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· GENIET DIE BESTE!
 
Geniet Suid-Afrika se
 

HEERLIKSTE 
VRUGTE EN GROENTE 

Dit is vir !! 
ingemaak deur ... 
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Wolnit- baadjies slaag met lof! 
Volpunte vir deftigheid, snit, gemak en duursaamheid gaan na hierdie 3
knoop-sportbaadjie van weergalose Wolnit " Weavenit " in 100 % suiwer 
wol. Verkrygbaar in 'n ruim verskeidenheid aantreklike driekleur-same
stellings om onderskeiding aan u persoonlikheid te verleen. Onthou, dit 
betaal dubbe!d en dwars om 'n ietsie ekstra vir 'n goeie artik e! te betaal. 

ANDER "CUM LAUDE'S" DEUR WOLNIT:
 
MANSTRUIE • ONDERBAADJIES • SOKKIES
 

ONTSPANBAADJIES
 
DAMESTRUIE· ROMPE. KOSTUUMS • BREIWOL
 

ORAL BY GOEIE UITRUSTERS 

LS 19'" -. 
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Dis nou vir jou lewe, hoor I ... en DIS VIR JOD BIER!
 

Gawe geselskap, geurige kos en koue Castle! 
As die southappies vorentoe smaak , die kuiergast e hulle reeds
 
tui sgem aak het en die vrolikheid begin koersvat - dan is koue
 
Castl e dubbel welkom. Sommer met die eerste pr oeslag weet jy
 
- dis mos vir jou lewe, hierdie .•. en dis vir jou bier. H eerl ike
 
skuimkoue Castle is geurryk aan smaak en krag ryk aan goeie ge
 SUID-AFRIKA 
sonde bestanddele, daarby pas dit by ieder e geleen thei d . Geniet SE UITSOEKBIER 
Castle - die keurbier vir louter plesier - in kannetji es ofbo ttels. 

--------------- Grant345/6124-3A
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REDAKSIONEE
 

:lJie UniuerJileil van
 

BY geleentheid van die vernoeming van die 
Gebou vir Sosiale Wetenskappe na dr. H. F. 
Verwoerd, het dr. Verwoerd die dosente en 
studente toegespreek oor Die Jeug en die 
Toekoms. In sy rede het die Eerste Minister 
die toekoms beskryf as onbekend en onvoor
spelbaar, en beklemtoon dat dit die taak van 
die Universiteit is om sy studente met die oog 
op leierskap en bestuurderskap vir daardie 
onbekendc toekoms voor te berei. 

Die Suid-Afrikaanse volk is ten opsigte van 
leierskap en bestuurderskap in 'n besondere 
posisie geplaas . Ons rassesamestelling bring 
mee dat 'n veel groter persentasie van ons 
blanke bevolking as in enige ander beskaafde 
land, geroep word om as leiers en bestuurders 
die arbeid van andere te rig en te beheer, en 
dit sal ongetwyfeld ook nog lank so bly. Ten 
gevolge van sy boer ontwikkeling op alle ge
biede, het Suid-Afrika ook teenoor die res van 
Afrika 'n leiersposisie opgebou wat tot voordeel 
van die hele Vasteland strek. 

Ten opsigte van die lewering van leiers en 
bestuurders het die Universiteit van Stellen
bosch 'n trotse rekord; en 'n baie groot taak 
in die toekoms. Oor baie jare van voor- en 
teenspoed, oorwinning en vemedering, was dit 
in hoe mate Stcllenbosch, en die manne wat 
hiervanda an uitgegaan het, wat ons volk tel
kens tot nuwe hoogtes gevoer het. Op geeste
like gebied was dit hulle wat die volk gevoed en 
besiel het; op staatkundige gebied het hulle 
die rigting duidelik aangewys en onwrikbaar 
gestaan vir wat ons eie is. Gedurende die at
gelope veertig jaar het Stellenbosch ook 'n 
wesenlike bydrae gelewer om ons land se mag
tige nywerheidspotensiaal te ontwikkel, sodat 
die Republiek vandag op ekonomiese gebied 
ver bo die res van die Afrikastate uittroon. 

Ons is met reg trots op hierdie prestasies van 
ons Universiteit in die verlede, maar ons durf 
nie daarin beru s nie. Alles dui daarop dat die 

moet c!eier6 
toekoms nog veel hoer eise aan blank Suid
Afrika gaan stel, Ons glo dat, ter wille van 
die behoud van die Westerse, Christelike be
skawing op die suidpunt van Afrika, dit nood
saaklik is dat die blanke leierskap, wat oor 'n 
tydperk van 300 jaar tot voordeel van al die 
bewoners van ons land en die res van Afrika 
ontwikkel het, behou moet word. Maar juis 
daarteen word vandag in toenemende mate aan
slae geloods. van binne en buite ons grense, 
terwyl die liberalistiese en materialistiese tyd
stroom meebring dat die Westerse volkere ons 
almeer in die steek laat. Ons land se strategie
se en tegelyk kwesbare posisie in Afrika en 
teenaor die res van die wereld, sy unieke huis
houdelike vraagstukke van menseverhoudings, 
asook sy geweldige ontwikkeling op nywer
heidsgebied, stel gevolglik vandag, en veral vir 
die toekoms, die hoogste eise aan ons leiers op 
geestelike, staatkundige en ekonomiese gebied . 

Hierdie leiers moet sterk mense wees 
mense wat diep in die volksbodem veranker is. 
Hulle sal deeglik moet rekening hou met die 
modeme ontwikkeling binne en buite ons land, 
veral op die Vasteland van Afrika, sodat hulle 
vir die toekoms met geloof en helder visie kan 
beplan. 

Die Universiteit van Stellenbosch het uit die 
Yolk self ontstaan en gegroei, het voortdurend 
in noue voeling met die volk en sy behoeftes 
gebly, en hom sonder voorbehoud geskaar aan 
die kant van alles wat eg Suid-Afrikaans is. 
Juis daarom kon hy 'n tradisie van volksdiens 
en leierskap opbou wat ongeewenaard is. Toe
stande in ons vaderland cis dat Stellenbosch 
aan daardie tradisie getrou sal bly. Dan salons 
Universiteit die kwcekplek bly van die leiers en 
bestuurders wat in die veeleisende tye wat 
voorle, die winde van verandering sal kan trot
seer, ons mense geestelik en moreel sterk sal 
maak en hulle sal besiel tot opofferende diens 
op elke terrein van die volkslewe. 
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Universiteitsnuus
 
Nuwe Aanstellings 
OS. L. M. MUNTINGH is met ingang 1 Julie 
1963 aanzestel as senior lektor in die Semitiese 
Tale. Ds~ Muntingh het in 1950 die B.A.
graad en in 1954 die graad M.A. in Semitiese 
Tale met onderskeiding aan die Universiteit 
van Stellenbosch verwerf, Sy proefskrif vir die 
doktorszraadb in die Semitiese Tale is reeds 
voltooi. Hy was leraar van die N.G.. Ke~k 
Reitz-Wes van 1955 tot 1959 en lektor III die 
Semitiese Tale aan die Universiteit van die 
Oranje-Vrystaat sedert 1960. 

MNR. C. A. CILLIERS, tegniese assistent 
in die Departement van Sielkunde, is m.et i~
gang 1 April 1963 bevorder tot lektor ill die 
Sielkunde. 

MNR. P. R. DE KOCK is met ingang 1 Mei 
1963 aangestel as lektor in Fisika. 

MNR. W. J. O. JEPPE is aangestel as lek
tor in Naturelle-Administrasie. 

Twee addisionele paste van Hulpnavo~sing~
beamptes is met ingang 1 Maart 1963 III dl.e 
Buro vir Ekonomiese Ondersoek (Fakulteit 
Handel) ingestel. MNRE. J. H. LANGE en 
B. VAN RENSBURG is in hierdie poste aan
gestel. 

Die Konservatorium vir Musiek bied van
jaar gedurende die skoolvakansie, vanaj 
30 September tot 4 Oktober, 'n kortkursus 
in Skoolmusiek aan, met die doel om aan 
onderwysers praktiese hulp en leiding te 
gee i. v.m . klasonderrig in musiek. Losies in 
'n U niv ersiteitskoshuis word voorsien. Volle 
besonderhede en aansoekvorms is verkryg
baar by die Sekretaresse, Konserv aiorium 
vir Musiek, Stellenbosch , 

Kursusse word Gewysig 
DIE driejarige kursus vir die graad Baccalau
reus in die Verpleegkunde (B. Verpleegkunde) 
is vervang deur 'n vierjarige kursus. ,Na vol
tooiing van die vierjarige kursus sal die gra~d 
Baccalaureus in die Lettere en Wysbegeerte In 

Verpleegkunde (B.A. in Verpleegkunde) aan 
die suksesvolle kandidate toegeken word . Die 
kursus vir die Diploma in Verplegingsonderw~s 
is ook gewysig. Beide die graadkursus en die 
diplomakursus sal onder die Fakulteit van Ge
neeskunde ressorteer. 

Vanaf 1963 word die Honneurs-B.Sc.-kursus 
in Landbou ook in die Departemente van Ak
kerbou en Weiding en Pluimveeteelt aangebied. 

Prof. D. L. Scholtz tree of 

OP 30 J unie 1963 het
 
prof. D. L. Scholtz,
 
professor in Petrolo

gie en Mineralogic,
 
afgetree. Daardeur is
 
sy 26-jarige verbinte

nis met die Universi

teit as dosent ver

breek, maar ons is
 
dankbaar dat hy ons
 
nie verlaat nie. Hy is
 

Prof. dr. D. L. Scholt z nog aktief met navor
sing besig en dien nog 

as promotor van verskeie doctorandi, en sy 
studeerkamer en laboratorium wag op hom en 
die rustige voortsetting van sy werk. 

As kollega kan ek getuig van dr. Sch?'ltz se 
onvermoeide ywer ten behoewe van die De
partement van Geologie en Mineralogie oor 
meer as 'n kwarteeu en die totstandkoming van 
ons publikasiebundels in die Annal.e van d~e 
Universiteit is aan hom te danke. VIr sy goeie 
naam in die internasionale veld van die Na
tuurwetenskap, het die Universiteit veel aan 
die akademiese ywer van prof. Scholtz te dan
ke - deur sy studente wie se navor~ing p~bli
kasie geniet het, sowel as deur sy Cle pu?ltk:;t
sics. Op grond van die laasgenoemdes IS die 
hoocste ere-toekennings in die Geologie hier te 
lande aan hom toegeken, t.w, die Draper Me
morial Medal van die Geologiese Genootskap 
van Suid-Afrika en die Havengaprys vir Na
tuurwetenskap van die S.A. Akademie vir We
tenskap en Kuns. Ons is trots op die loopbaan 
van so 'n oud-student en kollega. 

Douglas L. Scholtz het die grade M.Sc . (cum 
laude) en D.Sc. aan hierdie Universiteit ver
werf, en hom verder onder leiding van die be
roemde Paul Niggli van Zi.irich in die Minera
logie en Petrologie bekw~am. Hy was nag a~
tyd 'n beskeie en nederige mens, en ons IS 
dankbaar dat hy nag gesond genoeg voel om 
saam met ons voort te bou in die luisterryke 
tradisie van ons voorgangers. Ek se nie eens 
totsiens nie, want hy is nog steeds by ons. 

PROF . M. S. TALJAARD 
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Onderskeidings vir Universiteitsdosente 

VIER dosente van die Universiteit van Stel
lenbosch is vanjaar deur die Suid-Afrikaanse 
Akademie vir Wetenskap en Kuns met toe
kennings verecr: 

Mnr. Hubert du Plessis. lektor aan die Kon
servatorium vir Musiek en bekende Suid
Afrikaanse komponis, het die erepenning vir 
Musiek ontvang. 

Aan prof. J. C. de Wet, hoogleraar in die 
Regsgeleerdheid, is 'n Stalsprys toegeken vir sy 
bydrae op die gebied van die Strafreg. 

Prof . J. P. J. van Rensburg, hoof van die 
Departernent van Klassieke Tale, het die prys 
vir vertaalde werk (drama) ontvang. Die toe
kenning is gemaak op grond van prof. Van 
Rensburg se vertaling in Afrikaans van An
tigone van Sofokles. Dit word beskou as dief 
beste paging wat tot dusver aangewend is om 
'n klassieke werk in Afrikaans te vertaal. 

Prof. J. H. Neethling het 'n erepenning ont
vang vir sy navorsingswerk in verband met die 
teelt van koring. 

* * * 
Mnr. J. F. Uys , senior lektor in Elektroteg

niese Ingenieurswese is benoem as lid van die 
Raad van Trustees van CAR.A (Cbristelike 
Aksie deur die Radio in Afrika). 

Mnr. W . C. Dempsey, senior lektor in Be
dryfsekonornie en onder-burgemeester van 
Stellenbosch, is gekies tot voorsitter van die 
Kaaplandse Munisipale Vereniging. 

Prof. A. J. Brink, professor in Algemene 
Interne Geneeskunde, is benoem tot lid van 
die Komitee van Lewenswetenskappe van die 
Raad op Atoomkrag, die Nasionale Fiksheids
raad en die Geneeskunde Komitee van die 
W.N.N.R. 

Die Silwer Linnaeus Gedenkmedalje van die 
Koninklike Sweedse Akadernie van die Weten
skap, waarvan u bier 'n afbeelding sien, is vir 
1962 toegeken aan prof. C. A. du Toil, hoog
leraar in S0610gie. 

Die medalje is in 1907 by geleentheid van 
die twee-eeufeesviering van die geboorte van 
Linnaeus deur die Koninklike Sweedse Aka
demie van die Wetenskap geslaan. Linnaeus se 
groot verdienste is dat hy 'n sisteem van diere
en plantebenaming ontwerp het wat in 1758 
vir die eerste keer algemeen toegepas is, en wat 
vandag nog in gebruik is. Om rede van hierdie 
orde wat hy in die diere- en plantebenaming 
geskep het, lui die Afrikaanse vertaling van 
die Latynse inskripsie op die medalje: .Aan 

Linnaeus ajgebeeld tussen kenmerk ende noordelik e 
plante m et die middernagson in die agtergrond 

(F ot o : Edrich) 

hom wat eerste in staat was om uit so 'n groat 
duisternis so 'n helder lig te laat ontstaan". 

Op die eenkant is die kopbeeld van Lin
naeus en op die anderkant is hy afgebeeld 
tussen kenmerkende noordelike plante met die 
middernagson in die agtergrond. 

