagliks aangevul word as 
hy nie oorbluf en stom wil staan te midde van 
die verbysterende wir-war van die stad nie. 
Bier het die volksvernuf sy skeppende krag 
getoon. Die spoorwegwerker het sy boere
woorde op die vreemde gedoentes begin toepas 
en uit die ou taalmateriaal woorde soos hok
spoor, skilpadjie (derailment iron), bobbejaan
boud en skutloods (excess depot) gevorm; die 
messelaar praat van 'n hokstut vir die tydelike 
stut van 'n brug; die voetbalspeler vervyf sy 
drie Cn raak woord deur prof. J. J. Smith aan 
die hand gedoen); die versekeringsagent en 
bankier het benamings gekry om die geheime 
van hul Yak duidelik te stel (uitkeringspolis. 
ensovoorts); en die geleerde wat oor al die 
nuwe toestande en bedrywe begin skryf het, 
het ook sy bydrae tot die volkstaal gelewer. So 
het die verstedeliking van die Afrikaner aanlei
ding gegee tot 'n ongeewenaarde bedrywigheid 
op taalgebied waarvan heelwat nog in die be
staande woordeboeke ontbreek. Ek verwag dat 
die volgende tien jaar nog groter bewyse van 
die taalskeppende vermoe van die Yolk sal 
bring, want ons staan nog maar aan die begin 
van ons industriele ontwikkeling. Daar is by
voorbeeld aanduidings dat ons weer begin be
lang stel in die seevaart, 'n gebied waarop ons 
voorvaders roem verwerf het. Baie ou Neder
landse skeepsterme het al herleef en nuwes sal 
ontstaan. Verder beur ons nou ook op handels
gebied vorentoe. Ons stig maatskappye en 
kooperasies en verkoop selfs a1 ons eie aandele. 
Ook hier sal mettertyd seker 'n ryke oes inge
samel word. 

Wie die erfenis van sy vadere eel' en hoog
skat, sal dit sy plig ag om dit suiwer en onge
skonde aan die nageslag te oorhandig. Hoe 
kan ons dit egter doen as hierdie taal nie vol

ledig en noukeurig opgeteken word nie? U het 
nou al geraai dat ek u aandag vra vir Die 
Afrikaanse Woordeboek wat met die same
werking van die hele volk hierdie geweldige 
taak probeer uitvoer. 

Dit is 'n onderneming wat die verbeelding 
van die Yolk aangegryp het. Daar is stille wer
kers wat maand na maand hul pakkie kaartjies 
stuur waarop hulle getrou die taalmateriaal 
uit hulle omgewing opteken. Die kaartjies kom 
uit die verre Noorde, bo nit Suidwes-Afrika, 
uit die Kaap, Transvaal en Vrystaat, met af 
en toe 'n klompie nit Natal. Daar is medewer
kers wat teen 'n geringe vergoedinkie boeke en 
tydskrifte vir ons lees en sitate daaruit opteken 
wat ons as toeligtende sinne by ons verklarings 
kan gebruik. Daar is hooggeleerde vakmanne 
wat so onder die indruk gekom het van die 
groot werk wat ons verrig dat hulle uit hul eie 
aangebied het om die vernaamste tegniese 
woorde van hulle vak op te teken en te defini
eeL Saam met die honderde woorde wat ons 
in die loop van ons werk self opskryf, beteken 
dit dat ons woordvoorraad gedurig aangroei, 
meestal teen ongeveer 3,000 per maand. Prof. 
Smith het naastenby 200,000 kaartjies nagelaat 
(met ongeveer 500,000 opgawes) en ons het in 
die afgelope 5! jaar byna 250,000 versamel. 
Ek meen dat daar net een plek in Suid-Afrika 
is waar aile bestaande woorde in Afrikaans 
bewaar word, naamlik in ons brandkluis. Daar 
kan u soms 20 of 30 of 50 kaartjies 001' een 
woord vind met aanhalings uit verskillende 
skrywers om sy betekenisskakerings te illus
treer. 

As ons so iets wil bereik, kan dit alleen deur 
samewerking van die hele volk tot stand kom. 
Wie werklik sy taal liefhet, moet saam met die 
Redaksie die Groot Boek skryf. Soek die glin
sterende juwele in die ou geskrifte, versamel 
die sappige volksidiome uit u eie streek, be
luister die taal van die myn- en spoorwegwer
ker, die tabakboer en die leerlooier. Ander 
helpers kan weer aanhalings uit ons beste skry
wers opteken. Voordat ons klaar het, salons 
ongeveer 300,000 woorde moet behandel. En 
ons wil, sover moontlik, elkeen deur 'n sitaat 
uit een van ons skrywers toelig. Besef u nou 
min of meer hoe onuitvoerbaar die taak van die 
Redaksie word as daar nie 'n skare van gewil
lige medewerkers is nie? 
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Die woordversamelaar is 'n onskuldige per
soon wat niemand tot oorlas word nie. Terwyl 
die ander oormekaar val en aUe solders en 
kelders en buitegeboue omkrap in hul soektog 
na konfore, ou stoele en remskoene, sit hy rus
tig in sy hoekie om sy mooi vondste vir sy 
medemens en vir die nageslag op te teken. Hy 
sluit sy skatte nie in 'n glaskas op nie, hou dit 
nie net vir sy eie besonderse vermaak nie. Nee. 
hy blaas lewe in baie ou woorde en uitdruk
kinge. Hy skiet nie 'n wildsbok dood om die 
horings in sy pronkkamer te vertoon nie. Met 
sy ou woorde wat hy uit vergete hoekies uit
krap en sy nuwe uitdrukkings wat hy in 'n uit
hoek van ons land bymekaarmaak, laat hy die 
vaalheid van ons alledaagse spraak met 'n 
nuwe glans yonke!. Wie eers daarmee begin, 
sal gou ontdek dat die Afrikaner se woorde

skat ryker is as al die Vrystaatse goudvelde 
saam. 

Die oudstudente van die Universiteit van 
Stellenbosch is oor die hele land versprei en 
verteenwoordig 'n groot aantal beroepe en be
drywe. Aan elkeen van hulle, waar hulle ook 
al mag wees, rig ons hierdie oproep om voor
beelde van die sappige, treffende en rake Afri
kaanse woord aan die Woordeboekkantoor op 
Stellenbosch op te stuur. U bou saam aan 'n 
groot saak. 

(Dr. Schoonees het bostaande artikel op ver
soek van die Redakteur saamgestel uit ekserpte 
uit sy onlangs-verskene boek "Rondom die 
Woordeboek" [Nasionale Boekhandel, Kaap
stad, 1958]. Hierdie boek gee verdere interes
sante besonderhede oor woordeboekwerk en 
word sterk by al ons lesers aanbeveeI.) 

