verkry u aandeel
in die welvaart
van Suid-Afrika
Suid-Afrikaners op aile terreine van die samelewing gebruik in al hoe
grater mate hul s paa r- en beleggingsfondse am ' n aandeel in die ge weldige
tnd us tr i el e onlwikkeling van ons land te verkry. Op hierdie geb i ed speel
die Fed erale Groep 'n belangrike rol.
Skryf o m volled ige besond erhede
van d ie omvangryke belegglngsdienste wat Federaie Volksbel eggings
Beperk vir u kan aanbied.

0

Die Federale Groep
Posbus 3079. Kaapstad

Posb us 333, Bloemfontein

Posb us 2911, Johannesburg

V&R 3946-.
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w at jou heelwat bespaar.
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Springbok Seniors word met suiwer Suid-Afrikaanse
tabak in 'n dikker grootte gemaak wat lang en koel
rookgenot bied. Ook die pakkie dra 'n kenmerkende
Suid-Afrikaanse stempel.
Vra vandag om Springbok Seniors - 'n uitmuntende
Suid-Afrikaanse sigaret.

Springbok vir die man
seniors
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REDAKSIONEEL

Ons Koshuise
By geleentheid van die Amptelike Opening van die Universiteit vir die akademiese jaar
1965, het die Rektor, prof. H. B. Thorn, opnuut bek1emtoon dat dit die taak van die
Universiteit is om, naas die akademiese ontwikke1ing van sy stu dente, oak aandag te wy
aan hulle karakteropvoeding. In hierdie verband, het die Rektor gese, bied ons groot
aantal koshuise en die intensiewe studentelewe op Stellenbosch groot moontlikhede. Met
die invoer van die stelsel van eerstejaarkoshuise, waar studenteraadgewers sowel as
inwonende en besoekende hoofde intensiewe leiding en voorligting aan eerstejaarstudente
gee, wil die Universiteit van Stellenbosch die moontlikhede wat die koshuise vir karakter
vorming bied, ten beste benut.
Die Universiteit huisves vandag meer studente in koshuise as enige ander universiteit
in ons land. Dit bring geweldige kapitale uitgawes mee, asook 'n omvattende organisasie
en groot verantwoordelikheid, maar die Universiteit aanvaar hierdie verpligtinge omdat
hy glo dat inwoning in 'n koshuis 'n belangrike vormende invloed op die student se
persoonlikheidsontwikkeling uitoefen. Die gesonde studentegees en die hegte eenheids
gevoel, wat onder die studente op Stellenbosch heers, is inderdaad tot hoe mate aan die
koshuislewe te danke.
Die eerstejaarstudent kom merendecl uit 'n tuisgemeenskap, waarvan hy reeds deel
geword het. Daar het hy beskerming geniet, veilig gevoel en kon hy met selfvertroue
optree; daarin het hy 'n plek verower, 'n taak vervul en 'n bydrae tot die algemene
welsyn gelewer. Die gemeenskap was bewus van sy bestaan en sy potensialiteite, en het
sy prestasies gewaardeer; kortom hy kon homself daar laat geld.
Uit hierdie bekende, simpatieke tuisgemeenskap beland die eerstejaarstudent aan die
universiteit in 'n vreemde omgewing, waarin hy aanvanklik min geleentheid kry om te
toon waartoe hy in staat is, waar hy soms daaraan herinner word dat hy nog maar op
die drumpel staan en eers sy spore moet verdien voordat hy met ouer manne kan saam
gesels. Hier moet hy dikwels self sy eie heil uitwerk, en onder die omstandighede verloor
hy soms sy selfvertroue en voel hy verlore.
Dis onder sulke omstandighede dat die koshuis van onskatbare waarde is, omdat dit,
anders as die groot universiteitsgemeenskap, plaasvervangend vir die ouerhuis en tuis
gemeenskap kan wees. Hier heers 'n intiemer, meer huislike atmosfeer waarin die eerste
jaarstudent meer tuis voel en homself makliker vind; hier vind hy'n kamerrnaat-en ander
eerstejaarvriende wat sy probleme deel; ·senior manne wat raad gee .enbelangstel; 'n
inwonende hoof wat die rol van "vader" vervul; hier word huisgodsdiens gehou - kort
om, hier vind hy veel van sy eie tuisgemeenskap terug. Die koshuis word sy tuiste, die
basis van waar uit hy die vreemde, wye universiteitsgemeenskap leer ken, en, gewapen
met daardie kennis, dit ook met selfvertroue kan aandurf.
.
Die koshuis skep vir die eerstejaarstudent verder die geleentheid tot diens wat hy in
die groter studentegemeenskap nie altyd kry nie. Dit is tradisie dat sekere dienste in
koshuise deur eerstejaars gelewer word; daar is gronde en tuine wat tot 'n sekere hoogte
deur die inwoners self beplan en onderhou word . Aan 'n groot universiteit is dit onver
mydelik dat sekere aktiwiteite op 'n koshuisbasis georganiseer word, en dit gee elke
inwoner die geleentheid om deel te neem aan interkoshuis kompetisies en bedrywighede.
In werklikheid word die student dikwels eers ware Dagbreker of H armoniet voordat
hy of sy 'n ware Matie word. Lojaliteit teenoor die koshuis bly inderdaad 'n belangrike
element in Matieskap, sowel by die student as die oud-student,
Dit alles bring mee dat die koshuis by uitstek die instelling is wat die geleentheid bied
vir die ontplooiing van leierskapskenmerke. Die koshuis is die leerskool vir toekomstige
studenteleiers. Hier kry hulle die geleentheid om leiding te neem reeds lank voordat hulle
7