Vanaf 1950 word die oorgrote meerderbeid 
van ons doktorstesisse in Soologie in "Acta 
Zoologica", 'n tydskrif van hoe internasionale 
aansien, in Stockholm gepubliseer. Die toeken
ning van die medalje moet gesien word as 'n 
blyk van waardering vir die noue samewerking 
wat daar tussen die Soologiese Instituut van 
die Universiteit van Stellenbosch en soortgelyke 
inrigtings in Swede bestaan en as 'n erkenning 
van die navorsingswerk wat deur die huidige 
en vorige personeel en deur die nagraadse stu
dente gedoen is. 

Prof . P. S. du Toil, hoogleraar in Onderwys
administrasie en Geskiedenis van Onderwys in 
Suid-Afrika, is benoem as lid van die eerste 
Nasionale Adviserende Onderwysraad. By die 
eerste vergadering van die Raad te Pretoria in 
Maart vanjaar, is prof. Du Toit benoem tot 
voorsitter van 'n Ad Hoc-Komitee met vier 
onder-komitees wat ten opsigte van Die Onder
wyser ondersoek moet insteI na (1) Werwing 
en Keuring, (2) Opleiding en Sertifikaatuitrei
king, (3) Diensvoorwaardes en (4) Status en 
Aansien. As voorsitter van die Ad Hoc-Komi
tee is prof. Du Toit ampshalwe lid van al vier 
onderkomitees en moet sorg vir deeglike ko
ordinering van die werksaamhede van die 
komi tees. 
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Geeerde Besoekers: Ged uren de die afge lope maand e het ver teenwoordigers van verskeie Eur opese reger ings 
in S.A. die Universiteit met welwillendheid sbesoeke veree r. Op 22 Apri l was die Switserse Amb assadeur, dr. F . 
Kapp eler , en op 13 Mei die Fr an se A rnbassadeur, mnr. G . Balay die gaste van die Rektor. Op 27 Mei bet die 
Registrateu r en mev. Preto rius weer die Britse Konsul-Genera al in Kaapst ad, mnr. F . C. Butler C.B .E. en 
mev. Butler hier ontv ang en onthaa!. Op die Ioto wat by die geleentheid geneem is, verskyn v.l.n.r.: Die 
Ko nsu l-Ge neraa l, mev. Butler, pro f. S. J. Pretoriu s (Registrateu r), mev. Pretorius, pr of. C. F. Gunter (De kaan 
van die Fakulteit van Opvoedku nde) en prof. Er ika Thero n (professor in Maat skapli ke Werk ). 

(F oro : Ed ri ch) 

Geskenk aan Profe ssor B. B. Keel: T ydens die Senaatsvergader ing op 29 Maart vanjaa r het die Rektor, pro f. 
H. B. Th orn (links), 'n tjek ter waarde van R620 namens die Uni versiteitsraad en die doserende personeel 
aan prof B. B. Keel oorhan dig. Toe pro f. Keet se huis in J anu arie afgebrand het , is sy hele boeker y verniet ig. 
Die geld, wat op inisiat ief van prof. Keet se kollegas ingesamel is, is bedoe I vir die aa nkoop van nuwe na
slaanwerke. Die Rekto r het gese dat die skenking getuig van die hoe agting wat gekoester word vir pro f. Keet 
as beminlike Christenmens, kerkleier, Bybelver taler en akademikus. Oud-studente van pr of. Kee t bet 'n paar 
weke vroeer ook 'n tjek aan born oo rhandig as 'n bydrae om sy huis te laat berbou. 

Prof. Keet het sy opregte dank uitgespreek vir a l die vriende likheid wat hy en mev, Keet sedert die ra mp 
ondervind he t. Dit is nie die bed rag wat tel nie, maa r die liefde en meelewing waar van dit getui g. 



By geleentheid van die samespreking oor die Fakulteit van Tandheelkunde 
Vaal' vLn.r.: Dr. R. Hojmeyr, prot. G. Korkhaus, prot. H. B. Th orn (Re ktor), pratt. F. D. du T . van 
Z ij/ en H . E. Brink. Agter v.l.n.r.: Dr. P. van Heerd en, prot. S. J. Pretorius (R egistrat eur ), prot . H. H. 
D. Brede. dr. P. Oosthuizen, dr, D. Bester, pratt. H. W. Weber, J. N . de V illiers, J. F. van E. Ki rsten, 
A . J. Brink en dr, E. du Toil. (F OLD : Ed r ich) 

Samespreking i.v.m. die Faku/feif van 
Tandheelkunde 
DIE Rektor het verlede jaar reeds aangekon
dig dat die regering verlof verleen het tot die 
instelling van 'n Fakulteit van Tandheelkunde 
aan die Universiteit van Stellenbosch. Die 
Universiteit is op die oomblik hard besig om 
voorbereidings te tref om die belangrike nuwe 
Fakulteit 'n werklikheid te maak. 'n Bree Ko
mitee waarop die professore van die Fakulteit 
van Geneeskunde sowel as bekende tandheel
kundiges dien , is in die lewe geroep om be
hulp saam te wees met die beplanning. 

Op 24 April vanjaar was prof. Gustav Kork
haus , Direkteur van die Universiteitskliniek vir 
Tandheelkunde in Bonn , die gas van die Rek
tor, prof. H. B. Thorn. Hy het Stellenbosch op 
uitnodiging van die Rektor besoek om die 
Universiteit ten ops igte van die Fakulteit van 
Tandheelkunde, van raad te dien. Hy het 
lede van die Bree Komitee ontmoet en by die 
geleentheid is probleme in verband met kursus
se, dosente, geboue, toerusting en koste be
spreek. Verder is oak aandag gewy aan die 
verhouding en samewerking tussen die Fakul
teite van Geneeskunde en Tandheelkunde. 

Aangesien prof. Korkhaus aan die hoof 
staan van die genoemde Universiteitskliniek, 
wat vandag een van die allermodemste tand

12 

heelkundige klinieke in die wereld is, en aan
gesien hy self ook grotendeels vir die beplan
ning en oprigting daarvan verantwoordelik 
was, was hy in staat om besonder waardevolle 
ad vies aan die Universiteit te gee. 

Die Universiteit sal waarskynlik vanjaar nog 
aankondig wanneer die eerste studente tot die 
nuwe Fakulteit van Tandheelkunde toegelaat 
sal word. Daar word in die vooruitsig gestel 
dat 35 tot 40 studente jaarliks tot die kursus 
toegelaat sal word. 

8esoek van Prof. U. G. 8i;Isma 
OP Vrydag, 17 Mei en Maandag, 20 Mei het 
die Fakulteit van Geneeskunde besoek ontvang 
van professor U. G. Bijlsma, wat tot 1962 
verbonde was aan die Departement Farmako
logie van die Universiteirt van Utrecht, Neder
land . In 1948 is die dekorasie "Ridder van de 
Nederlansche Leeuw" aan hom toegeken. 

Hy het op bogenoemde datums die genees
here van die Karl Bremer-hospitaal en die 
studente in die Geneeskunde toegespreek oor 
"Digitalis en Hartswakte" en oor "Parkinsonis
me" - onderwerpe waarvan hy 'n grondige 
studie gemaak het. 

Dit was vir die Fakulteit van Geneeskunde 
'n voorreg om professor Bijlsma hier te ont
vang. 



'n Belangrike aanwins vir die Konserwatorium 
SONDAGAAND, 9 Junie, is 'n buitengewoon interessante uitvoering in die Kon
servatoriumsaal aangebied by geleentheid van die ingebruikneming van die nuwe 
klavesimbel wat onlangs deur die Universiteit aangekoop is. Vir die eerste keer 
beskik die Konservatorium nou oor 'n instrument wat vir die uitvoering van 
musiek nit die l6de en l7de eeue absoluut onmisbaar is. Dit kan verwag word 
dat die reeds aktiewe musieklewe aan die Konservatorium daardeur verder verryk 
sal word. 

Die klavesimbel was voor die opkoms van die klavier in die 18de eeu, naas 
die orrel die belangrikste toetsbordinstrument. Die meeste "klavier" -werke van 
kornponiste tot en met J. S. Bach is vir hierdie instrument geskryf. Gedurende die 
19de eeu is die klavesimbel feitlik heeltemal deur die klavier verdring, maar van
dag word dit weer as 'n volwaardige instrument beskou, en nie slegs as voorloper 
van die klavier rue. Afgesien van sy funksie as solo-instrument was die klavesim
bel gedurende die 16de, 17de en 18de eeue oak 'n onmisbare instrument in orkes
en kamermusiekwerke. 

Stellenbosch is in die bevoorregte posisie dat verskeie dosente van die Kon
servatorium oorsee spesiale opleiding op die klavesimbel ontvang het. Ons het dit 
dan ook grotendeels aan hulle en die uitstekende strykorkes o.l.v. Pierre de Groote 
te danke dat by ons publiek reeds 'n liefde vir die klavesimbel en ensernble-musiek 
van die baroktydperk opgebou is. 

Dosente van die Konservatorium aigene em by die nuwe klave simb el. Vil.n.r.: R eino Otter
mann (voor), Boudewiin Scholten, Chris Swanepoel en mnr. R . H . Behrens (Direkt eur van 
die Konservatorium). (F OlO : Edricb ) 
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W A AR U 

"GOUD EN SILWER 
HET EK LIEF" 

Usalvind dat 'n Saambcu-spaar

boekie die goedkoopste manier 

is om met geldte werk. 

• geen gr ootboekfooie 

• geen bankko mmissie 

• gratis aft rekorderfas ili tei te 

SAAMBOU• rente op daaglikse balans 

•	 so goed as kontant 

(PERMANENTE) BOUVERENIGING 

DAAH IS ' N TAKKANTOOR OF AGENTSKAP NABY U	 UNIVERSITEIT 
V&R3847A MLND SKBLD 

AS DIY 'N BOEK IS-ONS HEY DIY
 

Die keur in die volgende afdelings: 

Novell es en Romans W oordeboeke Boerd ery 
Kortverhale en Sket se God sd iens W etenskap en Stokcerd j les 
Essays Lew enskuns Musiek 
Kind erboeke en J eugboeke Maatskapl ike Sak" Spor t 
Dram a en Pnesie Kl ere en Voor kom s Reisbeskrywin gs 
Bloemlesin g s Gesondheid Geskiedenis 
Lellerku ndige Kri tiek V oedsel en D rank Biografi e 
T aal sake Blo mme Nasl aanwerke 

NA SIONALE BOEKHA ND E L BETEKEN LEESWAA R DE I 

NASIONAlE lID BOEKHANDEl
 
W and elg ang, Escom-Senlrum, Henryst raat 64 en h/ v Pri ncess en Voortrekkerw eg 386, 
Groote Kerk, Wolmaran sst raat , Maitl andstraat 53 Cawood st raat , Po sbu s 119, 
Po sbu s 2063, Posbu s 9898, Po sbus 1058, Po sbus 95. Par ow. 
Kaap stad. Johanne sburg. Bl oemfontein. Port Elizabeth . 
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Maatskaplike Werkers(sters) Hou Vergadering: Die byeenkoms wat gesarnentlik gereel word deur die Maatskap
like Werkers(sters) Vereniging van Wes-Kaapland en die Vereniging vir Sosiologie en Maatskaplike Werk, het 
nou, so lyk dit, 'n jaarlikse instelling geworc. Byna 200 rnaatskaplike werkersisters) (die meerderheid Dud
Maties) en huidige studente van die Departement van Sosiologie en Maatskaplike Werk, het op 25 Mei in die 
H. F. Verwoerd-gebou vergader. Die onderwerp was Behuising en as sprekers het opgetree die Sekretaris van 
Behuising, mnr. J. Niernand, en mnr. R. W. Yeld, Bestuurder van die Stedelike Behuisingsbond in Kaapstad. 
Soos gewoonlik was die eggenote van ons Rektor, mev. Ria Thorn, weer 'n belangstellende en gewaardeerde 
besoeker. 

Op die foto wat by die geleentheid geneem is, vers kyn v.l.n.r.: Mnr. 1. Niemand, Sekretaris van Behuising, 
mev. Ria Thorn, mnr. R. W. Yeld, Bestuurder, Stedelike Behuisingsbond, mej. A. Hofrneyr, Vise-Voorsitster 
van die Vereniging vir Sosiologie en Maatskaplike Werk, en mnr. 1. Hanekom, Voorsitter van die Vereniging 
vir Maatskaplike Werkers(sters) van Wes-Kaapland. 

Bioloe Bedrywig: Op 8 Mei is 'n Wes-Kaaplandse Tak van die Afdeling Biologie van die S.A. Akademie vir 
Wetenskapen Kuns op Stellenbosch gestig. Dit is die vierde Afdeling van die Fakulteit Wetenskap en Tegniek 
wat in die Suide georganiseer word. Deur die stigting van die tak word voorsien in 'n behoefte wat lank reeds 
deur die Afdeling Biologie en sy lede in die Suide gevoel word. 

Die stigtingsvergadering is ook bygewoon deur prof. P. B. Zeeman en prof. G. L. F. Hartwig. Prof Zeeman 
het die groete en seenwense van die Suidelike Tak van die Afdeling Wis- en Natuurkunde oorgebring, 

Op die foto verskyn die voorlopige bestuur van die tak. V.l.n.r.: Prof. P. G. Jordaan (voorsitter), dr. 
K. L. J. Blommaert (sekretaris), dI. D. van Z. Engelbrecht en dr. F. M. Engelbrecht (ondervoorsitter). 

(FOLD: Edrich) 
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Die Universiteitill 

! vereer ons Eerste Minister 

OP 3 April vanjaar was die Universiteit be

voorreg om die Eerste Minister en mev.
 
Verwoerd vir 'n besondere geleentbeid op
 
Stellenbosch te verwelkom. Op die dag is die
 
Gebou vir Sosiale Wetenskappe, wat 'n sen

trale posisie op die Universiteitsterrein inneem,
 
amptelik vernoem tot die H. F. Verwoerd

Gebou.
 

Die Universiteitsraad het tot hierdie stap be

sluit ter erkenning van die belangrike werk
 
wat dr. Verwoerd aan die Universiteit en vir
 
die land in die a1gemeen gedoen het. Dr.
 
Verwoerd is 'n briljante oud-student van ons
 
Universiteit en 'n geeerde oud-professor. Hoe

wei hy aanvanklik as professor in Sielkunde
 
aangestel is, was hy die grondlegger van die De

partemente van Sosiologie en Maatskaplike
 
Werk wat nou in die gebou waarop sy naam
 
pryk, gehuisves word.
 

Net soos die Eerste Minister, is mev. Ver

woerd ook 'n oud-studente en oud-dosente van
 
die Universiteit, Sy was verbonde aan die Af

deling Huishoudkunde.
 