Volkekundige Navorsing in Suidwes-Afrika
 
deur Prof. J. P. 

VlR die volkekundige wat lief is vir veldwerk, 
is die bree ruimtes van Suidwes-Afrika 'n 
paradys. Hierdie uitgestrekte gebied van nage
noeg 318,000 vierkante myl, het 'n inboorIing
bevolking van ongeveer 400,000. Net soos die 
wonderlike verskeidenheid in Suidwes se 
natuur, wat wissel van die done Namib in 
die suide tot die pragtige parkvelde van die 
noorde, so ook is die verskeidenheid van 
mensebewoners in hierdie gebied. Boesmans. 
Dama of Klipkaffers, Nama, Basters en 
Bantoe - aan almal bied Suidwes 'n tuiste. 
Soos die bree velde wissel, so wissel ook die 
kulture van die mense. Hier is dit die primi
tiewe Boesman met sy boog en pylkoker, sy 
mangettineute en sy volstruis-eierdopkrale. 
Daar is dit die Kuanyama met hulle "heilige 
vuur", hulle ewe "heilige" krale, en die dool
hof van paalgange waarin hulle huise verskuil 
is. En nog verder die viseters van die Oka
vango, die Barakwengo of Rivierboesmans, en 
in die Kaokoveld die Tjimbaherero met hulle 
beestroppe en die Ovadimba wat die meeste 
mense liefs van onderkant die wind nader. 

Hoewel my navorsingswerk hoofsaaklik tot 
die Kuanyama beperk was, het ek gedurende 
twee besoeke reeds nagenoeg 10,000 myI in 
Suidwes afgele om 'n omvattende beeld van 
die verskillende menssoorte en kulture te kry. 
Deur die Okavango, deur Ovamboland en deur 
die Kaokoveld waar die trekroetes van ou 
volke Ie, het ek my op die nie te swak paaie 
gewaag. Sand is daar op sommige plekke wei, 

van S. Bruwer. 

maar meestal het ek selfs die Boesmans in 'n 
paradys aangetref. 

En 'n mens kom oral op interessante dinge 
af. In die Okavango was ek by 'n ou "vungo
vungoboom" wat, soos vertel word, deur die 
oorspronklike intrekkers daar geplant is. Van
dag woon daar ongeveer 30,000 mense langs 
hierdie pragtige rivier wat wemel van die tier
vis. Hulle is die KuangaIi, Bunja, Sambio, 
Djiriku en Hambakushe - almal Bantoe. En 
dan ook die Barakwengo of Rivierboesmans 
met hulle interessante leefwyse. Maar hier diep 
in die Okavango het ek ook op 'n stuk wa
wielyster afgekom, waarskynlike aanduiding 
dat die trekwaens van ons volk ook bier ver
bygegaan het. So het ek ook in die Kaokoveld 
op plekke gestaan waar die waens van Dors
landtrekkers ook gestaan het. En by Swart
hooisdrif op die Kunene het ek gestaan by 
die graftes van hulle wat op die terugpad uit 
Angola in 1928 daar agtergebly het. (Sal 
iemand dan nie eendag al hierdie ou trek
roetes nagaan en hulle mooi op 'n kaart aan
dui nie?) 

Vir die volkekundige is daar enkele uit
staande kultuurtrekke in Suidwes. Die eerste 
is die kompleks van die "heilige yuur" wat 
steeds brandende gehou moet word. Die 
Herero het hierdie yuur, maar ook die 
OYambovolke. Terloops, Ovambo is 'n ver
samelnaam Yir 'n hele aantal volke. Daar is 
geen Ovambovolk nie. Die volke is die 
Kuanyama, die Ndonga, die Ombalantu, die 
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Die tradisioneLe drag van die 
Kuanyama-vrouens. 

'n Pakkamer in 
'n kremetartboom 

(by die OmbaLamu). 

Kuanyama-hoo/man 
by die 
..heilige vuur". 
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Onkalankati, die Ukwambi, die Onkaluzi, ens. 
Hierdie vuur tref 'n mens nog oral aan, en dit 
was my besondere voorreg om my hande daar
by warm te maak! . . 

Die tweede interessante verskynsel is die 
langhaarmode wat die mense het. Lang kuns
matige hare word in die kort kroeshare vas
gevleg en die resultaat is 'n verskeidenheid 
van haarstyle wat $Oms die eienaardigste vorm 
aanneem Ek het haarvlegsels gesien wat tot 
op die enkels strek, ander weer inmekaar ge
draai soos beeshorings en op sommige plekke 
weer mans met die tipiese Sjinese vlegsels. 
'n Interessante verskynsel is die cowry-skulpe 
wat ook in die hare gevleg word. So 'n cowry
skulpvlegsel het die vrou van die Bunjakaptein 
in die Okavango met groot gesukkel van haar 
kop losgewikkel en aan my afgestaan! 

'n Derde interessante kultuurtrek is die feu
dale stelsel van die Kuanyama. Die Kuanyama 
van Suidwes word vandag regeer deur 'n Raad 
van agt hoofmanne. Hulle laaste kaptein was 
Mandume wat op 6 Februarie 1917 in die 
stryd met die troepemagte omgekom. hel. Die 
hoofmanne is die landshere en geblede kan 
van hulle gekoop word met beeste. As die 
koper te sterwe kom, val die grond weer terug 
aan die hoofman. Ek het al hierdie hoofmanne 
besoek en is op egte Kuanyama-wyse getrak
teer op bier, pap en gekookte hoenders met 
mangettisous. Die tradisionele bees is ook aan 
my gegee, maar die gewoonte is dat 'n mens 
dit onmiddellik slag en feitlik in toto aan dle 
kraalbewoners skenk om ter ere van jou be
soek op te eet! 

Ek sou 'n interessante aspek uitlaat as ek 
nie melding maak van die Ovadimba met hulle 
besondere geur nie. Hier moet die navorser 
liefs swak reukorgane he. Maar ek wil hulle 
darem gerusstel. In teenstelling met wat die 
meeste mense aanvaar, is dit glad nie te wyte 
aan onsindelikheid nie. Ek het vasgestel dat 
die reuk afkomstig is van 'n bepaalde wortel 
wat gemaal word en saam met vet aan die 
liggaam gesmeer word. Die Bosboubeampte 
van Grootfontein sal die plant (wat langs die 
water groei) identifiseer. Ek het 'n stukkie 
saamgebring vir mense wat my miskien nie 
wil glo nie. Ek noem dit net om te beklem
toon dat die navorser nooit tevrede mag wees 
met populere verklarings van verskynsels nie. 