in die groot studentegemeenskap aandag trek. Die studente!eiers styg op hulle beurt weer
uit tot leierskapsposisies in hulle onderskeie werkgemeenskappe, en dikwels ook later in
die volkslewe. Die koshuise het dus in die verlede sterk daartoe bygedra dat Stellenbosch
manne en vroue gelewer het wat op sovee! terreine ons land en volk as leiers gedien het;
en die koshuise sal dit in die toekoms by herhaling ook nog steeds doen.

Ons Eeufees
Die reelings vir ons Eeufees aanstaande jaar vorder goed. Een ding is reeds duidelik ~
die hele jaar 1966 gaan 'n feesjaar wees I Dit sal 'n fees wees wat ons Alma Mater en
Stellenbosch as sentrum van opvoeding en kultuur waardig is.
Reeds in Februarie word die eerste kongres gehou wat op uitnodiging van die
Universiteit op Stellenbosch vergader, nl. die Suid-Afrikaanse Chemiese Instituut.
Daarna volg, met kort tussenposes, nagenoeg 30 kongresse, konferensies, jaarvergade
rings en kursusse tot in Desember. Die S.A. Rugbyraad vergader op 1 en 2 April vir die
eerste keer op Stellenbosch en op 2 April word 'n unieke rugbywedstryd tussen die
Markotterspan en 'n S.A. Vyfticntal op Coetzenburg beplan. Onder die ander verenigings
wat hier kom kongres hou is die S.A.O.D., die S.A. Akademie, die Genootskap vir die
Bevordering van die Wetenskap, die A .S.B. en die F.A.K.
Die feesvierings bereik sy hoogtepunt van 24 September tot 10 Oktober. d.w.s. ge
durende die Septembervakansie en die week voorafgaande. Hierdie 2 weke sal 'n
onafgebroke fees wees van sang en musiek, drama en to neel, sportbyeenkomste, reiinies,
uitstallings en 'n verskeidenheid ander luistcrryke funksies. Enkele hoogtepunte kan nou
reeds aangekondig word:

*

Die Studentesangfees waartydens die Universiteitskoor sal optree.

* Die opvoering van die drama "Faust" van Goethe wat spesiaal vir die doel vertaal

word deur prof. W. J. du P. Erlank, in ons eie Universiteitsteater.
Mej. Hanlie van Niekerk het reeds die uitnodiging aanvaar om hier op te tree.
* Lede van Oom Pietie le Roux se Boere-orkes en verskeie koshuise hou reunie,
* 'n Hele reeks konserte deur oorsesc kunstenaars asook deur plaaslike kunstcnaars.
* Aan die komponiste Arnold van Wyk en Hubert du Plessis is opdragte gegee om
spesiale feeswerke te komponeer.
* Spesiale Eeufeespublikasies wat die geskiedenis van die hoer onderwys op Stellenbosch
weergee vanaf 1866 tot vandag, word voorberei en sal reeds vroeg in aanstaande
voorjaar verskyn.
* 'n Aantal vooraanstaande buitelandse geleerdes sowe! as hoogwaardigheidsbekleers
van oor ons hele land sal die gaste van die Universiteit wees.
* Verskillende departemente en fakulteite reel opedae, uitstallings en demonstrasies en
oud-studenterelinies.
* Reuse-saamtrek van oud-Maties, 7 en 8 Oktober,
Ons hoop om die volledige feesprogram in die April-uitgawe van "Matieland" te
publiseer.