In die binneplein van Dagbreek, waar dr. Verwoerd 40 jaar gelede as student gewoon het, het 'n net jiese 
erewag van 250 studente die premierspaar verwelkom . (Foto links) Nadat dr. Verwoerd die dosen te en die 
studente toegespreek het oor Die Jeug en die Toekoms, het die Rektor 'n silwer sigarekassie nam ens die R aad 
en die Scnaat van die Universiteit as 'n aandenking aan hom oorhandig. Daarop is die Universiteitswapen en 
die voo raansig van die H. F. Verwoerd-gebou gegraveer. Hier bewonder dr. Ve rwoerd die geskenk saam met 
die Rektor en die Vise-K anselier, ds. J. S. Gericke (regs). (Foto 's : Terence J. McNall v) 

Na afloop van die funksie hct die Rektor vir die 
gaste 'n gesellige onthaal aangebied in die ontspan
ningsaal van Dagbreek. 0 p die foto wat by die ge
leentheid gencem is, geniet die Eerste M inister 'n 
grappie saam met prof . J. J. Muller van die Kweek
skool (lin ks) en prof. M. S. Taljaard. 



Onder die groe p W ilgenhof iers wat die plegtigheid by gewoon he I, was daar manne uit elke tydvak 
in die lang geskiedenis van die koshuis. Op die [ot o verskyn vLn.r.: Theo Brune (huidige Prima
riusi, dr , T . E. Donges (1916-1919), R. P. (Topper) Conradie (1938-1942), prof. Danie Craven 
(1929-1935) en prof. Jan Neethling (1904 -1907), een van die oudste lewende Wilgenhojfers . 

Wilgenhof-tradisie word verstewig 

OP Vrydagmiddag, 22 Maart vanjaar, is die hoeksteen van die nuwe Wilgenhof gele. 
Dit was 'n besondere gebeurtenis aangesien dit die eerste keer was dat 'n hoek steen vir 
'n Universiteitsgebou gele is. Die plegtigheid is waargeneem deur oud-Wilgenhoffer, Sy 
Edele dr. T. E. Donges, Minister van Finansies en Kanselier van die Universiteit, Die 
steen is 'n geskenk van die Rektor, prof. H. B. Thorn. 

, 

Dr. Donges se treffende boodskap by die geleentheid het gehandel oor die WiI
genhof-tradisie wat, volgens hom, altyd sal bly voortbestaan, want Wilgenhof het nie 
net 'n tradisie nie; dit is reeds 'n lewende tradisie, waarvan humorsin, oorspronklikheid 
en kameraadskap kenmerke is. Die Wilgenhoffers en Wilgenhof is een; die nuwe gebou, 
net soos die oue, is die kleed vir die tradisie wat sal bly voortleef solank daar nog 
Wilgenhoffers leef. Niemand kan se waar of wanneer die Wilgenhof-tradisie ontstaan het 
nie - dit is die gesamentlike prod uk van die bydraes van geslagte Wilgenhoffers oor 
baie jare. Die huidige inwoners moet dit soos 'n erflating in hul harte bewaar, dit 
verryk en aan toekomstige inwoners oordra. Dr. Donges het afgesliut met hierdie tref
fende woorde: "Nou gaan ek die hoeksteen Ie en ek doen dit in dankbare huide aan 
daardie Wilgenhoffers wat ons vooruitgegaan het. Ek doen dit tot bestendiging en 
verstewiging van daardie tradisie wat Wilgenhof is, en ek doen dit tot eer van God." 

18 

I



0[1 hierdie Iota kan duidelik gesie n wo rd hoe ver die bou werk aan di e mnve W ilgenhoj reed s gevorde r hct 
en hoe die vierkant in die to ekoms daar sa l u itsien. Die " com m on room " en badkamer (regs) sal eersdaags 
ges loo p word om plek te m aak vir die nu we ee tk am e r en kombuis. (FOLD: Edrich ) 

Huis Ten Bosch 
vier sy Kwarteeufees 

OP 10 Me i vanjaar het die B uis ten 
Bossers die 25-jarige bestaan van hu lle 
koshuis feestelik gevier. Sewentig oud
inwoners, waaronder 9 oud-primariae, 
afkomst ig van oor die hele land , het by 
die geleentheid by die geliefde .Koek
blik" kom inloer, en gevind dat hulle 
koshuis gedurende die eers te kwarteeu 
van sy bestaan net so min ouer ge
word het as die oud-inwoners self. 
Een is weI reed s ouma, maar dis dees
dae tog nie meer ' 0 bewys van ouder
dom nie ! Oum a Eve T ribelhorn (Du 
Plessis) kon vandag weer, net soos in 
1937, die Maties se lentekoningin ge
wees het ! 

Die hoogtepunt van die re-unie was 
'n dinee waarby 240 huidige en oud
Huis ten Bossers aangesit het , maar 
selfs die smaaklikste geregte kon die 
onthou-jy-nog staaltjies nie demp nie. 

Amanda Botha (l inks). R edaktrise van " Die Boskraai" en 
seremoniemeesteres tydens die reii nie-di nee, oorhandig di e eer
ste ekse m plaar van die [ees ui tgawe aan die be ke nde R ykie 
van R een en , die eerste joerna/ist e wat HI/ is ten Bosch o pge
le wer het , 
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Daar is gesels en nogmaals gesels. 
Party ou maats het mekaar na 20 jaar 
vir · die eerste keer weer raakgeloop 
.. . en daar het intussen so baie ge
beur. 

Die redaksie van "Die Boskraai" 
verdien lof vir die mooi feesuitgawe 
wat tydens die re-unie verskyn het. 
Die voorwoord is geskryf deux mev. 
Betsie Verwoerd wie se twee dogters , 
Anna en Elsabe, en een skoondogter 
oud-Huis ten Bossers is. 

Twee koninginne uit Huis ten Bosch: 
Eve Tribelhorn (mev. S . du Plessis), lente
koningin in 1937 (links) en Rhoda Smit, 
me]. Helderberg in vanjaar se Helderberg
Huis ten Bosch ;001. 

Matie-On dersteun ers 

Intervarsity 1963 sal om verskeie redes lank onthou word. AI die rugbyspanne het seevierend uit die stryd 
get ree terwyl die eerstespan se pragoorwinning van 20-6 die hoogste is sedert 1955. Dit was ook die eerste 
keer in d ie geskiedenis dat die Staatspresident en twee Eerste Ministers die wedstryd bygewoon het. Die 
Maries het die twee premierskort na hulle aankoms op Coetzenburg as Mati e-ondersteuners ingepalrn. Hier 
staan sir Roy Welensky en dr. Verwoerd elk met 'n volle Matie-rnondering en dit is duidelik dat hulte die 
sorge van staatsrnanska p vir die dag verruil het vir studentepret en plesier. 
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VOfG GLfNRYCK·GfNOT 

By Die Dis! 

Clenryck-sardientj ies kom net uit die yskoue waters 
van die Weskus, waar hulle wei op onui tputli ke velde 
plankton, die see se eie wondervoedsel. Hulle word 
gevang in die f1eur van hulle groei , ryk aa n Iewens
bela nzrike kalsium, jo dium, vitnmine en proteiene 
- en \ om vars ui t die see in die blik! Sappige , ryk 
Glenryc k-sardien tjies is goed vir enige maaltyd

met sInai, in pasteie, op roosrerb rood l 

GLENRYCK
 
-SARDIENTJIES 

S.A . SE GEWILDSTE SEEKOS 


WORD ORAL TER WItRELD UITGEV OER
 

VZ OOllf>.l 

M·A·T·I·E spells • 

dit spelle! Grosvenor daarenteen, staa n vir 
die Kaap se vooraanstaande Ford-handelaars en 

garaged iens. 
Korn besigtig die nuutste Ford-modelle in ons 

toonkamers - die elegante Galaxie en Fairl ane, 
twee groat motors van formaat; die Zodiac , Zephyr 

en Taunus, middelslagmotors met onge
ewenaarde weelde, en die pragtige, gewilde 

Anglia en Cort ina. 
As u weer eendag in Kaapstad is, bel 

gerus 2-5521 vir 'n afspraak om u 
eie motor deeglik te laa t nasien - ons 

voortreflike garagediens as gemagtigde Ford
handelaars is wyd en syd bekend. 

Grosvenor Motors 

Ja, ons weet wat 

\, tl lIlI '" 

,\\"" '"'''' 

,,,'''I''', 

",'til" .. 

GMS99 
STRANDSTRAAT 73. KAAPSTAD. BEL 2-5521 
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ARTIKELS
 

Die Departernent van
 

Die huidige Dosente
 
Heel links: Mnr. D. L . Ehlers, B.A. (Stell.), HOlls.-B.A .
 
(S.A .), M.A ., Dipl. in Bibl. (K oapstad). S.S.A .B.V., het sy 
loopbaan in 1944 in die Universiteitsb iblioteck. van St el
lenbosch begin . Daarna was hy verbonde aan die bibli oteek 
van U.K.O.V.S., die Transva alse en Kaapse Provinsiale 
Bibl ioteekdienst e en die Parlem ent sbiblioteek . Hy is tans 
lid van die U.K . van die SA. Bibl ioteekvereniging. 

Links: Mnr. C. M . Vi nk, B.A . (H ons.) (U.O.v.S.), B.A . 
(Ho ns.) (Bib/.) , H.O .D. (Pret.), U.D .B. (Potch .), S.SA.B.v ., 
was voo rheen verbo nde aan die Blo cm ionteinse Open bare 
Bibliot eek, die Un iver sitei tsbiblioteke van die O.V.S . en 
Pretoria. 

Biblioteekkunde na vyf jaar 

Kursusse in Biblioteekkunde is vir die eerste keer in 1958 aan die Universiteit 
van Stellenbosch ingestel. Voorsiening is gemaak vir 'n Hoer Diploma wat slegs 
deur gegradueerdes gevolg mag word en vir 'n Laer Diploma waartoe studente 
wat nie 'n Matrikulasie-vrystellingsertifikaat besit nie, ook toegelaat word . Die 
Hoer Diploma kan in een jaar voltooi word , maar die L aer Diplorna-kursus duur 
twee jaar en gedurende die eerste jaar word vy f B.A .-vakke gevolg met Engels of 
Spesiale Engels en Afrikaans of Afrikaans-Nederland s as verpligte vakke. Gedu
rende die tweede jaar word suiwer Biblioteekkundige vakke gevoJg. 

Omdat min mcnse weet wat met Biblioteekkunde bedoel word, is dit nodig om 
kortliks aan te dui wat die inhoud van die kursus behels . Dit bestaan uit vyf vak
ke, nl. : 

(a) Grondslae en Geskiedenis van Bibli oteekwese wat te doen het met die ge
skiedenis van die biblioteek van die tyd van die Babiloniese beskawing af tot op 
die huidige dag, terwyl die beginsels wat ten grondslag Ie van die plek en funksie 
van die biblioteek in die moderne beskaafde gemeenskap ook deeglik behandel 
word . 

(b) Bibliograiie waarin dit gaan oor die geskiedenis van skrif en skryfmateriale, 
oor drukwerk, papier, bindwerk, illustrasieprosesse, opstel van bibliografiee en 
bibliografiese beskrywing van geskrifte. 

(c) Boekkeuring en Naslaanwerk behels 'n studie van naslaanbronne en -meto
des, en beginsels, teoriee en hulpmiddele i.v.m. die keuse van boeke vir biblioteke. 
'n Belangrike onderdeel hiervan is die studie van die leesverrnoe, -behoeftes en 
-motiewe van biblioteekgebruikers. 

(d) Biblioteekorganisasie en -administrasie het te doen met die bestuur en or 
ganisasie van die funksies van 'n biblioteek volgens beproefde beginsels en ook 
met die wetgewing, norme en prosedures wat op biblioteekwerk betrekking het. 

(e) Katalogisering en Klassiiikasie handel met die ordening van boeke en ander 
biblioteekmateriaal en die opstel van katalogusse waardeur die inligting in 'n 
biblioteek se voorraad vir biblioteekgebruikers toeganklik gemaak word. am dit te 
kan doen , moet die student 'n deeglike kennis van sekere reels en prosedures besit. 

Die opleiding is egter nie slegs teoreties nie. Baie tyd word bestee aan praktiese 
werk in katalogisering, klassifikasie en naslaanwerk sodat studente deeglik met die 
tegnieke vertroud raak. Eike jaar moet hulle ook boekuitstallings reel. Elke stu 
dent moet ook vier weke praktiese werk in goedgekeurde biblioteke doen , terwyl 
die vern aamste biblioteke binne bereik van Stellenbosch besoek word sodat stu
dente die verski llende soorte biblioteke kan leer ken . 

Sedert 1958 is hier reeds meer as 60 studente as bibliotekarisse opgelei waarvan 
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meer as die helfte gegradueerdes is. Diegene 
van hulle wat nie reeds hul beroep verruil het 
vir die van huisvrou nie, beklee goeie betrek
kings oor die lengte en breedte van ons land. 
Tans is daar twee voltydse dosente in biblio
teekkunde en die instelling van 'n vierjarige 
graadkursus is met ingang van ]964 goedge
keur. Klasse word gegee in twee ruim 10kale 
in die Carnegie-biblioteek waar die dbsente .hul •. 
kantore het en waar 'n goeie versameling boe
ke en tydskrifte oor Biblioteekkunde opgebou : 
word . . 

I 
\ 

Stellenbosch bied, uit hoofde van die plek 
wat hy in die kultuurlewe van ons land inneern, 
'n uitstekende atmosfeer en geleentheid vir die 
opleiding van bibliotekarisse. In die moderne 
wereld speel die biblioteek 'n belangrike-rol in . .» 

• 

die kultuurlewe. Meer mense met die nodige 
akademiese agtergrond en met entoesiasme 'vir 
die werk, is in hierdie rigting nodig. Daar is 
nog steeds 'n kroniese skaarste aan opgeleide 
bibliotekarisse vir ons stedelike, plattelandse, 
onderwys-, universiteits- en navorsingsbibliote
ke. Dit is 'n interessante en uiters bevredigende 
soort werk want dit kom per slot van sake 
neer op diens aan jou medemens. Die besoldi
ging vergelyk goed met die van soortgelyke be
trekkings in die staatsdiens. Bevordering vind 
gewoonlik redelik gou plaas omdat daar so 'n 
groot skaarste aan opgeleide personeel is. 

Ongegradueerde studente met onderwysers
diplomas word ook, na aflegging van 'n mon
del inge tweetal igheidstoets, tot die finale jaar 

. . . .
'n T ematiese ultstalling van boeke gereel deur twee 
studente-in Bibllot eekkunde as deel van hill praktiese 
werk . 

van die Laer Diploma-kursus toegelaat. Skool
en Onderwyskollege-biblioteke het in Transvaal 
reeds merkwaardig ontwikkel en 'n dergelike 
ontwikkeling word in die nabye toekoms in 
Kaapland en die ander provinsies verwag. Daar 
is bv. onlangs vir die eerste keer opgeleide 
bibliotekarisse aan Opleidingskolleges in Kaap
land aangestel. 