Dit is maar enkele aspekte van 'n interes· 
sante, gasvrye en vrugbare gebied vir die na
vorser, 'n gebied waaraan ons wetenskaplikes 
gerus veel meer aandag kan gee. Ek sou nog 
kon vertel van die "heilige" krale van dle 
Ukuanyama waarvan ek toevallig 'n baie 
groot string om die nek van een van die ou 

Die lang hare-sl"/ van die Ovambovrouens. 

hoofmanne ontdek het. Etc sou kon vertel van 
die l6,000 mense wat nog as Boesmans beskou 
word; van die groot kremetartboom waarin 
die Ombalantu vandag 'n pakkamer het maar 
waar die vrouens vroeer in oorlogstye geskuil 
het: van ou Ipumbu, die verbanoe kaptein 
wat vandag met 'n doekie om sy liokerhand 
loop omdat daardie hand hom teen die wit
mense laat verloor het, en, les bes, van die 
konstabel wat net twee jaar gelede nog deur 
die gifpyl van 'n Boesman getref is. Vir eers 
is dit egter genoeg aanduiding dat Suidwes 
vir die volkekundige 'n onontgonne myn is 
waar daar nog baie werk wag. 

I ••• I 
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'n Lugjoto van die Akademiegeboue: Links is die Hoojgebou, regs die menasie 
en daal'agfer die slaapkwaniere. 

Die Militere Akademie 
deur Kol. P. J. G. de Vos. 

ANDERKANT die dorpie Saldanha, skilder Die beleid dat elke Staandemagoffisier van 
agtig gelee teen die heuwel wat die tong die toekoms die geleentbeid moet kry vir bree 
land vorm wat die oop see van die inge akademiese studie spruit uit die boe eise wat 
slote baai skei, Ie die geboue van die Militere mod erne oorlogvoering stel. Moderne oorlog
Akademie, Net soos West Point vir die Ver voering is so tegnies, en 'n organisasie soos 
enigde State en Sandhurst vir Engeland, is die ons Weermag so ingewikkeld, dat die krygs
Militere Akademie vir die Unie van Suid man, en by uitstek die offisier oor 'n flinke en 
Afrika die inrigting waar die toekomstige offi 'n vindingryke brein en 'n voldoende geleerd
siere van ons Weermag hul opleiding geniet. heid moet beskik. Hoewe1 die universiteits
Kandidaatoffisiere van die Leer en die Lug graad seer sekerlik nie aao die voornemende 
mag en adelborste van die Vloot studeer hier offisier al die kennis gee wat by vir die be
vir die B.Mil.-graad en sit terselfdertyd ook oefening van sy beroep nodig het nie, verskaf 
hul militere opleiding voort. dit tog daardie bree opvoeding wat as hegte 

Vir elkeen van ons wat aan die Universiteit basis vir sy verdere studie kan dien. 
van Stellenbosch verbonde is of was, is een Net soos oorsee is dit ook in Suid-Afrika 
ding vera1 treffend aan die Militere Akade gevoel dat die gewone akademiese opleiding 
mie: dit is werklik 'n deel van die Universiteit wat die burgerlike universiteite aanbied, nie 
van Stellenbosch, Juis om hierdie werksaam heeltemal geskik is am aan die besondere be
hede van die Universiteit te dek, is daar 'n hoeftes van die Weermag te voldoen nie. In 
private wetsontwerp in die afgelope parlement die gewone universiteite word daar te veel 
sitting aangeneem wat die Universiteit van vakke gedoseer wat van geen direkte belang 
Stellenbosch magtig om sy werksaamhede ook vir die voornemende offisier is nie, en die 
na Saldanha uit te brei. Die studente aao die benadering tot die vakke is ook dikwels on
Akademie is ingeskrewe studente van die Uni geskik. Daar is ook op die burgerlike univer
versiteit van Stellenbosch, die dosente is almal siteite sulke groot getalle studente dat daardie 
goedgekeurde geakkrediteerde dosente van die dissipline en die persoonlike kontak tussen 
Universiteit, en die standaard van die leer onderwysers en studente wat noodsaaklik is 
planne en die eksamens word ook deur Stel vir die opleiding van offisiere, tot 'n groot 
lenbosch beheer. Na drie jaar van suksesvolle mate ontbreek. 
studie kry die studente dan ook die B.Mil. Om die rede is die Militere Akademie in 
graad by die gradeplegtigheid op Stellenbosch. 1950 gestig. Dit kan beskou word as die Ver
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dedigingsmag se eie Universiteit waar kandi
daatoffisiere van al drie weermagsdele hul 
opleiding ontvang. In die Militere Akademie 
word die gewone universiteitsvakke soos 
Aardrykskunde, Geskiedenis, Ekonomie, Fisi

Ukanmeeras
 

£500
 
ryker wees as u vir n tydperk 
van sowat 46 maande elke maand 
£10 op Subskripsie-aandele by 
Saambou bele. U kan volle beson
derhede verkry van u naaste tak
besruurder of veneenwoordiger 

van 

<,\\\\m80u

•
 
(PERMANENTE) 

BOUVERENIGING 

- waar u tuis voel, en u geld 
vinnig vermeerder. 

Takke te Bloemfontein, Kaapstad, Port
 
Elizabeth, Oudtshoorn, De Aar, Durban,
 
Johannesburg, Pretoria, Klerksdorp,
 

Pietersburg en Windhoek.
 
Agentskappe dwarsdeur die Unie en
 

Suidwes.
 

VZ 2039 A 

ka en Wiskunde op so 'n wyse behandel en 
aangepas volgens die behoeftes van die Weer
mag dat 'n studie daarvan direk van waarde 
vir die beroepsoffisier sal wees. 

Om toegelaat te word tot die Militere Aka
demie is suksesvolle aflegging van die Senior 
Sertifikaat of gelykstaande eksamen nodig met 
Wiskunde en die twee tale onder die vakke, 
gevolg deur een jaar aan een van die Militere 
Gimnasiums. Teen die einde van die gimna
siumjaar word 'n relatief klein getal appli
kante uit die drie weermagsdele gekeur. Aile 
aspirante word ook deur die Nasionale In
stituut vir Personeelnavorsing getoets, en hier
die toetsverslae, sawel as die prestasies aan 
die Gimnasium en die skoal, word deur die 
Keurraad as leidraad gebruik. 