*

TREF VROEGTYDIG REELINGS VIR LOSIES EN KOM

VIER SAAM

MET ONS

FEES VAN

24 September tot 10 Oktober.

Boodskap aan die Benjamin onder ons Universiteite
By geleentheid van die amptelike opening van die Universiteit van Port Elizabetb op
13 Augustus vanjaar, het die Rektor van die Universiteit van Stellenbosch, prof. dr.
H. B. Thorn, 'n boodskap namens die Raad en Senaat en die oud-studente en huidige
studente van ons Universiteit voorgelees en aan die Voorsitter van die Raad van die
jong Universiteit, dr. A . D. Wassenaar, oorhandig. Die boodskap is in dekoratiewe skrif
in kleur op perkament, 21 X 15t duim greet, aangebring deur mej. Joan Nel, derdejaar
student in die Beeldende Kunste. Ons foto hiernaas toon die binneblad van die perka
ment met die volledige teks van die boodskap.
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UNIVERSITEITSNUUS

Twee Nuwe Raadslede
Sv EDELE ADV. B. J. VORSTER, Minister van Justisie,
is tot lid van die Universiteitsraad benoem in die
plek van mnr . J. F . Kirsten wat bedank het. Minister
Vorster het die grade B.A., LL.B. aan die Univer
siteit van Stellenbosch behaal en was in sy tyd ook
Voorsiter van die Studenteraad.

Adv. B. J. Vorster

h1nr.ll.J.h1alan

MNR. H. J . MALAN, bekende boer en sakeman van
Stellenbosch is deur die Afdelingsraad van SteIlen
bosch benoem tot lid van die Universiteitsraad vir
die onverstreke deel van wyle mnr. A. P. Vent er se
ampstermyn.

Aanstellings en Bevorderings
Sedert die laaste uitgawe van Matieland is die volgende aanstellings en bevorderings
gedoen:
DR. C. F. GARBERS, tans senior lektor in Organiese Chemie aan die Universiteit van
Stellenbosch, is met ingang 1 Januarie 1966 bevorder tot hoogleraar. Dr. Garbers het
die grade B.Sc. (met lof) en M.Sc. (met lof) in April 1949 en April 1951 aan die
Universiteit van Pretoria verwerf. In Julie 1954 het hy die Ph.D.-graad aan die Uni ver
siteit van ZUrich behaal. .
Vanaf 1954 tot 1958 was dr. Garbers Senior Navorsingsbeampte by die W.N.N.R.
Sedert Julie 1958 is hy senior lektor aan die Universiteit van Stellenbosch. Gedurende
die tydperk Julie 1964 tot Februarie 1965 was hy, met behulp van 'n Opperheimerbeurs
en 'n Senior W.N.N.R.-Navorsingsbeurs, medewerker van prof. D. H. R. Barton aan die
Imperial College of Science and Technology, Londen.
Dr. Garbers het reeds verskeie voordragte voor die S.A. Chemiese Instituut en ander
instansies gelewer, asook 'n groot aantal wetenskaplike publikasies die lig laat sien.
DR. C. J. B. MOLLER, bekende radioloog van Kaapstad, is met ingang 1 Oktober aan
gestel as hoogleraar in Radio1ogie aan die Universiteit van Stellenbosch. 'n Groot aanta1
persone in Suid-Afrika, Europa en die V.S.A. het om hierdie betrekking aansoek gedoen.
Dr. MUller beklee sedert 1956 'n deeltydse betrekking as radioloog aan die Karl
Bremer-Hospitaal, en is hoof van die Departement Rontgenologie van die Universiteit
van Stellenbosch. In 1964 het hy 'n uitg ebreide studietoer deur Europa, die V.S.A.,
Mexico en Kanada onderneem.
Dr. MUller is lid van die "American College of Chest Physicians", die Britse Instituut
vir Radiologie en van die Fakulteit van Radiologie van Groot-Brittanje. 'n Groot
aantal publikasies het reeds uit sy pen verskyn .
Met die oog op die opleiding van radioloe en radiograwe vir die nuwe opleidings
hospitaal in Tiervlei, is die aanstelling van dr. Muller as hoogleraar van besondere
betekenis.
MNR. C. L. OLEN is met ingang 1 Januarie 1966 bevorder tot hoogleraar in Elektro
tegniese Ingenicurswese. Mnr. Olen het die B.Sc.Ing.- en M.Sc.Ing .-grade aan die Uni ver
siteit van die Witwatersrand verwerf.
10