Die Departement van Biblioteekkunde ver
welkom navrae en sal hulle met graagte be
antwoord . 

' n Aantal studente besig met praktiese klassiiikasie volgens Dewey se Desimale Klassijikasie. 
(F or o : Edrich) 
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Co etzenburg is nie net 'n ber oemde rugbyveld nie , maar die setel van 
gaamlike Opvoeding in Suid-A jrika. "Die mooiste gelee inrigting van sy 
een uitsondering in Griekelan d", Dit was die woorde van die bero emde 
Stellenbosch in 1959 besoek het , 

Die Departement van 

die grootste Departement van Lig
soort in die wereld, met m oontlik 

gesaghebbend e, Carl Diem, toe hy 
(FOIO : E d rich) 

Liggaamlike Opvoeding lewer diens
 

Die verruklike omgewing waarin die Departe
ment van Liggaamlike Opvoeding gevestig is, 
inspireer die dosente en studente tot hoe ideale. 
Die Departement aanvaar die bree opvoed
kundige beginsels wat die Universiteit bely en 
probeer om dit prakties uit te leef en toe te pas. 
Verpligtings eindig nie in die klaskamer nie, 
maar daar word doelbewus gestreef am die 
studente voor te berei am nuttige, dienende 
lede van die gemeenskap te word. Met die oog 
daarop kry damestudente geleentheid om, na 
afloop van die klasse, vrywillig deel te neem 
aan 'n groot verskeidenheid aktiwiteite waar
deur hulle hulp aan andere bied . 

Die hulp word in die eerste plek gebied aan 
medestudente - veral diegene ' wat nie L ig
gaamlike Opvoeding as Yak neem nie en eerste
jaars, maar buitestaanders en die plaaslike sko
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Ie baat ook daarb y. Die hoofsaak bly egter die 
ontspanning van die damestudente van die hele 
Universiteit. Die skema het al tradisie geword 
en die geesdriftige deelname deur groat getalle 
gewone studente, bewys dat hier in 'n belang
rike behoefte voorsien word, terwyl die L.O.
studente daardeur geskool word om orals waar 
hulle eendag betrekkings beklee, 'n gesonde 
gemeenskapsin te openbaar en uit te leef. Deur 
ander te help, help hulle hulleself, en dien die 
gemeenskap. 

Die fotoreeks wat volg gee 'n beeld van die 
vrywillige hulpprogram wat die Damesafdeling 
van die Departement georganiseer het. Aan
sienlike uitbreiding van die program word in 
die vooruitsig gestel namate die studentetal, 
doserende personeel en fasiliteite uitbrei. 



Die Orchesisgro ep, 'n ui tdrukkingsdansgroep word 
deu r die studente sell georganiseer m et do sent e as 
adviseurs. Senior studente is verantwoordetik am 
nuwelinge te onderrig in een voudige choreografie. 
Die graep op die 1010 vertolk ' n ton eel uit 'n dan s 
oar die natuur: die ge bondendheid van d ie aarde 
(links) en die vryheid van die lug. 

Di e U.S. Dames Ontspannings
veren iging maak geb ruik van 
die dienst e van senior studente 
in Liggaam lik e Opvoedi ng am 
beginn ersk ursusse in sw em en 
tenn is - belangrik e on/span
ningsv orm e vir dames - vir al
gem ene student e aan Ie hied; 
am as skeidsreg ters o p te Iree 
in inter-koshuis sportk om peti
sics, en am as ajr igters van 
skoliere by die plaaslike skole 
op te Iree. V ir student e wal nie 
geleenthe id het am by die Ira
disionele sportklubs aan Ie slu it 
nie, word [iksheidsoejeninge in 
koshuise aangebied onder toe
sig van Liggaamlike 0 pvoeding
studente. Hierdie foto toon 'n 
groe p dames in Monica bes ig 

met sulke [iksheidsoejeninge. 

Die Depa rtement dra by tot die 
eerstejaarskema deur die nllwe
tinge voo rligting Ie gee ho e am 
gemaklik, netjies en beskaajd Ie 
stap, te staan en te sit (soos die 
Iota aandui). Die tegnieke am 
spierspanning gedu rende druk 
eksamentye teen te werk, wo rd 

oak verduidelik, 



'n Studie-hulpskema is in die lewe geroe p. Seni or studerue bied 
hulp aart jun iors in vakke waar in hulle self reeds gepresteer het, 
H ierdeur word dit m oontlik am vee! m eer individuele aandag en 
hulp aan iuni or stude nte te bied , as andersin s die geval sou wees. 
Op hierdi e [oto help Freda Fish er, dcrd ejaar (links) vir Ursula 
W oehler (eerste jaar) m et Anatomic. 

Die Depart cm ent bied oak waardev olle hulp aan mense wat reeds 
die Un iversiteit verlaat het. Die fo to too n m et wat ter entoe siasme 
onderwyse resse ge bruik maak van die biblio tee k gcd urende ' n 
k art opknappings kursus waf onlangs deur die dam esd osente ge
reel is . 

Die do el van die ske ma is am 'n gesindheid van diens by d ie stude nte te ont wikkel, nie ne t op hulle vak ge
bied nie, maar oak in die algem ene studentelew e. St udent e van die Departem en t dien dan oak nie net in 
verskillende sportkomitees nie, maar neem oak leiding in algemene studentebedry wighede. Elk van h ierd ie 
groep derd ejaars d ien vanjaar op die H uiskom itees van hu lle koshuise. A gter v.l.n.r.: Carla van Heerden 
(Prim aria Sonop); Johanna du T oit (H uiskomitee lid Son op ); Freda Fish er {H uiskomiteelid M onica). Voor 
v.l.n.r.: W ena Walters (Huiskomi tee lid Irene); Elmien de Jo ngh (Huiskom iteelid P.S.O . en Primaria Sku iling); 
Cecil e Malan (Prim aria M on ica); Elsabe W e pene r (Huiskomiteelid Lydia). 

A, 



Die Rektor se Huisklok
 

Die Eersfe Anfieke voorwerp 

waf tot Hisforiese Monument verklaar 

word 

By die laaste sitting van die Historiese Monu 
mente-kornrnissie is besluit om 'n outydse huis
klok wat in besit van die Rektor, prof. H. B. 
Thorn is, tot 'n historiese monument te laat 
verklaar. Dit is gedoen omdat die horlosie, so
ver bekend, die enigste van sy soort is wat in 
die agtiende eeu aan die Kaap gemaak is en 
derhalwe uniek is. 

Die klok is van die "Grandfather"-tipe. Dit 
is 9 vt. 6 drn. hoog ; die houtw erk is van ebbe
hout, stinkhout en geelhout; die wyserplaat is 
van soliede silwer - nie versilwerd soos verre
weg die meeste klokke van sy soort nie. Dit het 
die volgende inskripsie : Johann Mic hael Junek. 
Cabo de Goede Hoop. Dit is feitlik ongeskon
de; die hout werk is op 'n paa r plekkies hernieu, 
maar dit is vir die blote oog onsigbaar. Dit is 
nog in werking en hou baie goed tyd. 

Prof. Thorn het die horlos ie 'n paar jaar ge

lede van mnr. H. D. van Broekhuizen van Pre
toria, 'n seun van wyle dr. Van Broekhuizen 
wat voor die Oorl og ons gesant in Den Haag 
was, gekoo p. Dr. Van Broekhuizen het dit in 
Nederland raakgeloop, gekoop en na Suid
Afrika gebring. Prof. Thorn het al hoe aa n
biedinge vir die horlosie gehad, maar hy het 
dit nog altyd van die hand gewys. 

Die klok is deur 'n Du itser genaamd Johann 
Michael Junek gemaak. Hy was afkomstig uit 
Fi.irfeld in Duitsland en was die seun van Carl 
J . Jun ek en Marie Elizabeth Schuler. Hy het 
in 1765 met die skip Bleijswijk by die Kaap 
aangekom. Hy was eers werksaam as slotma
ker in diens van die Kompanjie, ma ar in 1769 
het hy by die Goewerneur Rijk Tulbagh aan
soek gedoen om vryburger te word en "met het 
Metier van Horologie maken" 'n eerbare be
staan te vind. 

Joh ann] unck is op 26 Mei 1771 oorlede. Hy 
moes dus die hu isklok tussen 1768 en 177l ge
maak het. 

Sover bekend, is dit die enigste staanhorlosie 
van sy soort wat in die agtiende eeu aan die 
Kaap gemaa k is. Prof. G. E. Pearse se in sy 
boek Eighteenth Century Furniture in South 
Africa dat hy hier en in die buiteland uitge
breide navorsingswerk verrig het , maar slegs 
een horlosie raa kgeloop het wat in die agtiende 
eeu aan die Kaap gemaak is, nl. die van prof. 
Thorn . Dit is dus 'n unieke en uiters waarde
volle meubel stuk. 

To e die Histori ese Monumentekommissie die 
huisklok bespreek het, is eenparig besluit om 
by die Minister aa n te beveel dat dit as 'n an
tieke voorwerp geproklameer word . Dit is die 
eerste antieke voorwerp wat die eer te beurt 
val. Terloops kan net vermeld word dat 'n 
eienaar die horlosie nou nie sonder die skrifte
like toestemming van die Kommissie mag ver
nietig, beskadig of uit die Republiek mag uit
voer nie. 

Die horlos ie staan tans in prof. Thorn se kan
toor in die Adrn inistrasiegebou en sier die ver
trek. 'n Mens kan maar net hoop dat dit tot in 
lengte van dae vir ons Universiteit behoue sal 
bly. 

P RO F . D . 1. K OTZ E 

Lid van die H istoriese Monumente
kom m issie 
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"Aan die eenvoudige saalliie
 
op die hoek van Drosldy

en Dorpslraal gedeeltelik
 

weggesleek agler en beskadu
 
deur praglige ou eikebome,
 
kleef vir die ouer garde van
 

oud-Maties baie herinneringe
 
aan die dae loe Malieland
 

nog ;onk was"
 

Die hoofingang van die gerestoureerde Oude Leeskamer 
vanuit Dorpstraat gesien 

(F OlD : Edrich) 

Die Ou Leeskamer 
Saam met 'n paar ander nuuskieriges het ek wat die verlede eer en ook die hede dien . Die 
onlangs staan en kyk hoe werkers van die Mu gemeenskap van Stellenbosch is opregte dank 
nisipaliteit een van die ou, ou eikebome afsaag verskuldig teenoor die Stadsraad en die N.G. 
en verwyder. Die ou reus wat jarelank die dorp Kerk wat reeds lofwaardige werk in die ver
verfraai en sy inwoners teen die somersonstrale band gedoen het. 
beskut het , het nou 'n ontsiering en 'n gevaar Die Ou Leeskamer het vir die ouer garde van 
geword. Hy moes padgee en plek maak vir 'n oud-Maties ook 'n baken geword. Aan die een 
jong lewenskragtige eikeboom. voudige ou saaltjie op die hoek van Drostdy

In 'n ou dorp soos Stellenbosch, wat tog vin en Dorpstraat, gedeeltelik weggesteek agter en 
nig groei en ontwikkel, is sulke momente on beskadu deur die pragtige ou eikebome, kleef 
vermydelik. Telkens moet besluit word of 'n vir hulle baie herinneringe aan die dae toe 
ou gebou, watersloot, boom of park behoue Matieland nog jonk was. Nou gaan die Ou 
moet bly om die verlede in herinnering te Leeskamer as saal verdwyn, maar as 'n aan
roep , en of dit moet plek maak vir iets nuuts treklike woonhuis bly voortbestaan. Die nuwe 
wat sal getuig van die mod erne ontwikkeling eienaar, die argitek mnr. George Osler , behou 
van ons tyd. Die behoud van die oue is soms die uiterlike van die gebou in boofsaak en sy 
lynreg teen die belange van die uitbreidende nuwe-ou woonhui s sal ook "Oude Leeskamer" 
dorp en Universiteit. Tog vul die verdwyning heet. Hierdeur verseker hy dat die nageslag al
van 'n baken waaraan geslagte reeds gewoond tyd sal weet dat dit die geboutjie is waarin die 
geraak het, 'n mens met weemoed . Gelukkig is instelling van Hoer Onderwy s op Stellenbosch 
dit sorns moontJik, en is daar ook individue en sy beslag gekry het. 
instansies wat daartoe genee voel, om die oue Een van die belangrikste dokumente in die 
te restoureer tot nuttige , bruikbare monumente ontwikkelingsgeskiedenis van die Uni versiteit 
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is die "Overeenkomst tot Oprichting van 'n 
Gymnasium". Aan die einde van die sewentien 
"Bepalingen" lees ons: "Aldus gedaan en vast
gesteld op eene Vergadering van de Eigenaren 
van het Stellenbosche Gymnasium gehouden in 
de zoogen. Oude Leeskarner, ten dorpe 28 Ja
nuarie 1864" . 'n Maand tevore, Desember 1863, 
het 30 inwoners van die dorp reeds ooreenge
kom om elk 'n bedrag te skenk om die oprig
ting van die Gimnasium moontlik te maak. Dit 
is redelik om te aanvaar dat hierdie samespre
kings ook in die Ou Leeskamer kon plaasge
vind het. Die gedagte om 'n inrigting vir Hoer 
Onderwys op Stellenbosch tot stand te bring, 
het in die harte van ds. J . H. Neethling, prof. 
Murray en prof. Hofmeyr ontstaan, maar het 
in die Ou Leeskamer 'n werklikheid geword. 

Dit is onbekerid wanneer die Ou Leeskamer 
gebou is. Op die Hertzogkaart van Stellenbosch 
in 1815, word die gebou op die perseel aange
dui . Mnr. Osler bereken dat, volgens muurdik
te, boumateriaal en boustyl, die saaltjie om
streeks 1800 gebou is. 

Dit is ook nie duidelik vir watter doe! dit 
gebou is nie. Daar is geen aanduiding dat dit 
vroeer 'n woonhuis was nie . Vanaf 1829 tot 
1875 word dit op transportkaarte as die "Eng
lish School" of die "School Building" aange
dui . Waarskynlik was die eerste Engelse skool, 
wat in 1813 deur distriksvertaler Klynders be
gin is, daar gehuisves . Op die solder het 'n groot 

Waar net rye banke gestaan het, vergaderings gehou 
van 'n smaakvol gemeubi/eerde woonkamer. 

klomp planke gele waarop talle name en voor
letters uitgesny is en wat duidelik dele van ou
tydse skoolbanke was. Die .Dorpschool" wat 
vanaf 1823 deur Archibald Brown en later deur 
die vermaarde mnr, Humphrey MacLachlan 
behartig was, was egter laer af in Dorpstraat 
gelee, 

Die saaltjie het regeringseiendom gebly tot 
1875 toe dit deur die N.G. Gemeente Stellen
bosch aangekoop is, "tot kerkelijke einden", 
teen 'n bedrag van £165 (R330). Hiervan het 
die C.J.V. £100 (R200) bygedra en daardeur 
vrye gebruik van die saal verkry, behalwe wan
neer die Kerk dit benodig het vir Sondagskool, 
katkisasie en biduur. Op 12 November 1877 
word daar in die Kerkraadsvergadering kennis 
gegee dat "de Oude Leeskamer van January 
(1878) aan zal gehuurd zyn voor 't Gimna
sium". Vir watter doel die Gimnasium die saal 
wou gebruik, word ongelukkig nie vermeld nie. 