Eerstejaar militere studente studeer op Stel
lenbosch in of die B.A.- of die B.Sc.-rigting. 
Al wat hulle van die burgerlike studente 
onderskei, is die feit dat hulle gedurende 
werksure uniform dra. Bier doen hulle die 
basiese kennis in die akademiese vakke op 
sodat dieselfde vakke op militer-aangepaste 
wyse op Saldanha in die daaropvolgende twee 
jaar voortgesit kan word. 

Die gebouekompleks van die Akademie te 
Saldanha bestaan uit 'n dubbelverdieping
hoofgebou aan die noordelike hang va n 
Malagaskop met regs en los daarvan maar tog 
in argitektoniese eenheid, 'n pragtige moderne 
menasie en 'n drieverdieping-woonblok. 

Die hoofingang, met die hoeksteen gele 
deur Sy Edele, die Minister van Verdediging, 
vertoon aan die een muur die kenteken van 
die Akademie: 'n disa uniflora uitgevoer in 
gekleurde seramiek met die leuse: DISCENDO 
ARMEMUS: "Laat ons bewapen deur te 
studeer." Bierdie ingang lei na gerieflike 
administrasiekantore en bring ook die besoe
ker na die moderne gehoorsaal of klein teater 
wat die regterflank van die gebou uitmaak. 
Bierdie saal met vloer, verhoog en beligting 
om in die vereistes van toneelspel te voorsien. 
bied sitplek vir 335 persone en is die sentrum 
van die sosiaal-kulturele lewe van die studente. 
Die linkerkantse hoofingang lei na die ruim 
kantoor en raadsaal van die bevelvoerder. In 
hierdie gedeelte is ook die kantore van die 
akademiese personeel. 

Die trap na die boonste verdieping bring 
die besoeker na die klaskamers en die 
mod erne biblioteek waar alreeds nou ongeveer 
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Die groep Lugmagstudente wat by die gradeplegtigheid in Desember 1958 die 
graad B.Mi!. ontvang het. Sy Edele die Minister van Verdediging staan vierde 
van links met sy seun, lui!. F. C. Erasmus, derde van links. Ko!. P. J. G. de 

Vos, Bevelvoerder van die Militere Akademie, staan derde van regs. 

vierduisend boeke en honderde tydskrifte in 
die verskillende akademiese en militere vakke 
gehuisves word. Langsaan is die moderne 
laboratorium vir aardrykskunde waar die stu
dent die gebruik leer van allerlei moderne 
geografiese uitrusting en tegnieke. Hierdie 
laboratorium is spesiaal toegerus vir die be
studering en konstruksie van kaarte wat so 
lewensbelangrik is vir die militer. 

Agter die dubbelverdiepinggebou en met 'n 
gang daarmee verbind is die laboratoriums vir 
fisika en chemie, die batterykamer, die foto
grafiese donkerkamer, en die werksplaas en 
navorsingkamers. Hier sal die student ook 
kennis maak met die gebruik van radio
aktiewe bronne en die diensuitrusting vir die 
opsporing en bepaling van radioaktiewe stra
ling in die veld. 

Die woonblok van die kandidaatoffisiere 
voorsien moderne enkelkamers aan 60 stu
dente en het, net soos die hoofgebou, 'n prag
tige uitsig oor die terrein met tuine, parade
grond en sportvelde. Die woonblok is met 'n 

oordakgang verbind met 'n pragtige ingerigte 
menasie mel groot en kleiner sitkamers en 'n 
indrukwekkende eetsaal waar ruim twee
honderd persone sal kan aansit. Teen die een 
muur stel 'n groat ontwerp van land, see en 
lug in mosaiek uitgevoer, simboJies die feit 
voor dat al drie Weermagsdele hier hul Alma 
Mater vind. 

Elke werksdag aan die Akademie word in
gelui deur 'n kort maar treffende seremonie 
wat die toewyding tot 'n lewe van diens aan 
ons Vaderland versinnebeeld: 

Die studente tree aan voor die vlagpaal. 
appel word geneem, dan volg die lees van 'n 
stukkie uit die Bybel en 'n student gaan voor 
in gebed. Nou wag almal roerloos tot die bevel 
kom: "Nasionale Saluut, Presenteer Geweer." 
Terwyl die studente op hierdie bevel reageer, 
salueer al die offisiere en personeel en die 
Nasionale Vlag word stadig en plegtig gehys. 
Op 'n teken van die parade-beveivoerder dra 
die studente dan saam die slotstrofes van ons 
Volkslied voor: 
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Ons sal antwoord op jou roepstem, 
Ons sal offer wat jy vra, 
Ons sal lewe, ons sal sterwe, 
Ons vir jou, Suid-Afrika. 

En so begin nog 'n dag van voorbereiding 
vir 'n lewenstaak, 'n lewenstaak om 'n leier 
te word in die Onie van Suid-Afrika se ge
wapende magte. 

'/1 Studenteslaapkamer in die Militere Aka
demie. 

Onderskritte vir tow's op volgende blad: 

Bo regs: '/1 Gesig op die BibliOleek van die 
Akademie: dil bevat reeds 4,000 boeke en lyd

skrifte. 

Onder regs: Algemene gesig op die Voorstel
lingsparade, 9 Desember 1958. Die Minister 
van Verdediging, sy Edele adv, F. C. Eras

mus. is besig met sy toespraak. 
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Die Suro vir Studentevoorligting
 

deur Prof. J. 

AS deel van die Eerstejaarskema wat in 1954 
in werking getree het, het die Departement van 
Sielkunde onderneem am eerstejaarstudente 
wat probleme ondervind i.v.m. hulle studies. 
die keuse van studierigtings, samestelling van 
kursusse, persoonlike aanpassing ens., van 
raad te bedien. Gedurende 1954 is daar onge
veer 200 onderhoude van die aard gevoer. 

Die getal studente wat van die diens gebruik 
gemaak het, het elke jaar so toegeneem dat 
daar in 1958 oorgegaan is tot die stigting van 
'n Buro vir Studentevoorligting wat in noue 
verband staan met die nuwe Afdeling vir Voor
ligtingsielkunde in die Departement van Siel
kunde. Gedurende' die jare is daar meer as 
1,000 individuele onderhoude gevoer. 

Die personeel van die Buro bestaan uit die 
Professor vir Voorligtingsielkunde (prof. J. M. 
du Toit) en een Senior Lektor (mm. H. G. van 
Niekerk). Hulle word bygestaan deur die an
der dosente in die Departement van Sielkunde. 
Een van hierdie dosente, t.w. prof. A. B. van 
der Merwe, is ook 'n geneesheer. 