In 1937 het mnr. Olen in die Ingenieursafdeling van die SA.U.K. in diens getree.
Van 1940 tot 1944 was hy ingenieur in beheer van die Pretoria-Seksie. Sedert 1944 is
mnr. Olen senior lektor in die Departement Elektrotegniese Ingenieurswese van die
Universiteit. Gedurende die tydperk 1959 tot 1961 waarin hy met spesiale verlof afwesig
was, was hy Adjunk-professor aan die Universiteit van Arkansas, Tegniese Adviseur van
die Zenith Radio Corporation in Chicago en Personeelkonsultant van Aero Geo Astro
Corporation in Virginia.
Mnr. Olen het reeds 'n belangrike bydrae gelewer tot die ontwerp van elektrotegniese
toerusting, veral vir radiodienste. Verder het hy etlike hoogswetenskaplike lesings gegee
en 'n groot aantal tegniese verslae die lig laat sien.
DR. G. M. K. SCHULER, senior lektor in Volkekunde, is met ingang 1 Januarie 1966
bevorder tot hoogleraar in Volkekunde.
Dr. Schiller het die B.A.-graad in 1943, die M.A .-graad in 1951 en die D .Phil.-graad
in Volkekunde in 1965 aan die Universiteit van Stellenbosch verwerf.
Gedurende die tydperk 1945-1947 was dr . Schuler in diens van die Munisipaliteit van
Stellenbosch as Registrasiebeampte Bantoesake. In Julie 1947 het hy as junior lektor in
die Departement van Volkekunde aan die Universiteit van Stellenbosch in diens getree.
In 1952 is hy tot lektor, en in 1959 tot senior lektor in Volkekunde bevorder. Gedurende
die tydperk 1950 tot 1958 was dr. Schi.iler ook Buitengewone Dosent in Volkekunde aan
die Hugenote Kollege, Wellington.
In opdrag van die Sosio-ekonomiese Planneraad het dr. Schi.iler in 1944 aan die hoof
gestaan van die ondersoek na die Bantoebevolking in Wes-Kaapland, In 1948 was hy
mede-navorser vir 'n ondersoek na die Bantoebevolking van die Paarl, in 1949 doen hy
navorsing in die Transkei, in 1950 stel hy ondersoek in na die veeteeltbedryf en aan
verwante sake by die Bomvana, en in 1959 doen hy navorsing in die Oranje-Vrystaat
oor die Barolong van Thaba'Nchu.
Dr. Schuler het ook tegniese gegewens vir die Tomlinsonkommisie verwerk en reeds
getuienis voor verskillende Regeringskommissies en -komitees afgele, In 1958 was
dr. Schuler met studieverlof in Europa, waar hy ondermeer verskillende lesings oor
S.A. volkekundige en rasseprobleme gegee het.
DR. F . J . VAN DER MERWE, senior lektor in Veeteelt sedert 1958 aan die Universiteit van
Stellenbosch, is met ingang 1 Januarie 1966 bevorder tot hoogleraar in Veeteelt. H y het
aan die Hoerskool Calvinia gematrikuleer en daarna die grade B.Sc. in Landbou, M.Sc.
in Landbou, cum laude, en D.Sc . in Landbou in die jare 1952, 1957 en 1964, onder
skeidelik, aan die Universiteit van Stellenbosch verwerf.
'n Hele aantal wetenskaplike en populer-wetenskaplike navorsingspublikasies het reeds
uit die pen van dr. Van der Merwe verskyn. Verder het hy 'n omvattende studiereis
gedurende 1963 en 1964 in verband met sy yak en verwante probleme in die buiteland
onderneem.