In 1886 het die Kerkraad besluit om die ge
bou aan die Kweekskool te verkoop en dit het 
Kweekskooleiendom gebly tot 1953. In hierdie 
tyd het dit bekend geword as die Polumniasaal 
omdat hierdie vereniging gereeld sy vergade
rings daar gehou het. 

Honderde oud-Maties wat aan die end van 
die vorige eeu en gedurende die eerste kwart 
van die 20ste eeu hier gestudeer het , sal die Ou 
Leeskamer onthou as die vergaderplek van die 
Unie Debatsvereniging. In die Gedenkboek van 

en debatte gevoer is, heers nou die rustige atmosjeer 
(F oto : Edrich) 
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hierdie Vereniging word meegede el dat hulle in 
Oktober 1889 na die Ou Leeskamer verhuis 
het omdat die vorige vergaderplek te klein ge
word het. Aan die begin van 1926 het die Iede
tal so aangegroei dat die vergaderings van toe 
af in die c.J.V.-saal gehou moes word . Gedu
rende die byna 40 jaar het baie van ons land se 
grootste redenaars in die eenvoudige saaltjie 
hulle eerste vuurdoop op die verhoog gekry . 
Onder hulle was daar manne soos genl. J . C. 
Smuts, dr. D. F. Malan, Johann Buhr en taUe 
predikante en ander kultuurleiers. In sy herin
neringe vertel ds. P. G. J. Meiring hoe hulle die 
ou saaltjie moes skoon en bewoonbaar maak 
en vervolg dan: "Daar het ons soos 'n klein 
parlementjie eindelose toesprake gehou en be
sluite geneem en wette gemaak. En hoewel ons 
welsprekendheid misk ien nie veel om die lyf 
gehad het nie , en die wette wat ons gemaak 
het, nie van krag buitekant die vier mure was 
nie, het ons ons arbeid tog nie tevergeefs be
stee nie. Ons het daar predikante en onderwy
sers en sendelinge en dokters en advokate en 

regters en Parlements1ede en Ministers help 
vorm. En daarom het daardie Ou Leeskamer 
ook iets bygedra om Suid-Afrika, soos hy van
dag is, op te bou." 

Die vraag ontstaan onwillekeurig watter ge
bruik van die gebou aanleiding gegee het tot 
die benaming .Leeskamer". Die Nederlandse 
betekenis van die woord is 'n gebou of vertrek 
waar boeke en tydskrifte ter beskikking van 
die publiek gestel word - dus 'n soort biblio
teek. Ds. Meiring verwys oak daarna as die 
"ou biblioteek". Sever bekend het die Kerk en 
die Kweekskool nooit 'n boekery daar gehuis
yes nie. Die gebou was egter reeds lank voor
dat dit kerkeiendom geword het , as die Lees
kamer bekend. In 'n interessante beskrywing 
van die begrafnis van ds. T. J . Herold in 1857, 
noem ds. G. A. Maeder dit reeds die Leeska
mer . 'n Onbevestigde teorie is dat die dorps
bibiloteek, wat in 1859 gestig is, aanvanklik 
daar gehuisves was, en dat die naarn daarvan 
afkomstig is. 

QUO - MATIES! 

NOU BESKIKBAAR - DIE NUWE OUD-MATIE 

KLEURBAADJIE 

(Volled ig met Nu we Wopen en Wopenknopies) 

KLAARGEMAAKTE . BAADJIES 

lDeur Vekal 

Loot weet ons net u standaard nommer en ons stuur die bccdj ie.
 

Vasgestejde prys: R24.40 lposvry)
 

SNYERSGEMAAKTE BAADJIES 

Moo lvorm s verkrygboar di re k van ons of by ol le takke von u
 

O ud-Motiebond.
 

Vasgestelde prys: RJO.15 (posvry)
 

Ook 'O UD:MATIE Do sse von Terylene.
 

GEBRS.' DE WET 
Die Alombekende Matiewinkel vir die I~aste 65 jaa.'. 

Posbus 21 STElLENBOSCH J e l: 19, 20, 21 en 22 

30 



DAGBREEK 
tel die 

Huidige Eerste Minister 

en die Hoofregter onder 

SY EERSTE INWONERS
 

"Dit was in Februarie 1922", vertel 'n oud
Dagbreker. "Ek he t 'n paar jaar tevore my 
graa d op Stellenbosch behaal en toe terugge
kom vir verdere studie. Die kebdrywer het my 
van die stas ie af gebring en halfpad met Vic
toriastraat op stilgehou. ,Dis nou Hongerly die, 
baas' , het hy gese en afgeklim om my goed 
aa n te neem." 

Hon gerly is die naam wat die cerste inwoners 
van Jo hn Murray-huis aan die plek gegee het. 
Die eerste paar jaar het die stude nte soggcns 
en saa ns self kos gemaak en smiddag s in die 
ou Uit span gaan eet. Die manne wat nie fluk s 
was nie , moes seker dikwel s honger gely het 
en d ie plek daarom so 'n ongepastc naam ge
gee het. 

In 1920 het hulle Dagbre ek begin bou . Teen 
die helfte van 1921 was die gebou nog nie klaar 
nie, maar in die begin van die tweede kwartaal 
het die eerste studente ingetrek. Die Universi
teit het die noodsaaklikste meubels verskaf, 
maar die studente moes self vir hul etes en bed
dcgoed sorgo Ds. T. C. B. Stofberg, wat een 
van die eerste Dagbrekers was, vertel dat dit 'n 
aard igheid was om die verskeide nheid gordyne 
te sien. Die een was groen, die and er rooi , par
ty het yslike blomme gehad en and er klein 
blommetjies. Die Uni versiteit was lat er van 
mening dat dit te sleg gelyk het en het toe be
sluit om vir almal enerse gordyne te gee. 

Dit was glo 'n aa rdige gewerska f as die mans 

Dag breek se wa pen. Die lee pan en ba rd 
herinn er aart die doe van " Ha nger/y". 

eers begin kosmaak het. Dan het die geur van 
eiers, vis en brandende brood getuig hoe 
clkeen sukkel om ietsie vir die maag reg te 
kry. 

Een van die eerste Dagbrekers se naarn was 
Pappie du T oit. Hy was eendag Kaap toe en 
het eers die aa nd teen sesuur tuisgekom. Hy 
het nie kos gehad nie, of dalk nie Ius gehad om 
toe nog kos te maak nie. 'n Endjie van hom af 
het 'n goeie vriend genaa md Koo s Ncl, 'n ka
mer gehad. Koos was reeds aan die kosmaak 
toe Pappi e sy kop by sy venster uitsteek en 
kliph ard skree: "a u Koos, kom eet vanaa nd 
by my, jong!" Koos was aan vanklik onwillig, 
want sy kos was al byna reg, maar Pappie was 
so vriendelik en het so aangehou dat hy later 
ingestem het. Maar nie lank nie of Pappie se 
kop was alweer by sy venster uit. "Ou Koos, 
man, ek het ongelukkig nie brood nie. Bring 
dan tog sommer vir ons brood saarn!" En nie 
lank daarna nie, toe skree Pappie alweer : "Ou 
Koos, man , ek sien nou ek het ook nie botter 
nie. Bring dan tog ook sommer vir ons botter 
saam! " En so het dit gekom dat Koos later a l 
sy kos na Pappi e se kamer toe gedra het en 
dat Pappie dit smaa klik help opeet het. 

Dit het ook dik wels gebeur dat stude nte kon
fyt van die hui s af saamgebring het. Dit het 
soms suur geword en dan moes hulle dit weer 
kook. Hu lle het soms die plate aa ngeslaa n, die 
kon fyt opges it en gaan klasloop. Intussen het 
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Die Eerste Huisfoto van Dagbreek, 1921 
v 0 0 R S T E R Y: Sy Edel e J. J. Serjontein, Minister van Volkswelsyn en Pensioene (heel regs). 
T WEE 0 E R Y: Ds. C. B. Brink. gew ese Moderator, Tvl. (2de van link s); mnr. C. J. Blom, eerste Primarius 

(in die middel); Dr. Eben Greyling, Sondagskool-sekretaris (vyfde van regs); Dr. Hans van Rensburg, 
gewese Administrateur van die a.v.s. (derde van regs). 

DE R D E R Y: Ds. T. C. B. Stolberg, Primarius 1922, predikant op Stellenbosch (6de van links) ; Prof. dr. 
J. M. Ie Roux van Stellenbosch (derde van regs); dr. L. C. Steyn, Hoofregter (2de van regs). 

v I E R D E R Y: Prof. A. C. van Wyk van Wellington (7 de van regs). 
V Y F D E R Y : Prof. J. C. Swart van Stellenbosch (heel links); dr. Len Verwoerd, broer van die Eerste 

Minister (2de van links); dr. H. F. Verwoerd, Eerste Minister (5de van links). 
S E S D E R Y: Ds. Jac Conradie van die Groote Kerk, Kaapstad (heel regs). 

die konfyt begin kook, en as 'n man dan weer 
in sy kamer gekom het, het die hele stoof vol 
tarneletjie gele soos dit oorgekook het. 

Die eerste Dagbrekers was 'n gasvrye klomp 
en het die gewoonte gehad om dames en dosen
te uit te nooi om by bulle te kom eet of tee te 
drink. Dan bet hulle die beste voet voorgesit 
en self eers die kamer se vloer geskrop. Maar 
toe die tweede gedeelte van Dagbreek aangebou 
is, het hulle daaroor 'n buisvergadering gehou 
en besluit om liewer nie meer dames in hul 
woonvertrekke te ontvang nie. 

* * * 
Aanvanklik was die koshuis se naam Hon

gerly en die amptelike naam Die Nuwe Kos
huis. Die studente wou egter 'n vaste naam he 
en het by die Universiteits-owerhede daarop 
aangedring. Bulle het ook versoek dat hulle 
wense by die keuse van 'n naam in ag geneem 
moes word. Dit moes geen "uitbeemse broddeI
woord" wees nie. "Ons sal ook nie die afge
saagde gewoonte in ere bou om die nuwe ge
bou met 'n persoonsnaam te beswaar nie," het 

bulle gese. Die naam moes npies Afrikaans 
en iets besonders wees. Miskien iets soos Uit
koms of Komaan. S6 het hulle in 1921 ver
klaar. 

Die Dagbrekers bet oor die saak 'n stemming 
gehou. Twee name bet byval gevind nl. Dag
breek en Pionier. Die keuse bet op Dagbreek 
geval, omdat, met die bou van die koshuis, 'n 
nuwe tydvak in die geskiedenis van ons Uni
versiteit aangebreek het. Dit was die eerste 
moderne koshuis op Stellenbosch. Baie mense 
het toe alreeds van Wilgenhof, Tertia en die 
ander koshuise as "ramshackle and unhygienic 
edifices" gepraat. 

Die owerhede het egter besluit om die kos
huis John Murray-huis te noem ter ere van 
wyle prof. Murray van die Kweekskool. Die 
studente was egter nie vir die naam te vinde 
nie. Bulle het dit nie teen professor Murray 
as persoon gehad nie, maar hulle wou be dat 
die koshuis met 'n idee of sIagwoord betitel 
moes word. In 1927 is derhalwe daarop aange
dring dat die naam verander moes word. Die 
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Dagbreek, grootste stude nte- koshuis in die suidelike haljrond, huisves 445 manstudente. Hoewel die groo/ 
me erd erh eid eerst ejaars is, her Dagbreek 'n seljstandlge Huis van 131 senior studente. In die m iddel van die 
vierkant kan Dagbreek se eie Eijeltoring op die .Jure nderhok" gesien word. Dr. H. F. Verwoerd her ver
led e iaar, as eregas by die hu isdinee, die spreiligte waf die loring snags verlig, aangeskakel. 

Universiteitsraad het oar die saak nagedink en 
toe besluit dat die naam John Murray-huis sou 
bly, maar dat Dagbreek tussen bakies in amp
telike stukke bygevoeg sou word. Dit is nou 
nog die geval. 

Besoekers van heinde en ver het na die 
nuwe kosbuis kom kyk en dit bewonder. Daar 
is toe besluit am die studente aan te moedig 
om bulle kamers netjies reg te bou sodat hulle 
'n goeie indruk kon maak. Dr. J. W. F. Gross
kopf bet twee pentekeninge van Piemeef uitge
loaf aan die kamermaats wie se studeerkamer 
die mooiste ingerig was. Die kunstenaar het 
self as beoordelaar opgetree. Ben van diegene 
wat die prys ontvang het, was C. J. BJorn. Hy 
was ook die eerste primarius van Dagbreek. 
Dit was in 1922. Hy het later 'n landbou
inspekteur in die Transvaal geword. Die vol
gende jaar was ds. Stofberg voorsitter van die 
Huiskomitee. 

* * * 
Die koshuis het aanvanklik net uit seksies 
tot 7 bestaan. 'n Paar jaar later is seksies 8 

tot 18 aangebou en in 1928 in gebruik geneem . 
Vandag is Dagbreek 'n besondere koshuis
besonder vanwee sy buitengewone grootte (dit 
kan 445 studente buisves) en ook vanwee sy 
geskiedenis. 

Dagbreek kan daarmee spog dat ons huidige 
Eerste Minister, dr. H . F. Verwoerd, sowel as 
ons huidige Hoofregter, dr. L. C. Steyn, oud
inwoners is. 

Die koshuis het 'n eie wapen, en op 21 
Augustus 1951 het dit ook sy eie vlag gekry. 