Om doeltreffende raadgewing moontlik te 
maak, is dit noodsaaklik dat inligting oor elke 
student se werklike vermoens, aanleg, belang
stelling en algemene aanpassing ingewin moet 
word. Dit is egter 'n onbegonne taak om op 
elkeen van honderde studente wat am hulp 
kom vra afsonderlik toetse toe te pas wat 
etlike ure vereis. Daarom Ie almal tesame ge
durende die week voor die aanvang van die 
akademiese jaar sekere toetse af, sodat die 
noodsaaklikste basiese inligting beskikbaar is 

~ wanneer 'n student by die Buro kom aanklop. 
Terselfdertyd word op die wyse 'n groot hoe
veelheid gegewens ingewin m.b.t. die gehalte. 
aanleg en ander eienskappe van die eerste
jaarsbevolking as geheel wat in verband ge
bring kan word met bulle akademiese vorde
ring. 

Inligting oar individuele studente wat op die 
wyse verkry word, word streng vertroulik be
handel en slegs in belang van die student self 
gebruik. Dit word aan niemand anders mee
gedeel nie en kan op geen manier sy klas- of 

M. du Toil. 

eksamenprestasies beinvloed nie. Verdere ge
gewens oar elkeen word verkry uit verslag
kaarte van die skole en verslae van skoolhoof
de, en gedurende die jaar van koshuishoofde 
en studenteraadgewers. Die punte wat in elke 
klastoets behaal word, word ook aangeteken. 
Al bierdie gegewens word dan gekoordineer 
en 'n rekord van elke student opgestel en be
waar. 

Die Bura is die hele jaar deur tot die beskik
king van elke eerstejaarstudent wat hom aan 
die begin van die jaar vir toetsing aanmeld. 
Die meeste wat van die diens gebruik maak, 
kom uit eie beweging na die Buro. Sommige 
word deur koshuishoofde, studenteraadgewers. 
dosente of geneeshere na die Buro verwy5. 
Hulle kom met 'n groot verskeidenheid van 
probleme en moeilikhede. Baie daarvan het te 
doen met die keuse van beroepe, kursusse en 
vakke en die student se geskiktheid daarvoor: 
dikwels gaan dit oar swak vordering en ver
keerde studiemetodes. Baie kom ook met per
soonlike probleme en aanpassingsmoeilikhedc. 
In ernstige gevalle is gespesialiseerde metodes 
beskikbaar, soos elektroenkefaliese breinon
dersoek, en word die nodige behandeling toe
gepas. Ouers van studente en voornemende 
studente kom die personeel van die Buro ook 
dikwels raad pleeg. 

Om misverstand te voorkom, moet daar ge
wys word op sekere dinge wat die Buro nie 
doen nie. Daar word nie onderneem om die 
student se eie verantwoordelikheid vir die keuse 
van sy beroep en kursus van hom oor te neem 
nie. Kursusse en vakke word aan niemand 
voorgeskryf nie. 

Sukses met studies word ook aan niemand 
gewaarborg nie. Die Buro, soos trouens die 
hele Eerstejaarskema, is geen toor- of dwang
middel wat enige student, ten spyte van hom
self, deur sy eksamens kan of wil stoat nie. 
Al wat gedoen word, is om aan die student 
die nodige inligting i.v.m. sy probleme te gee 
en dit met hom te bespreek sodat hy grater 
helderheid daaromtrent verkry; om hom raad 
te gee oar die regte studiemetodes: am bemoe
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diging en anmoediging te verskaf, en verder 
persoonlike moeilikhede te help oplos. Dit 
hang van die student self af watter gebruik hy 
van die voorligting maak. 

Oaar word soms gevra na die sukses van 
die onderneming. 

In die eerste plek kan daarap gewys word, 
sonder gevaar van teespraak deur enigiemand 
wat op hoogte van sake is, dat voorligtings
dieos aan universiteite lank reeds die proef
stadium verby is. Dis nie meer nodig om te 
redeneer oor vrae soos die wenslikheid van 
hoer opvoeding, die noodsaaklikheid van sui
wer drinkwater of nut van sielkundige voor
Iigting nie. 

Oit is ook heeltemal verkeerd om die waarde 
van '0 onderneming soos hierdie aan die druip
syfer aIleen te probeer beoordeeI. Baie van die 
studente wat kom hulp soek, sou heel moontlik 
in elk geval geslaag het. As so iemand gehelp 
word om 'n meer doeltreffeode student en '0 
gelukkiger of beter aangepaste mens te wees, 
het dit nie ooodwendig enige uitwerkiog op 
die druipsyfer nie. 'n Knap student wat 'n ver-

Ons waak waar ons kan om ons 

eiendom te beveilig. Oil is goed 
en dil is reg maar dit kan tog ge

beur dal elemenle-buite beheer 

skade kan berokken - skade 

eenmaal gedaan, altyd gedaan. 

Oit is beter om Ie verseker teen 

skade-

SAL DIT VERGOED 

Hoofkantoor: Waalstraat 28. 
Kaapslad. Takkantore en ver
teenwoordigers era I in die Unie 
en S.W.A. 

keerde kursus gekies het, mag bes moontlik sy 
eksamens met sukses afle, maar tog altyd on
vergenoeg bly en nooit die beste diens lewer 
waartoe hy in staat is nie. Baie van die stu
dente wat die Bura besoek, is juis begaafde 
studeote vir wie daar nooit eintlik gevaar be
staan om te druip rue. 'n Bietjie traos en be
moediging kan vir sommige verbysterde eerste
jaars, hoewel nie meetbaar aan uitslae nie, 
tog help om hulle voete en selfstandigheid te 
laat vind. 

Die beste bewys dat daar hier in 'n behoefte 
voorsien word, is te vind in die toenemende 
getalle wat van die diens gebruik maak. 

Die Universiteit stel immers oie net belang 
in eksamenuitslae nie, maar ook in sy studente 
as mense. Hy wil nie net gegradueerdes en ge
leerdes lewer nie, maar ewewigtige, gelukkige 
meose wat vol vertroue, idealisme en gees
drif hulle lewenstaak onderneem, omdat elk
een weet dat hy sy regte taak gevind het, dat 
hy iets gaan doen wat die moeite werd is om 
te doen, en dat hy dit goed gaan doen, omdat 
hy deug daarvoor. Ons land kan dit nie bekos
tig om met iets minders tevrede te wees as elk
een die heel beste diens lewer waartoe hy po
tensieel in staat is nie. En dit is ook elkeen se 
reg teenoor homself om so sy beste plek in die 
lewe te vind. 