Dr. C. F. Garbers

Dr. C. J. B. Milll er

Mnr. C. L. Olen

Dr. G. M. K. Schiller

Dr. F. J. v. d. M erwe

II

Die volgende persone is ook aangestel of bevorder soos aangedui:
Dr. J. J. Cruywagen as senior lektor in Anorganiese Chemie.
Dr. W. B. Vosloo as senior lektor in Openbare Adrninistrasie.
Dr. C. J. Swanevelder as senior lektor in Geografie.
Mnr. H. C. Viljoen as senior lektor in Elektrotegniese Ingenieurswese.
Mnr. J. F. Pienaar as senior lektor in Siviele Ingenieurswese.
Dr. H. W. Stindt as senior lektor in Landboubiochernie.
Mnr. C. F. C. de Bruyn as lektor in Wiskunde.
Mnr. W. A. Nieman as lektor in Geografie.
Mev. M. Findley as lektrise in die Fakulteit van Opvoedkunde.
Mnr. R. Christensen as lektor in Metaalkuns en Nywerheidsontwerp .
Mnr, G. G. Pienaar as administratiewe beampte in die Universiteitskantoor.
Mnr. J. T. Houba as voltydse tennisafrigter aan die Universiteit.

Af'uig'yd
Die einde van 1965 bring vir verskeie lede van Universiteits- en Groot Woordeboek
personeel by die uitspanplek. Die volgende persone tree op 31 Desember eerskomende
met die bereiking van die aftree-ouderdom uit die diens of het reeds vroeer uit diens
getree. Aan almal wens Matieland 'n lang en aangename rustyd toe .
PROF. A. HEYDORN, professor in Elektrotegniese Ingenieurswese, seun van Duitse ouers,
is 'n Vrystater van geboorte. Sy skoolopleiding het hy aanvanklik op Smithfield en
Bethlehem, maar later in Duitsland ontvang. Die jong Heydorn het die voorreg om as
kwekeling opgelei te word van die hand gewys en verkies om as gewone arbeider by
verskeie elektrisiteitsondernemings te werk.
In 1925 behaal hy die graad Diplom-Ingenieur te Stuttgart. Vanaf 1927 tot 1943 is
hy Hoofingenieur van die AEG-Ingenieursmaatskappy in Johannesburg. Sy werk voer
hom kruis-en-dwars oor Suider-Afrika. Sy besondere belangstelling was die ontwerp van
die eerste outomatiese waterkragsentrales vir groot kragnette.
In 1944 het prof. Heydorn die eer te beurt geval om die cerste Afrikaanse leerstoel in
Elektrotegniese Ingcnieurswese te beklee toe hy in die hoedanigheid aan die Universiteit
van Stellenbosch aangestel is. Dit was grondleggingswerk waarvoor prof. Heydorn uit
eie ervaring kon put.
Enige jare gelede het prof. Heydorn 'n waardevolle opname gemaak van die water
krag wat die winterreens in die Boland beskikbaar stel.
Prof. Heydorn is sedert 1929 lid van die S.A. Instituut van Elektrotegniese Ingenieurs
waar hy 'n hele aantal lesings gehou het. In 1956 het hom die eer te beurt geval om
deur die Raad van hierdie Instituut gekies te word as die Ere-vise-president vir daardie
jaar. Sedert 1944 is hy lid van die Fakulteit vir Natuurwetenskap en Tegniek van die
Prof. A. Heydorn
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Pro f. dr. J. M. le Raux