PROF . D. J. KOTZE 

[Die eerste notuleboek van Dagbreek waarin 
die verslae van Huisvergaderings en Huiskomi
teevergaderings tot Augustus 1927 opgeteken 
is. bet soek geraak en die koshuis sal baie dank
baar wees om dit terug te vind . Indien iemand 
weet waar en in wie se besit die notuleboek 
nou is, sal ..Matieland" dit waardeer as die 
Redakteur daarvan in kennis gestel word. Dan
kie.-Red.] , 
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SUID-AFRIKAANSE STEENKOOL-, OLlE- EN 

GASKORPORASIE, BEPERK 

VAKATURES VIR GEGRADUEERDES 

As	 gevol g van uilbreiding in d ie om vang van ons legniese b e  mee kan ' (1 ve rcle re teo refiese ogterg rond opgebo u wo rd d e ur 
drywi qhed e , ke n Soso ! betrekkings oa nb ied c o n ' n aa nla l ge  ge bruik te maak va n di e opl e id ingskursusse wot pl aos lik a a ng e 
g rad uee rd es in bied word.
 

Die Teg no lagi ese Insl ituu t van Sasa lburg b ied o nder andere die
•	 Chemi ese lnqe nieu rswese , 
vo lg end e kursusse vi r gegradueerdes oon: 

•	 Werk tuigkundi ge f nqeni e urswese , 
• Die Reg e ringser t ifi koo l vo n Bevceqd heid: 

Elektrelegn ies e lngeni eu rswes e , • " Assoc ia te Me mbe r o f the Inst it ute o f Che mico l Eng ine e rs" , 

•	 Che mie e n Fis iko . O ns na vors ingsofdel ing stel be so nd e r be Werkn eme rs bet dus ' n beso nde re geleen lheid am hul d eegl ik 

lo ng in pe rsone met min stens ' n B.Se. {Hons.}-kwa l ifika sie. Ie be kwa o m en to e Ie rus vir bevo rde ring no hce r pa ste . 
Pas te is beskikboor vir iong mann e wa t aan di e eind e van O ns g a ed ta eg er uste o ntspa nn ingsklu b b ie d fo si lit c ile vi r d ee l

h ie rd ie je e r g rod uee r, asook v ir pe rsone wal reeds prokt iese no me oan bykons cl!e spo rtsoo rte e n o ntspa nning . 
er va ring o pg ed oe n he t, O ns on tvc nq groog c o nsoeke o f na vra e in h ie rd ie vrcee stad ium,
 

sc d c t vo lledige beso nd er hed e vc rstrek ke n wor d . Die per 


Die nsvoo rwoa rd es sl uit in ruim ve rlofvoo rd e !e. "n vckcnsi e bo nus, soo n wo t in sy werk belongstel en ber e id is om hard te we rk,
 

pen sioe n- e n medi ese voord el e . Die person e we t o ns oonstel , so l ge e n wy er veld v ir ond e rvind ing e n vooruit gon g vind as In
 

so l d ie g el eent he id he am d e ur midde l van hul we rk ' n grond ig e die steeds gr o e iend e Sc sol -o rqonisosi e nie .
 

p rok tiese ken nis en wye onder vind ing op te d oen . Tesame hi e r- Rig u skrywe , me t beso nd e rhede van u loopbo a n ta t d usve r, co n.
 

Die Bestuurder, Personeeldeportement, Sosol, 

Posbus 1, SASOLBURG, OV.S. 

santam WAAR 
U VANDAGgeregis/reerde deposilon em ende ins/elling bied u 

AANTREKLIKE RENTE OP BELEGGINGS 

PLUS 44 JAAR SE SEKURITEIT VEILIG 
LENINGS VERBANDE INKOMSTE

BELASTINGADVIES . GRATIS BEWARING RAN RELE 
VAN DOKUMENTE 

EN 
VERSEKER 

Yerseker by San /am vir {linke vereffenlnq van aile eis e vIr Raadpleeg u naaste Santamkantoor vir 

verliese deur gratis pamfl ett e en/of voll edige inligting. 
Santam het kantore dwarsdeur die Re

I
BRAND . STORM . INBRAAK 

DIEFST AL . MOTORONGELUKKE 

ONGEVALLE EN SIEKTE 

publiek, S.W .-Afr ika en die Rhodesles. 

V&C\3531t 
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Die gebou op die hoek van Plein- en Rynev eld
straa t \Val in oom Hans se student ejare die Gimna
slum gehui sves het, Vandog is dit die Polisiekantoor. 

So Onthou 
ek Matieland 

Die oudstc oud-M atie , oom Johannes Cornelius 
van W yk (95) en sy eggenote, tant Marie (87) . 

Die egpaar is reeds 68 jaar getroud, 

Grepe uif die Lewe van die 
oudste oud-Matie, Oom Hans van Wyk, 
soos meegedeel deur sy Skoonseun, 
mnr. H. J. Ci/liers 

OP 7 Apri l vanjaar het die oudste lewend e 
oud-Ma tie, oom H ans van Wyk, sy 95ste ver
jaardag gevie r. Hy en sy 87-jari ge vrou, tan t 
Maria , is reeds 68 jaar getro ud, en hoewel 
oom H ans verlede jaar 'n groot operasie on 
dergaan het, geniet hu lIe albei nog redelike 
gesond heid . Tot ongeveer 5 jaar gelede het oo m 
H ans nog die werke van Cicero . Caeser en 
Tacitus in die oorspronklike Latyn gelees - vir 
ontspanning! Daarby is hy agt Bantoetale mag

.t ig en praat Suid- en Noord-Sotho, Xhosa. 
Zoeloe en Pondo so vlot soos die Ban toes self. 

Johannes Cornelius van Wyk is op 7 Ap ri l 
1868 in d ie dis trik Smithfield gebore . Sy vader 
het la ter in d ie distr ik Rhodes in Oos-Kaap
land gaa n boer en hier het Johan nes 'n groo t 
deel van sy jeug deurgeb ring. Aan die begin 
van 1886 is d ie jong Van Wyk na Stellenbosch 
om predikant te word. In 1890 het hy as leer
ling van die des tydse Stellenbosse Gimnasi um 
gematrikulee r. Hiern a het hy sy studies aa n d ie 
Victoria-Kollege voortgesi t en d ie graad B .A. 
aa n d ie einde van 1893 behaal. Na 18 maande 
op die Kweeksk ool, het hy in 1895 sy studies 
onderbreek om aa n d ie Matabele-oorlog in 
Rhodesie te gaan deelneem , en het no oit weer 
teruggekeer om sy studies te vol tooi nie. Ge 
du rend e die T weede Vry heidsoorlog het hy on
der gen t. Christiaan de Wet geveg en later as 
veldkorne t 'n klompie penkoppe onder ho m 
geha d. Di t was hu lle kos om trei ne in d ie lug 
te blaas en het die Engelse baie benoude oom
blikke beso rg. 

I n Oom Hans se studentejare was die Gim
nasium langs die Landd roskantoor (waar die 
Polisiekantoor nou is) en sku ins oorkant die 
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Bloemhof Meisieskool (die huidige C.S.V.
gebou). Oom Hans was in die beginjare van sy 
graadkursus tuis in Eikenhof (waar die Open
bare Biblioteek nou staan). Hy en drie maats 
het 'n kamer reg bo die spens gehad. 

"Een aand", so vertel oom Hans met 'n on
deunde glimlag, .Jcon ons die Ius vir die heerli
ke rosyne in die spens nie meer bedwing nie. 
Drie van ons het die vierde een, wat die ligste 
was, met 'n tou laat afsak sodat hy deur die 
venster van die spens kon klim om die rosyne 
by te kom. Daar in die spens betrap die huis
vader, rnnr, De Kock, hom toe en hy was ver
plig om met die hele plan vorendag te kom . 
Die huisvader neem toe self die tou en beveel 
die "gevangene" om die nodige teken te gee. 
Ons het dadelik begin trek, maar kon nie ver
staan waarom ons maat nou so swaar was nie 
- tensy hy 'n hele sak rosyne vasgele het. Toe 
in plaas van ons maat, die huisvader se gesig 
bokant die vensterbank verskyn, was dit asof 
jy 'n slang aan 'n klomp bobbejane wys! Mag
teloos van skrik het ons die tou laat los en die 

arme huisvader het hom byna disnis geval!" 
Een van die vier maats, Frikkie Warner, se 

bynaam was "Rot". Die groep het gereeld 
voordat hulle met vakansie vertrek het, gaan 
visvang. Eendag toe hulle weer met 'n bootjie 
uitgegaan het, ontdek hulle 'n regte rot in die 
boot. Die arme dier het so groot geskrik dat 
hy oorboord gespring en verdrink het. Toe die 
kwajongens die aand op Stellenbosch terug
kom, het hulle deur die strate geloop en skree 
"Rot het verdrink". Daar was groot konsterna
sie voordat die ware feite vasgestel kon word. 

As student was oom Hans ook 'n kranige 
rugbyspeler. In 1894 was hy een van die slot
voorspelers in die Victoria-Kollege se eerste 
span. Hy is die enigste lid van daardie span 
wat vandag nog leef. 

* * * 
Namens die Universiteit en al die oud

Maties wens "Matieland" ons oudste oud
Matie en tant Maria geluk en goeie gesondheid 
toe. 

DIE STELLENBOSSCHE DISTRIKSBANK BEPERK 
Stellenbosch en omgewing se eie 

DISTRIKSBANK 

Die enigste in die 

REPUBLIEK 

U navrae en 'n hesoek word verwelkom 

ook te 

KlIILSRIVIER EN KRAAIFONTEIN 

'I 
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Die Sfudenfe Word Rekord 
Bloedskenkers 

Op Maa ndag, 1 A pril, het die bloed let
terlik gev loei o p St ellenbosch , Binne agt 
uur is 419 pinte bloed getap van stu
dent e wat grotendeels nllwe sk enkers 
was. Dis ' n rekord vir bloedsk enking wat 
m oeili k oortre] sal word. D ie koshuise 
het m eegeding om die Jean Krige-wis sel
bek er wat uitgelooj is aan die koshuis 
wat na ver ho uding die me este bloed 
skenk. Op die foto oo rhandig mev. Kri
ge self die beker aan I ohan van der Poel , 
Primarius van Huis Marais, wat vir die 
twe ede agtereen volgende jaar die wen
ners was. 

So bou hul1e Matieland
 
Republiekfees 1963 

Die studente het vanjaar 'n belangrike aand eel gehad in die luisteryke vier tng van R epubliekdag op St ellen
bosch. So wat 500 student e het d ie [eesspreker, sy Ed ele min. John Vorster en m ev. V orster, op die Braak 
ver welkom met die sing van die Universiteitslied . Hi ervandaan het sewe Mat ie-i.perde", gelei deur Hendrik 
Verwoerd , seun van die Eerste Minister, die gaste in 'n outydse " spide r" deur die strate na Coetzenburg 
getr ek, terwyl vrolike studentesang die minister o pnuut aan sy eie studenteiare op Stellenbosch laat terug 
dink het. Op die [ot o drat hulle [link na die verh oog voor die groot paw ilioen . 



Oud-Matiebondtakke 
I'I
• 

Pretoria 

Die jaarlikse braaivleisfunksie van Pretoria se 
tak van die Oud-Matiebond was weer 'n 
reusesukses. Die bedrywige sekretaris, mnr. L. 
Verd oom skryf: .Daar was ongeveer 300 vol
wassenes en 200 kinders. Wat eetgoed betref, 
het ons ongeveer 12 gellings mos gehad, 250 
lb. druiwe, appels , 175 lb. wors en 175 lb. vleis 
en 'n groot klomp pap. Die pap het natuurlik 
hier in die Transvaal baie byval gevind en sal' 
sekerlik by elke braaivleisfunksie in die toe
koms gemaak word." 

Mnr. Verdoom meld verder dat daar 10 oud
Maties met oud-Matiebaadjies byeen was en 
mej. M. Wandelt was ook daar. Die feit dat sy 
tussen 'n klomp Stellenbossers was, het haar 
somaar weer jonk laat voel en sy het ingespring 
en gehelp waar sy kon . 

"Matieland" wil die bestuur van harte geluk
wens met hierdie pragtige funks ie, en hulle 
sukses toewens met die bedrywighede van die 
res van die jaar. 

Oos-Londen 

Sewentig Oud-Maties van Oos-Londen en King 
William's Town het Saterdagaand, 18 Mei, aan 
huis van Piet en Alma Rossouw geseUig by
eengekom. Terwyl die braaivleisgeur in die lug 
gehang het en die manne reeds uitbundig was 
oor die Maties se pragoorwinning van 20-6, 
is daar geluister na 'n opname van die wed
stryd. Dit was lekker am 'n Matie te wees en 
nog lekkerder om 'n Oud-Matie te woos wan

1 

neer die Maties Intervarsity wen. 

~j 

Umtata 

Kort voordat ons ter perse gegaan het, is berig 
ontvang dat die oud-Maties van die Transkei en 
Griekwaland-Oos van voorneme was om 'n 
groot saamtrek op Umtata te reel. Op inisiatief 
van 'n groepie oud-Maties op Umtata is 'n om
sendbrief uitgestuur met die doel "om al die 
verstrooides, verdwaaldes en vereensaamdes 
uit die voorgeslagte van die Volk van die Eike
stad op te spoor", met die oog op die stigting 
van 'n tak van die Oud-Matiebond vir daardie 
kontrei, 'n Verteenwoordiger van die Afdeling 
Openbare Betrekkinge sal die saamtrek by
woon om die oud-Maties oor die jongste ont
wikkelings op Stellenbosch in te Jig en behulp
saam te wees met die stigting van die tak. 

Dundee 
Ses-en-dertig oud-Maties van Noord -Natal het 
op Intervarsitymiddag aan huis van mnr . Gert 
Hanekom op Dundee byeengekom om saam te 
luister hoe die Maties wen, saam te geniet en 
saam te sing. Die dinee daama in die Hotel 
Impati, waartydens mnr. Fred Stiglingh van die 
Afdeling Openbare Betrekkinge die gaste toe
gespreek het en verskeie neildronke ingestel is, 
was so 'n groot sukses dat almal geesdriftig 
eens was dat dit 'n jaarlikse instelling moet 
word. Daar is aangekondig dat daar in Okto
ber 'n groat saamtrek van Noord-Natal se 
oud-Maties sal plaasvind met die oog op die 
Eeufeesfondsinsameling. 

Alberton 
Op 'n onlangse vergadering van die Tak Rom
Rom van die Oud-Matiebond op die Oos-Rand 
is die bestuur as volg saamgestel: 

Voorsitter: Christo Brink. 
Ondervoorsitter: Kallie van der Merwe. 
Sekr.-Tesourier: Ben Schmidt. 
Add. Lede: Mnre. P. A. du Plessis, F. J. 

Stevens, D. J. van Niekerk, E . le 
Raux en J. P. Marais, mev. E. Gil
denhuys, dr . F. S. J. de Jager en dr. 
Muller. 