Ook dit kao nie deur sielkundige voorlig
ting gewaarborg word nie, maar dit is die rig
ting waarin die Buro diegene probeer help 
wat om voorligting kom aanklop. 

Oaar word gehoop dat dit moontlik sal wees 
om later die diens uit te brei na aile studente 
wat dit nodig mag he. Voorlopig moet dit 
egter tot eerstejaarstudente beperk bly. 

('n Opname wat in 1954 deur die Na
vorsingsburo van die Dept. van Onderwys, 
Kuns en Wetenskap gemaak is, het aan die 
Jig gebring dat gemiddeld 28.72 % van die eer
stejaarstudente aan ons Suid-Afrikaanse Uni
versiteite wat vir die eksamens ingeskryf het, 
gedruip het. In 1955, d.w.s. twee jaar nadat 
die Eerstejaarskema aan die U niversiteit van 
Stellenbosch ingestel is, het slegs 16.41 % van 
die eerstejaarstudente op Stellenbosch gedruip. 
Van die groep wat toe gepromoveer is, het 
sIegs 14.74% in die tweede jaar gedruip
'n duidelike bewys dat die druipprobleem nie 
na die tweede jaar verskuif het nie. - Red. 
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Oud-Maties in die 

Mashonalandse 

en Niassalandse Sending 

ONS het mooi artikels en foto's van 'n paar 
van ons lesers in die sendingveld ontvang: 
van ds. C. J. Burger (Posbus 116, Lilongwe, 
Njassaland) wat 'n uitvoerige en boeiende be
skrywing van die kerklike, opvoedkundige en 
mediese werk van die N.G. Kerk se Sending 
in Njassaland gee; en van mm. A. W. Dill, 
hoof van die Zjmuto Sekondere Skool, Privaat
sak 38, Copota, Fort Victoria, Suid-Rhodesie, 
wat op 'n baie interessante wyse van die orga
nisasie en omvang van die sendingonderwys 
in Mashonaland vertel. Ongelukkig laat die 
beskikbare ruimte in "Matieland" ons nie toe 
om die artikels te plaas nie, maar ons wil 
graag die twee geagte skrywers se oproep om 
meer sendingwerkers ondersteun en belang
stellendes versoek am direk met hulle (adresse 
hierbo) in verbinding te tree. 

Die Hoof van die Sekondere Skool Zil11u

to van die N.G. Sending te Fort Victoria, 

mn,.. A. W. Dill (links) en mnr. M. H. 

Steyn (B.Se. 1954) verduidelik aan 'n natu

rellehoofman wat in 'n laboratorium Re

doen word. 

Vir Kersfees .. Prof A. C. Cilliers se 

Die Silwer Soom
 
Die skrywer is oor die land bekend vir sy veelsydige belangstelling en spranke


lende oorspronklikheid. In hierdie boek oortref hy homseU as't ware.
 

Dis geskrywe vir die wat daarna bunker om die swaar van die daaglikse lewe 'n
 

bietjie te verlig met 'n tikkie humor en geestige afleiding.
 

Die boek is vir almal- oud en jonk, geleerd en ongeleerd, getroud en onge

traud .
 

As dokumentere verhaal is Die Silwer SOOI11 enig in sy sOOr!.
 

Prys: 18/6 (posgeld: 7d.) 

NASIONALE BOEKHANDEL BPK.
 
POSBUS 119, PAROW GROOTE KERK-GEBOU, KAAPSTAD 

30 



Ii" 

( '< 

• .' ,." • " ~.. • ,) , '. < 

OUD-MATIES IN DIE NJASSALANDSE SENDINGPERSONEEL: 

Agterste ry v.l.n.r.:- Mnr. D. Le Roux (Ond. Kongwe); Ds. A. GroenewaLd (Ma

lembo); Ds. J. Londt (Kasungu); Mnr. P. Blignaut (Opv. Sekr.); Ds. C. Burger 

(Lilongwe) en Ds. J. Minnaar (Citundu). 

2de ry v.l.n.r. : - Ds. H. Blok (Mcinji); Ds. J. Steytler (Mkhoma-Dos. Teologiese 

Skool) en Ds. P. Smith (Mvera); Mnr. A. Loots (Ond. Kongwe); Ds. H. Malan 

(Mphunzi); Dr. J. K. Louw (Hoof Sek. Skool Kongwe); Mev. G. Louw en Ds. 

A. Viljoen. 

3de ry v.l.n.r.: - Mevv. L. Minaar, E. Swart, H. Burger, Dr. G. Hugo (Voors. 

Mkhoma); Ds. P. Smith (Alg. Send. Sekr.); Ds. J. Minnaar (Mkhoma- Dosent 

Teol. Skoal) en Mej. E. van Wyk (Mkhoma-SkooL vir BLanke Kinders). 

Voor v.l.n.r.:- Mej. E. Theron (Mkhoma-Opl. Kollege); Mev. R. Steytler, Mej. 

L.	 Meyer (Mkhoma-Ond. Opl. Kollege); Mev. K. Smit, Ds. M. S. Daneel (Salis
bury) en mej. R. Retief (Hoof. Meisieskool. Dzenza). 
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Nuus van Oud-Matiebondtakke
 
PRETORIA 

MNR. A. J. ESTERHUYSE, die Sekretaris 
van die oud-Matiebondtak Pretoria, skryf dat 
die tak 'n vleisbraaiery en vrugtefees reel vir 
Saterdag, 6 Februarie 1960, by die Fonteine. 
Die funksie moet die plek inneem van die 
gewone Intervarsityfunksie wat volgendejaar 
met die Uniefeesvieringe saamval. Hy se dat 
die tak graag met huidige studente wat ge
durende die vakansie in Pretoria en omgewing 
sal wees, in verbinding wil tree. Mm. Ester
huyse se adres is Kelvinhof no. 107, Pretorius
straat 625, Arcadia, Pretoria en sy telefoon
nommers is 26404 en 43558. 

POTCHEFSTROOM 

Dr. T. E. W. Schumann, ondervoorsitter van 
die Atoomkragraad, het as spreker opgetree 
by 'n dinee wat deur die oud-Matiebond van 
Potchefstroom op 17 Oktober 1959 gereel is. 
Dr. Schumann het in sy toespraak die luimige 
met die ernstige afgewissel en daarvoor gepleit 
dat iemand in Suid-Afrika 'n manifes van die 
witman aan die wereld moet gee. 

Saam met dr. Schumann het vanaf Pretoria 
oorgekom runr. D. R R. Badenhorst, van die 
lnligtingskantoor. Sowat 114 oud-Maties van 
Potchefstroom, Parys, Ottosdal, Viljoenskroon, 
Klerksdorp en Ventersdorp het aangesit en 
toe die voorsitter hulle laat opstaan het vol
gens hulle eerstejaarskap, het dit geblyk dar 
daar van 1912 tot 1956 se eerstejaars onder 
hulle getel het. 

Mnr. Ben Havemann, L.P.R., het die heil
dronk op Matieland ingestel en rum. Steyn, 
van Parys, het die gasspreker bedank. 

Die ou bestuur OlOes deurloop omdat hulle 
nie elke jaar so 'n byeenkoms reel nie, maar 
is tog weer verkies met die opdrag om toe te 
sien dat daar jaarliks so 'n byeenkoms plaas
vind. 

Die Bestuur is soos volg saamgestel: prof. 
H. L. Swanepoel (Voorsitter), mm. Peet van 
der Walt (Sekretaris), mnre. J. Brevis, H. Prel
ler (wat verkies is in die plek van ds. C. F. B. 
Naude wat hierdie omgewing verlaat), Barnie 
Lombard, A. J. P. Burger en mej. H. Snyman. 
Dr. Faul van Ottosdal is tot die tak se am pte
like- dirigent benoem. 

Van Heinde en Verre
 
Mnr. Francois P. Ollie (RA. 1900) is een 

van ons oudste alumni, daar hy heel aan die 
begin van die eeu sy graad aan die ou 
Victoria-Kollege geneem het. Hy is 'n afge
trede Inspekteur van Onderwys in die Vrystaat 
en woon nou te Parys, O.V.S. 

Prof. Douw G. Steyn (B.Sc. 1919), Professor 
in Farrnakologie aan die Universiteit van Pre
toria, is een van die baie oud-Maties wat sy 
bydrae tot die "Matieland"-fonds laat vergesel 
gaan van goeie wense vir ons blad. 

Dr. Gerhard J. Beukes (RA. 1935), die be
kende Afrikaanse dramaturg, is van senior 
lektor na professor bevorder in die departe
ment Afrikaans-Nederlands aan die Universi
teit van die Oranje-Vrystaat. 

Mnr. Jan J. Loubser (M.A. 1958), het 'n 
"Faculty of Arts and Sciences Fellowship" van 
die Harvard-Universiteit en 'n beurs van die 
Ernest Oppenheimer-Gedenktrust ontvang, met 
behulp waarvan hy vir die Ph.D.-graad in 
Sosiologie aan die Harvard-Universiteit gaan 
studcer. 

Mnr. H. G. Strijdom (B.A. 1957) is as proef
beampte werksaam in die Departement van 
Volkswelsyn, Durban. 

Mnr. H. B. du Toit (B.Comrn. 1951) en mev. 
Du Toit (Estelle Neethling - B.A. 1951) woon 
in Kaapstad, waar mm. Du Toit sekretaris 
van 'n groot sake-onderneming is. 

Mnr. W. P. J. Rabe (B.Sc. 1943) is werk
saam in die hoofkantoor van die firma "Afri
can Explosives and Chemical Industries Ltd." 
van Johannesburg. Mev. Rabe was mej. 
"Stokkies" Stockenstroorn (B.A., H.P.O.D. 
1944). 

Mnr. D. B. Smit (B.Comm. 1947), hoof van 
die Sekondere Skool, Vanwyksvlei, word van 
1 Januarie 1960 hoof van die Middelbare 
Skool, Balfour, K.P. 

Mnr. J. L. Pretorius (B.A. 1928), is die enig
ste oud-Matie wat lid van die Federale Parle
ment, Salisbury, Suid-Rhodesie is. Hy skryf 
dat hy en rnnr. G. F. M. van Eeden die enigste 
twee Afrikaners is wat lid is van die "Federal 
Assembly". 
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Ds. C. B. Brink (B.A. 1925) van die Irene
gemeente, Johannesburg, is aangestel as Sen
dingsekretaris van die Noordelike Streeksinode 
van die N.G. Kerk van Transvaal. Ds. Brink 
is die voormalige Moderator van die Trans
vaalse N.G. Kerk. 

Adv. J. A. G. Mare (B.A. 1930) is bevorder 
tot Professor en Hoof van die Departement 
Bantoereg aan die Universiteit van Pretoria. 

Ds. A. J. Pienaar (RA. 1927), vroeer van 
die N.G. gemeente Arcadia, Pretoria, het diens 
aanvaar as mede1eraar te Olifantsfontein, met 
die Spaorwegkollege te Esselenpark as spesiale 
werkkring. 

Mnr. J. G. Mohr (M.Sc. 1958), wat tydelik 
as lektor in die Departement Fisika werksaam 
was, het met 'n beurs van die Raad op Atoom
krag vir verdere studie na die V.S.A. vertrek. 

Mnr. Elienne F. Louw (M.A. 1949) van die 
S.A.U.K., Durban, skryf as volg: "Ek het 'n 
voorstel i.v.m. die oud-Matie-kleurbaadjie, n1. 
dat onder die woord ,Oud-Matie' ook die jare 
van die persoon se studietyd op StelJenbosch 
bygevoeg word, bv. 1940-1943. So 'n identili
kasie gee 'n mens natuurlik 'n onmiddellike 

aanknopingspunt vir 'n geselsie. Tog kan ck 
my voorstel dat sommige dames dalk nie van 
die idee sal hou nie. Ek hou die meeste van 
die silwergrys baadjie en reken dat rooi letters 
op die sak sommer piekfyn sal vertoon." 

Dr. Nick B. Slrydom (REd. Ph. 1945) wat 
die Ph.D. in Fisi010gie aan die Universiteit 
van Illinois, V.S.A., behaa1 het, is nou onder
hoof van die Laboratorium vir Toegepaste 
Fisiologie van die Kamer van Mynwese in 
Johannesburg. 

Mnr. G. C. O. van Niekerk (RSc. Bosbou 
1957), is werksaam by die Twello-Bosbou
korporasie in Barberton, Tvl.; hy beweer dat 
sy soektog na ander oud-Maties in daardie 
were1d vrugteloos was. 

Mnr. R. B. de Vos (B.A. 1952), vroeer van 
Thomson's Falls, Kenia, skryf dat hy pas 'n 
motortoer van vier maande deur Europa 
onderneem het en dat hy oud-Maties "tot in 
Stockholm en Oslo" raakgeloop het. By gee 
tans onderwys aan die Boerskool C01esberg. 

Dr. R. G. Kriel (D.Phil. 1955) het 'n betrek
king aanvaar as senior lektor in Sielkunde aan 
die Universiteit van die Oranje-Vrystaat. 