T yd ens d ie dinee o p Dundee is die bestuur van die 
Noord-Natalse tak van die Oud-Matiebond soos volg 
saam gestel: Voor: Mnr. Frans Hugo (President) en 
m ev . N antie van Rooyen (Sekretaresse). Agter: Dr. 
Jae Cilliers, Vise-Voorsitter (links) en mnr. Gerl 
Honekom (V'oorsittcr). 
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Van Heinde en Ver
 

Dr. N. J. Heyns (B.A. 1932, M.Ed. 1943, 
D.Ed . 1948) is aangestel as Hoof van die Siel
kundige Dienste van die Kaapse Onderwysde
partement in die plek van dr. N. J. du Preez 
wat afgetree het. Terwyl dr. Heyns aan die 
Paul Roos Gimnasium onderwys gegee het, 
was hy ook deeltydse dosent in die Fakulteit 
van Opvoedkunde. In - 1955 het hy assistent 
Hoof-Sielkundige geword. 

Mnr . Christopher Spottiswoode (B 'Sc.-Hons. 
1962), kleinseun van mev. en wyle prof. J . T. 
Morrison, het die Elsie Ballot studiebeurs ter 
waarde van R 1,400 per jaar vir twee jaar ver
ower. Hy vertrek later vanjaar na Cambridge. 
Sy broer, John, wat dieselfde studiebeurs ver
ower bet, bet in September 1959 in die Swit
serse Alpe verongeluk. 

Mnr. A. M. Schaap (B.A. 1925), wat 35 jaar 
lank op Victoria-Wes onderwys gegee het, het 
aan die einde van Maart vanjaar met pens ioen 
uit die diens getree. 

Dr. J. J. Oberholster, beter bekend as Obie, 
(M.A. 1936, D.Phil. 1943) is vanaf 1 Januarie 
1964 aangestel as professor in Geskiedenis aan 
die Universiteit van die. O.V.S., in die plek van 
prof. N. J. Uys wat aftree. Hy was senior lek
tor in Geskiedenis aan dieselfde Universiteit 
vanaf 1947. Dr. Oberholster is sedert 1950 lid 
van die Historiese Monumente Kornmissie en 
vanaf 1961 ook lid van die Argiefkommissie. · 
Hy is in 1943 getroud met mej.Philippina 
Grobbelaar, dogter van dr. C. S. Grobbelaar 
van Stellenbosch. 

Mnr. Ben Olivier (RA. 1937), wat die af
gelope aantal jare hoof van die afdeling Skool
publikasies van die Nasionale Boekhandel was, 
is aangestel as bestuurder van die nuwe filiaal
maatskappy van Nasionale Boekhandel wat 
bekend staan as Nasou (Nasionale Opvoed
kundige Uitgewery Beperk). 

Adv. Iapie de Vos (LL.B. 1938) is op 11 
April vanjaar aangestel as regter in die Trans
vaalse Hooggeregshof nadat hy reeds geruime 
tyd waamemende regter was. Na die dood van 
adv. O. Pirow het adv. De Vos leier geword 
van die span advokate wat in die hoogverraad
saak vir die regering verskyn het, en het ook 
in die Senaatwetsaak vir die regering opgetree. 
Adv. De Vos was primarius van Wilgenhof in 
1938. 

Dr. Christina van Heyningen (M.A. 1922) is 
in 1962 aangestel as professor aan die Universi
teit van Natal. Sy was senior lektrise in Engels 
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aan die Universiteit van Stellenbosch van 1930 
tot 1947. Vanaf 1954 was sy aan die Universi
teit van Natal verbonde en was die eerste per
soon wat die graad D.Litt. aan daardie Univer
siteit verwerf het. 

. Mej. D. C. Ie Roux is aangestel as die nuwe 
hoof van die Hoer Meisieskool La Rocbelle in 
die Paar!' Sy is 'n oud-leerling van hierdie 
skool en was voorheen vise-hoof van die Hoer 
Meisieskool Rocklands op Cradock. 

Mnr. Gerrie Coet zee stuur 'n bydrae vir die 
"Matieland"-fonds uit New York en se dankie 
vir die blad wat hom na die Pieke laat verlang. 
Hy is onlangs bevorder tot hoof van die han
delskantoor in New York. 

Dr. Etienne Rousseau (M.Sc. 1930), voorsit
ter en besturende direkteur van Sasol en lid 
van die Sentrale Uitvoerende Komitee van die 
Eeufeesfonds, is onlangs in London verkies tot 
vise-president van die Instituut van Chemiese 
Ingenieurs. Hy is die eerste Suid-Afrikaner wat 
buite Brittanje woon,wat op die wyse vereer 
word. 

Dr. W. G. Ie Roux (D.Phil. 1951), inspekteur 
van buitengewone onderwys van die Departe
ment van Kleurlingsake, is met ingang 1 Juli.e 
vanjaar bevorder tot onder-sekretaris van die 
Departement se afdeling Welsyn en Lande. Dr . 
Le Roux is 'n seun van die bekende oom Pietie 
Ie Rouxvan die Stellenbosse Boere-orkes. 

Mnr. Frans Marx, 'n derdejaar dramastu
dent, is aangestel as Assistent-Direkteur van 
die Afrikaanse rolprent wat nou op Stellen
bosch vervaardig word. Die prent, wat onder 
direksie van mnr . Louis Wiesner staan, handel 
oor die studentelewe op Stellenbosch en heet 
"Die Lente van ons Liefde". 

Mej. C. E. Coetzee (B.A. 1940, S.O.D. 1941), 
prinsipale van die Hoer Meisieskool, Cradock, 
is met ingang Januarie 1964 aangestel as prin
sipale van die Hoer Meisieskool Bloemhof op 
Stellenbosch, in die plek van mej . L. C. Swart 
wat aftree. 

Mnr. C. G. du Plessis (B.Sc. 1943, M.Sc. 
1946), Direkteur van Visserye, is met ingang 
1 Julie 1963 aangestel as Hoofbestuurder van 
die Vissery Ontwikkelingskorporasie. 

Dr. A. W. O. Bock (B.Cornm. 1925. 
M.Comm. 1927, D.Comm. 1930), Hoofbe
stuurder van die Koringraad, is op 20 Juni.e 
1963 in Landen verkies tot Voorsitter van die 
Internasionale Koringraad. 



ONS EER NAGE DAGTE S
 

Dr. A. D. Wckhoff 

DIE geskiedenis van ons land en volk lewer 
talle voorbeelde van manne wat op verskillen
de terreine van die lewe voortreflike dienste 
g~lewer. het. Ben van die manne wat hom op 
die gebied van maatskaplike dienste in die be
sonder onderskei het, was Anton Daniel Luck
hoff, op Stellenbosch oorlede 5 Mei 1963, toe 
hy die hoe ouderdom van 88 jaar bereik het. 
Van hom kan gese word dat hy sy lewe gewy 
het aan die opheffing en versorging van die 
minderbevoorregte deel van die Afrikaner
volk, byname op die gebied van opvoeding en 
onderwys in die veraf gelee en verwaarlose dele 
van die Noord-Weste (Namakwaland, Ken
hardt, Calvinia, Upington). Dit het hom tereg 
die titel "Vader van die Noord-Weste" besorz. 
Sedert sy lcgitimasie as beroepbare predik~t 
van die Ned. Geref. Kerk (1904), het hy, met 
uitsondering van enkele jare as diensdoende 
leraar, sy lewe en belangstelling aan hierdie 
opheffingswerk gewy, en daarin sy gawes van 
organisasie, deursettingsvermoe, planmatig
heid, en boweal sy diepe meegevoel en liefde 
vir die veragterde deel van die volk geopen
baar. 

W yle 
Dr. A . D. Liickhoff 

Reeds in 1904 het hy saam met Adv. (later 
regter) H . S. van Zyl en Ds. Dan Steyn 'n 
studiereis na die Noord -Weste ondemeem en 
deur middel van verslae die haglike toestande 
wat in daa rdie deel op onderwysgebied geheers 
het, onder die aandag van die outoriteite ge
bring. Toe daar geen reaksie gekom het rue, 
het hy met behulp van 'n sinodale opvoedings
fonds vir Namakwaland, self aan die werk ge
gaan en skole en koshuise gestig. Binne drie 
jaar is 25 skole tot stand gebring met 500 
kinders in koshuise gevestig, om uitvoering te 
gee aan die idee: die kind moet na die skool 
gebring word. Later is die werk onder die on 
derwysdepartement gebring en R80 ,000 is deur 
die regering aan Namakwaland aileen bestee. 
Hieruit het ook die Goeie Hoop-koshuise plan 
vir die hele Kaapland gegroei. 

In 1945 het ds. Liickhoff afgetree en stil, 
maar nog bedrywig, op Stellenbosch die aand 
van sy lewe geslyt. In erkenning van sy groot 
dienste is die graad Ph.D. deur die Universiteit 
aan hom toegeken. Met sy innemende persoon
likheicl en toegewyde arbeid het Oom Daan 
Ltickhoff sonder twyfel hierdie onderskeiding 
uit en uit verdien. 

PROF . B . B. KEET 

Eric Sfockensfrom 

DR. ERIC ENGIDENS STOCKENSTRoM 
wat onlangs oorlede is op die gevorderde leef
tyd van 84 jaar, sal lank onthou word deu r sy 
baie oud -studente, koUegas en vriende. Ge
boortig uit Prins Albert se wereld, waar hy 
ook sy vrou wat hom oorleef, ontmoet het, is 
hy later na die Normaalkollege, Kaapstad, en 
Stellenbosch vir verdere studie. In 1903 het hy 
onderwyser van Geskiedenis geword aan die 
"Boys High" op Stellenbosch. Hy was aan die 
skool verbonde tot vroeg in 1931 (sowat 28 
jaar), maar reeds vanaf 1 Januarie 1931 was hy 
gelyktydig aan die personeel van die Fakulteit 
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van Opvoedkunde as lektor verbonde. Sedert 1 
April 1931 tot 31 Desember 1953 was by senior 
lektor in Geskiederris en Teken. Op Stellen
bosch het hy dus 'n onderwysloopbaan van 50 
jaar gehad; 41 jaar was hy dosent aan die 
Universiteit. 

Dit was my voorreg om hom te geken het as 
dosent, kollega en huisvriend, Op sy skoliere en 
studente bet hy 'n onuitwisbare indruk gelaat 
as baasverteller in die Geskiedenis - waarin 
by wyd belese was - veral as hy sy DC toege
maak en op die sypaaie afgedwaal bet. Daarby 
kon hy uitstekend teken en sy lesse ophelder, 
of dit nou al oor Slagtersnek of enige ander 
onderwerp gegaan het. Verder het hy die mooi
ste en duidelikste handskrif gehad wat 'n mens 
jou maar kan voorstel. Hiervan getuig o.a. 'n 
.fantastiese" manuskrip wat sowat twee voet 
hoog Ie, oor "Die Ontwikkeling van Demokra
tiese Selfregering in Suid-Afrika, 1652-1931" 
en nog 'n paar verdere manuskripte oor "Bur
gerskap en Stemreg" en oor "Die Vrouebewe
o inc" 0-"0 • 

Oom Eric, soos by in die omgang bekend 
was, bet 'n verbasende geheue gehad en sy les
se was deurspek met lang aanhalings, by voor
keur uit Engelse skrywers oor die Geskiedenis. 
As spreker by volksfeeste was hy besonder ge
wild en oor baie jare heen het nie 'n jaar ver
bygegaan wat hy nie by 'n Geloftefeesviering 
opgetree het me. Hy was 'n kunstenaar met 
die teken of nateken van portrette en waar 'n 
portret van 'n bekende figuur uit die geskie-

Wyle Dr.
 
Eric Stockenstrom
 

derris nie bestaan het nie, het dit hom nie ver
hinder om een te skets nie. Van die Voortrek
kerIeier Piet Retief is bv. geen portret bekend 
nie; met behulp van 'n bestaande portret van 
Piet Retief se suster het hy egter een "saam
gesteI" wat nogal soms afgedruk word . 

Waar hy nou nie meer met sy koffertjie in 
die hand elke oggend voor die Opvoedkunde
gebou verby dorp toe stap nie - soos ODS hom 
baie jare sien doen het - om sy "Burger" te 
gaan baal en die nodige kontantinkopies vir sy 
huishouding vir die dag te doen nie, mis ons 
hom. 'n Kleurryke figuur is uit ons midde weg
geneem en saam met sy Iamilie vir wie by so 
baie beteken het, eer ons sy nagedagteni s. 

PROF. P. S . DU TOIT 

Die "Matieland"-Fonds
 
TOT op 13 Februarie 1963 het ons lesers R2,861.29 tot die Fonds bygedra. Ons erken met dank 
en waardering die volgende bydraes wat sedertdien ontvang is, en maak graag spesiaal melding 
van die bydraes van verskeie donateurs en ander vriende wat nie oud-Maties is nie. 

N aam en Adres Bedrag Naam en Adres Bedrag 

Totaal (tot 13 F ebruarie 1%3) 
R 

2,861.29 Brand, Mnr. E. van 
Swakopmund, S.W .A. 

Z., Posbus 
.... .... ... 