, ••• I 

Prof. H. B. Thom, Reklor van die Uni
versiteil en Voorsitter van die F.AX., 
oorhandig die F.A.K.-toekenning aan 
prof. B. B. Keel as erkenning van sy 
grool bydrae op die gebied van die ver
taling van die Bybel in Afrikaans. Prof. 
Keel wal ook lid van die V niversileils
raad is, Ie aan die einde van 1959 sy be
trekking as Professor in die Dogmatiese 
vakke aan die Kweekskool neer. Prof. 
Keet was een van die ses groot Afri
kaanse leiers aan wie in Julie l.l by die 
spesiale gradeplegtigheid van die Uni
versileit 'n eredoklorsgraad vir sy bydraes 
op die gebied van die geestesgoedere van 

om volk toegeken is. 
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* 
Die Protea het luister 

verleen aan die wereld· 

beroemde natuurskoon 

van die Kaap. 

* 

Merafories kan 'n Universiteit vergelyk word met 'n blomtuin waarln die Proteas die 

botoon voer en besiel. Hulle is die Studente wle se doelbewuste strewe dil is om op 

Universiteit en veral In hul lalere lewe die naam van hul Universiteit deur hul prestasies 

hoog te hou en te verhef. 

5005 die Protea is vir die Blomtuin - die Student vir die Un;vers;feit 

NET 50 KAN DIE VERGElYKING TOEGEPA5 WORD OP DIE GOEIE DRUKKER
 

IN 5Y VERHOUDING TOT DIE 5AKEWERElD.
 

NASIONALE HANDELSDRUKKERY BEPERK
 

Zelda.lraat Eisiesrivier
 

Po.bus 120, Parow Tel.: 98-6711
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Die "Matieland" .- fonds
 
Geagte Oudstudent, 

In vorige nommers van Marieland het mor. Mike Pienaar en ander oud-Maties 'n sterk 

pleidooi gelewer vir die skepping van 'n Matieland-fonds wat die Universiteit sal anthef 

van alle verpligtinge met betrekking tot die druk- en verspreidingskoste van Marie/and. 

Ons is dankbaar vir die steun wat hierdie saak reeds van oudstudente geniet hel; lyste van 

bydraes word gereeld in die blad geplaas. Indien u daarvoor voel am 'n bydrae tot die fonds 

te maak, salons dit hoog waardeer as u onderstaande strokie wil afskeur en met u bydrae 

aan die Jnligtingsburo stuur. 

Mel vriendelike groete. 

Die uwe, 

(w.g.) P. J. Lombard. 

HOOF VAN DIE INLJGTINGSBURO. 

Knip Hier Ui! 

__ ~::..~:f~;~ ,." f '" I II fl.......•••• ,11"1".,11, ' " , ,,"'",, '''''''·I''''~''''''
~:::!:: 

Inligtingsburo,
 

Universiteit van Stellenbosch,
 

STELLENBOSCH. 

Geagte Heer, 

Ooreenkomstig wenke uitgespreek deur oud-Maties i.s. 'n lvlatielandfonds, stuur ek hierby 

aangeheg my bydrae vir 1960 ter bestryding van die druk- en verspreidingskoste van Ma

tie/and. 

NAAM (Mnr., Mev., Mej., Dr.): 

ADRES: 

: ..IIH[UtfJlntntUIlDlnu(tulil~ulll.lI.rn.(nlll...,IIJllnnflll..nl(UUlnrtUUllluIlIlWllnnUf.tU(CUI'IIHI.II .. llll'fUttll'n:UUTIUIl>".......II..........,w:.1JJI"lUlf1IlJUIlI!l!lDNJlIIiDDlI&iSSU(lIl'~
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,'LOOPBANE
 
by
 

YSKOR
 

Die Suid-Afrikaanse Yster en Staal Industriiile Korporasie Beperk (YSKORl, met meer 
as 20,000 werknemers (blank en nie-blankl, as die grootste produsent van yster en staal 
in Suid-Afrika, verskaf in sy organisasie geleentheid vir interessante loopbane van sowel 
tegniese as administratiewe aard. 

In die tegniese personeel is daor vakatures vir tegniese kwekelinge 
(d.w.s. vir gegradueerdes in die Chemiese, Elektrotegniese, Werktuigkundige en Mynbou
Ingenieurswese); vir Skeikundiges en Metallurge (in albei gevalle gegradueerdes); vir 
Laboratoriumassistente (gematrikul'eerdes met skeikunde) en vir Vakleerlinge in die ver
skillende bedrywe. Ook word manne tot die ouderdom van 30 joor voortdurend benodig 
vir opleiding as produksiewerkers. 

Vir gegrodueerdes in die Handel en Lettere of met onder aan
neemlike universiteitsgrade of vergelykbare kwalifikasies is door poste as administratiewe 
kwekelinge, terwyl gematrikuleerde jongmanne in aanmerking kom vir aanstelling as 
klerklike assistente. 

Yskorwerknemers geniet die voordele van 'n bydraende Pensioen
fonds, 'n Mediese Bystandsfonds, 'n Huiseienaarskema, 'n Verlofbonus, ontspanningsfasili
teite, e.d.m. Vir getroude werknemers IS behuising beskikbaar op Vanderbijlpork, 
Thabazimbi en op Sishen, terwyl huisvesting vir ongetroude werknemers in hierdie sentrums 
oak beskikbaar is. 

Verdere in/ig/ing is verkrygbaar by die Personeelbes/uurder. 

SUID-AFRIKAANSE YSTER EN STAAL
 
INDUSTRIELE I{ORPORASIE, BEPERK
 
Posbus 450 PRETORIA 



'n Meesterstuk 

VAN RU~TER DE LUXE
 

Elke
 
Die legniese vaardigheid van die ou 

meeSlers en hulle Slrewe na die beste, 

leer voort in die vervaardiging van 

Rembrandt VAN RUN sigarene. 'n 

Volmaakte pakkie sigarene is die saam

geslelde resultaat van t:llle klein ver

beterings. In Rembrandt VAN RUN 

is hierdie doel verwesenlik. 

~
 

Dit is gemaak vir diegene wal liewer 

rook vir genot as bloot uit gewoonte .. 

en vir wie prys sekonder is. As u 'n 

kieskeurige roker is, weet OilS dat u 

meer genot uit VAN RUN sal kry 

Koop gerus nog vandag 'n pakkie VAN 

RIJN. Die wereld se eerste lang sigaret 

met filtermondsluk en die beste. 

.. 

DIE W£RELO SE EERSTE LANG SIGARET MET FILTERMONOSTUK 
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