419, 
5.00 

Badenhorst, Mnr, J. F. P., Posbus 22, Briers, Mnr. M. c., Posbus 79, Smithfield, 
Fonteinriet, Oor Boksburg .. . 3.00 av.s. . . 2.10 

Barnard, Mnr, J. H., Skoolhoof, Hoer Brink, Mnr. D., Landdros, Kuruman, KP. 2.00 
skool , Adelaide, KP. 4.00 Brink, Mnr. M . B., Die Hoerskool, Pos

Barnardt, Mnr. G . J . G ., Posbus 44, Wi! bus 9, Ri viersonderend .... .... 2.00 
lowmore . 5.00 Brummer, Mej . F . J ., Za stronstraat 103a, 

Berends, Dr. J. 1., Posbus 124, Postmas Bloemfontein .... .... .... 2.06 
burg .... ... 2.00 Bruwer, Mev. M ., Isabeau, Robertson 1.00 

Bosch, Mnr. en Mev. J. D., Po sbus 88, Burger, Mnr, S. W., Posbus 9, De Rust 2.06 
Adelaid e, KP. 2.10 Claassen , Mnr, en Me v. P. E ., p.a. Die 

Bosch, Mnr. J. E , Brandwag, Mosselbaai 2.00 Afdelingsbestuurder, Kamer 37, S.A.S., 
Bosman, Mnr. F . H ., p .a. San a Bpk ., Pos Kimberley . .... .... .... ...... .. 10.00 

bus 271, Kaapstad 3.00 Coetzee, Mnr, J. , S.A. Consulate, 655 Ma
Botma, Dr. J. P ., Deweystraat, Ali ce .. 2.00 dison Ave., New York 21, N.Y. 5.00 
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Naam en Adres Bedrag Naam en Adres Bedrag 
Conradie, Mnr, W. S., Posbus 242, Uiten- Hugo, Mnr. P. J ., CharI Cillierstraat 4, 

hage, KP. .... .... .... . .. .... .... 5.00 Kroonstad .... .... .... .... 2.00 
Cooper, Mnr. J. C., Landdros, George ... 2.00 Jansen van Vuuren, Mev. E., Boden
Cronje, Mnr, H . P., Posbus 164, Koppies, steinweg 55, Wolmaranstad, Tv\. .... .... 2.00 

O.V.S. .... .... .... 5.00 Jansen van Vuuren, Mnr. T., Dept. van 
Cronje, Mnr. 1., Posbus 66, Mufulira, Onderwys, Posbus 13, Kaapstad .... .... 10.00 

N oord-Rhodesie 1.00 Joubert, Dr. H., Posbus 10016, Sunnyside, 
Daneel, Prof. J. W., Posbus 10, Pk. Pretoria .... .... .... 2.00 

Mooinooi, Tv\. 1.00 loubert, Ds. M. S., Posbus 151, Pieters
De Jongh, Mnr. J . c., Rustig, Ratel- burg .... .... .... .... .... .... .... 2.00 

fontein, KP. .. . .... .... .... 5.00 Kirsten, Mm. J. F., Fullardstraat 30, 
De Kock, Dr. M. H., Beach Court 501, Kroonstad 3.00 

Londenweg, Seepunt, Kaapstad .... 10.00 Kotze, Mnr, C. P., Posbus 181, Roode-
De Kock, Mnr, T. J ., Bothastraat, Leeu poort, Tv\. .. 2.06 

doringstad 10.00 Langenhoven, Mnr. P. H., Strydomstraat 
De Villiers, Mnr, G. J., Skoonheid, Kuils 101, Heidelberg, Tv\. .... .... .... 2.00 

rivier, KP. 1.00 Laurie, Ds. D. P., Voortrekkerstraat 54, 
De Wet, Dr. P. J. S., Posbus 82, Prieska 5.00 Porterville .. 2.00 
Du Plessis, Mnr, D. G., Assistent Hoof Le Roux, Mnr, E. J. L., Louis Botha

bestuurder, Sanlam, Posbus 1, San lam laan 39, Queenstown, KP. .... .... 4.00 
hof, KP. 4.06 Ligthelm, Dr. S. P., Posbus 7939, Jo

Du Plessis, Mnr. J., Posbus 12, Koeke hannesburg 2.00 
naap .... .... 2.00 Lundie, Mnr, en Mev. D., Posbus 69, 

Du Toil, Ds ., D. N. J ., Posbus 32, Sabie, Oos Transvaal .... .... .... 2.00 
Knysna 2.06 Marais, Dr. J. N ., Navorsingsinstituut 

Du Toit, Mej. T. H., Hoerskool, Oudts vir Tabak, Privaatsak, Rustenburg .... 2.00 
hoom 2.00 Marais, Mej. M. 1., Posbus 589, Wind

Du Toit, Mev. W. A. J., Uniestraat 33, hoek, S.W .A. 3.00 
Strand .. . .... .... .... 3.00 Marwick, Mnr. C. W., Bosbou Dept., 

Engelbrecht, Mnr. J. J., Posbus 21, Clare- Sabie, Oos-Transvaal .... .... .... 2.00 
mont, KP. . . 3.06 Michau, Mnr. N. T., Posbus 1378, Pretoria 2.20 

Enterprise Bakeries (Pty.) Ltd., Posbus MUlier, Dr. J. J ., Kweekskool, Stell en
7, Claremont, K.P. .... 5.00 bosch .... .... .... 2.00 

Gerber, Mnr. en Mev. S., Posbus 72, Naude, Mev. A. S., Langstraat 21, 
Woimaranstad .... 8.00 Lichtenburg 2.00 

Gerryts, Ds. W. D., Mkar P.A., Via Nel, Mnr, G. P., Privaatsak 191, Pretoria 1.50 
Gboko, N .-Nigeria .... ........ .... 2.00 Nel, Mnr. L. T., Posbus 40, Bedford 3.00 

Gevisser, Mnr, D. J., Posbus 1050, Nel, Dr. Louis T. , Goewermentslaan 824, 
Johannesburg 4.00 Pretoria .... .... .... 4.06 

Gous, Mnr, A. F., Ondangua, Ovarnbo Nel, Dr. P. c, Mollerstraat 21 I, Meyers-
land, S.W.A. .... .... .... .... .... .... 4.00 park, Pretoria .... ... ........ .... 4.00 

Grewe, Mnr. F. J., Afdeling Seevissery, Nicholson, Mnr. R. M., Schoongezicht, 
Kusweg, Seepunt, Kaapstad .... ... 50c Posbus 33, Stellenbosch .... .... 2.00 

Griesel, Ds, en Mev. J. J ., Die Pastorie, Van Nimwegen, Mnr, C; 2de Laan. 
Morgenzon, Tv\. .... .... .... .... 1.00 Bostonia Landgoed, Kuilsrivier .... .... 20.00 

Groenewald, Mnr, B. J., Delyweg 15, Nortje, Mnr, J. G. J., Posbus 529, 
Hazelwood, Pretoria 2.00 Bloemfontein 2.05 

Heunis, Mnr, C. c., Weltevrede, Webbs Nortje, Mnr, en Mev. J. H. , Vaalwater, 
laan 21, Grahamstad .... .... .... .... 2.10 Fraserburg 4.00 

Hoffman, Mej. A. M., Charlottenburg, Odendaal, Dr. G. C. Venter, Goree, 
Zastron, O.V.S. 1.00 Robertson 5.06 

Hofmeyr, Dr. W. L., Weerburo, Privaat- Oosthuysen, Mm. G . W., Posbus 52, 
sak 97, Pretoria .... .... .... 2.00 Upington 2.00 

Hugo, Ds . F. D., Sendingpastorie, Rei- Oosthuysen, Mnr, J. J., Hoerskool, Swel
vilo, KP. . ...... .... ...... .. 5.00 lendam .... .... .... ... 1.00 

Hugo, Ds, G. F., Hugenote Kollege, Pienaar, Mnr. C. J ., Posbus 68, Thaba 
Wellington, KP. 2.00 Nchu, O.V .S. 2.06 
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Naam	 en Adres 
Pienaar, Mnr. J. H., Truterstraat 14, Ro

bertson ' 
Pienaar, Mnr. M. M., Smutsstraat 8, 

Malmesbury 
Potgieter, Mev . H. M., Privaatsak 508, 

Mooirivier, Natal 

Potgieter, Mnr, en Mev. J. M., Tuiste, 
Tulbagh . 

Potgieter, Mej. M., Privaatsak 236, Pre-
tori a .... .... .... .... .... .... .... .... 

Prctorius, Mnr. E . De c., Bamardstraat 
6, Potchefstroom .... .... .... .... 

Ramsay, Mev. R., Suikerbosrylaan 4, 
Drie Riviere, Vereeniging .... .... .... 

Roediger, Mnr, L. E., Lilienthalstrasse 9,. 
4 Duesseldorf - Lohausen, Duitsland 

Roos, Mnr, H. H., Westergloor, Welling· 
ton .... .... .... .... .... .... .... .... 

Roos, Mnr, J. R., Hoer Tegniese Skool, 
Vereniging .... .... .... .... .... 

Roos, Mnr. M. C., Posbus 069, Pretoria 
Rossouw, Maj. 1. H ., Infanterieskool, S.A. 

Militere Kollege, Voortrekkerhoogte, 
Tvl. . 

Roux, Mnr, H. N. , Pk. The Brook, O~~~ 
Transvaal.. .. .... .... .... .... .... .... 

Schoon, Mnr. W. F. Greeffstraat 19, 
Lichtenburg, Tvl. .... .... .... 

Schreuder, Mnr. P. M., Hoerskool, 
Despatch .... .... .... .... .... .... .... 

Schumann, Dr. en Mev. T. Anderson
straat 73, Brooklyn, Pretoria 

Seidel , Mnr. W. F., Stasiestraat 229 
Hatfield, Pretoria ' 

Slabber, Mnr. c, M~~lst~at" '68, " 'Pa~~i 
Smit, Mnr. H . F., Posbus 50, Wellington 
Srnit, Mnr. J. P., Posbus 52, Virginia, 

O.V.S. . . 
Stassen , Mnr. S. L., The Bend 16," 'Pi~~~ 

land s, KP. 
Steyn, Hoofregter, L.C., Appelhof, " P~~~ 

bus 258, Bloemfontein 
Stof.berg, Mnr. J . A, Piet Re~i'~f;~~ i7: 

Lichtenburg, Tv!. .... .... .... .... .... 
Strydom, Mnr, A E., Hoerskool, Mafe

king . 
Strijdom, Mej. H. M., Eureka H~st~i: 

Williston, KP. 
Swart,	 Mnr. en Mev. Johan, Posbus 26, 

Kirkwood 

Ld,WI" Moaak c: tjeks en . posorders 

Bedrag Naam en Adres Bedrag 
Theron, Mnr, J. A., Hoerskool, Bon

2.05	 nievale .... .... .... .... .... .... .... 2.00 
Uys, Mnr. D. c., H oerskool Zastron, 

2.00	 Posbus 242, Zastron, O.V.S. .... .:.. .... 2.00 
Uys, J. H ., Hoerskool Transkei, Umtata 2.00 

1.00	 Van Aardt, Mnr. W. P., Baviaanskrans, 
Cookhouse, KP. .... .... .... .... .... 2.00 

Van der Merwe, Mm. Schalk W., Pos·5.00 
bus 60, Sasolburg .... 

Van der Merwe, Dr. W. 3.06 
Viljoenskroon .... .... 

Van der Poel, Mnr, H.2.06 
straat 32, Bellville .... 

Van der Schyf, Mnr. A5.00 
Benoni 

Van der Vyver, Mnr, J.5.00 
Kuruman .... .... .... 

.... 2.00 
P., Posbus 25, 

.... .... ........ 2.00 
R, Salisbury

.... .... .... .... 5.00 
J., Posbus 249, 

2.00 
A, Posbus 69, 
.... .... .... .... 2.00 

Van Doom, Mnr. C., Posbus 520, Wind2.06 
hoek .... .... .... .... .... .... .... .... 2.00 

Van Eeden, Mnr. T . A, Posbus 207,
5.00 

George .... .... .... .... .... .... .... 1.05
2.00 

Van Huyssteen, Dr. D. P., Mimosaweg 
218, Northcliff, Johannesburg .... .... 2.05 

Van Niekerk, Mnr, 1. F. R., Fourie
2.00 

straat, Heidelberg, KP. .... .... .... .... 2.00 
Van Niekerk, Mm. J. W., Posbus 2498

3.00 
Windhoek .... .... .... .... .... .... ...: 2.00 

Van Pletzen, Mm. J. J., Posbus 67, Mid
2.05 

delburg, Tv!. .... .... .... 4.20 
Van Rensburg, Mej. M., Hoerskool,

2.00 
Kempton Park, Tv!. .... .... .... 5.00 

Van Zijl, Prof., F. D. du T., Posbus 53, 
2.00 

Bellville . . .... .... .... .... .... 5.00 
Van Zyl, Mn r. J. A , Posbus 192, Go

2.50 babis, S.W.A. .... .... .... .... .... .... 5.00 
2.50 Viljoen, Mnr. en Mev. A. 1., Wilcocksweg
2.00 11, Bloemfontein .... .... .... .... .... 5.00 

Visser, Mnr. P. A c., Middelbare Skoal, 
5.00 Redelinghuys, KP. .... .... .... 2.05 

Vivier, Ds. en Mev. F. S., Die Pastorie,
2.10 Pk. Waterford, oor Wolwefontein, KP. 1.00 

Weinbren, Dr. M., Posbus 5769, Johan
10.00 nesburg .... .... .... .... .... .... .... 6.00 

Wessels, Mnr, I. C., Ople idingskool, 
2.06 Mvenyane, Pis Cedarville .... .... .... 2.50 

Wilken, Mnr. J. W., Privaatsak 9034,
2.06 Pietermaritzburg .... .... .... .... .... 2.00 

Winter, Dr. P. A. D., Polionavorsingst ig
2.00 ting, Posbus 1038, Johannesburg .... .... 2.00 

Wiurn, Mnr. D. J., Posbus 2592, Pretoria 2.00 
2.00 

Totaal (tot 18 Junie 1963) R3,263.73 

asseblief uit aan die Matieland-fonds en stuur dit aan : Die Hoof, 
Af e ing pen are Betrekkinge, Universiteit, Stellen bosch . . 
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VOORUITGANG!
 

Staa l is die fonda ment vi r nywer heid sont wikk eling 
in elke vooruitstr ewende land . Met 'n hu idi ge produk
siepeil va n meer as 2,350 ,000 gie tblokton per 
voors ien die Suid-Afri kaanse Yster en Staal Indu stri ele 
Korporasie, Beperk (YSKOR), verreweg 
dee! van Suid-Afr ika se staa lbenodigdhede. 

Ten eind e tred te hou met die steeds stygende vraa g 
na staa l, het YSKOR 'n nuwe uitbreidi ngskema aan 
gepa k wa t ongeveer R560-miljoen sal kos en sy jaar 
likse p roduksieverrnoe oor tien jaar op tussen 4,350,000 en 4,500,00 0 gietblokton te 
staan sal br ing . 

Da ar bestaan geleenthede vir interessante en lonende betr ekkings in hier die groeiende 
ondern emi ng, wat werke op Van der bi jlp ark en in Pretor ia en ses mynsent rums om
va t. YSKOR het die dienste nod ig van cherniese, elekt rotegnie se, metallu rgiese, myn· 
boukundige en werktuig kundige ingeni eurs, terwyl gegradueerdes in wetenska ppe , 
lettere en handel in sy tegni ese en administra ticwe depa rtemente geplaas ka n wor d. 

YSKOR·werkn emers geniet die voordele van 'n pensioenskema, mediese bystan d, 'n 
vakansiebonus, 'n hui seienaarskerna , ' n groeplewensverseker ingskema, ontspan nings
geriewe en ander welsynfasilit eit e. Verd ere studie word aangemoedig deur die ver
skaffing van omvattende onderwysger iewe. 

Oorweeg u 'n loopbaan in die staa lbedryf? Skryf dan gerus ~ 

om nadere besond erhede aan die Bestu urd er , Departement Personeel. V 

SUI D-AFRIKAANSE YSTE R EN STAAL 

IN DUSTRIELE K 0 R PO R A S I E, BEPERK 
HOOFKANTOOR: POSBUS 450 PRETORIA 

-, 
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I 

jaar, 

die groo tste 

~ Ge d ruk deu r No sio no le Ho nd el sdru kke ry, Bpk. - Elsiesr ivie r 
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