Prof. dr. J. C . Swart

Prof. dr, J. P. Yeats

Suid -Afrikaanse Akademie. Verder is hy lid van die Elektrisiteitsbeheerraad en die Raad
van die SA. Buro vir Standaarde. Prof. Heydorn is ook lid van die beherende liggaam
van die Lutherse Kerk in Suider-Afrika.
.,Prof. Heydorn was vir sy departement die model van 'n deeglike, volhardende werker
wat baie hoe eise aan homself gestel het," getuig mnr. H. O. Reuter, senior lektor in
hierdic departement. Hy verklaar voorts: "Die departement en sy studente het die vrug
van hierdie voorbeeld geniet. Die subtiele aanmoediging en waardering wat elke poging
van 'n student of kollega van hom ontvang het, was een van die mooi hoedanighede van
prof. Heydorn . Daarby was sy sensitiewe aanvoeling vir die korrekte benadering van 'n
delikate situasie, die geheim van sy gelukkige hantering van probleme."
PROF. DR. J. M. LE Roux, hoogleraar in Toegepaste Wiskunde, is in die distrik van
Wellington gebore en het sy skoolopleiding in die Vrystaat ontvang. In Desember 1923
behaal hy die B.Se.- en in 1924 die M.Sc.-graad, albei cum laude , aan die Universiteit
van Stellenbosch. Tweekeer wen hy die Van der Horst-prys vir spesiale werk deur
studente gedoen, asook die Abe Bailey- en Unie-stipendium. In 1926 behaal hy die
B.Educ.-graad, cum laude. te Stellenboseh. Vanaf 1929 tot 1931 bestudeer hy Wiskundige
Statistiek aan die Universiteit van Londen en verwerf aldaar die PhD.-graad.
Dr. Le Roux het 'n voortreflike onderwysloopbaan aan groot skole te Ficksburg,
Montagu en Kaapstad (Hoerskool Jan van Riebeeck) en as skoolhoof te Jansenville en
Fransehhoek agter die rug gehad toe hy in Januarie 1941, met die totstandkoming van
die Fakulteit van Ingenieurswese op Stellenbosch, aangestel word as senior lektor in
Toegepaste Wiskunde. In Januarie 1949 is dr. Le Roux bevorder tot professor.
Die akademiese bedrywighede van prof. Le Roux het binne en buite universiteits
verband 'n ryke verskeidenheid iugehou. Tussen 1934 en 1954 was hy baie jare lank
hoofeksaminator in wetenskapvakke, en lid van Departementele Kornmissies insake leer
planne en eksamens. Voorts was hy lid van die Sterrekundige Vereniging van S.A. en
van die Britse Sterrekundige Assosiasie. Sy groot belangstelling was die Sterrekunde wat
hy ook tot stokperdjie ontwikkel het . Verder was prof. Le Roux lid van die Fakulteit
van Wetenskap en Tegniek van die Akademie, medewerker van die Groot Afrikaanse
Woordeboek in verb and met wiskundige terme, medewerker van die Afrikaanse Kinder
ensiklopedie, skrywer en/ of mede-outeur van 'n reeks artikels en skoolboeke oor die
Algemene Wetenskap.
Prof. S . R . F. Goldner, kollega van prof. Le Roux, het aan M atieland verklaar:
"J. M. Ie Roux was by uitst ek didaktikus. Hy het dit as sy plig gesien en dit sy lewens 
taak gemaak om sy vak vir sy studente aantreklik, interessant en duidelik te maak. Vir
die verwensenliking van hierdie ideaal het hy geen moeite ontsien en was geen opoffering
te groot nie. Sy ywer en entoesiasme vir sy vak het sy studente geinspireer. Vir sy
belangstelling in hulle as indiwidu sal hulle hom steeds dankbaar bly."

DR. J. C. SWART, hoogleraar in Veeteelt, is te Swell end am gebore. In 1923 het hy
die B.Sc. Agric.-graad. cum laud e, in Akkerbou-Veeteelt en in 1925 die M.Sc .-graad in
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Landbou, cum laude. aan die Universiteit van Stellenbosch behaal. In 1924 verwerf hy
ook die Diploma in Skape en Wol in die Eersteklas aan die Grootfonteinse Landbou
kol1ege. Hy promoveer tot Doktor in die Landbou in 1934 met die proefskriftema:
Die Invlaed van Voeding op Wal.
Nadat dr. Swart 'n jaar lank opgetree het as voorligtingsbeampte, word hy in 1926
lektor in Veeteelt aan die Universiteit van Stel1enbosch. Vanaf 1941 tot 1946 is hy senior
lektor en in laasgenoemde jaar word hy professor in Veeteelt. Prof. Swart was sedert
1956 vyfkeer dekaan van die Fakulteit van Landbou en vanaf 1945 tot 1963 hoof van
die Departement van Veeteelt van die Stellenbosch-Elsenburg-Landboukollege.
Prof. Swart bet drie keer - in 1948, 1954 en 1959 - studiereise na Europa onderneem
en in 1949 ook Kenia op uitnodiging besoek in verb and met veeteeltaangeleenthede.
Van die hand van prof. Swart het 'n groot aantal publikasies oor navorsing in verband
met voeding, wol en teling in binnelandse en buitelandse joernale verskyn.
Prof. Swart was lid van die SA. Vereniging vir Diereproduksie waarvan hy tot Ere
president vir 1966 verkies is. Voorts is hy oak lid van die Vereniging vir die Bevordering
van Dierevoeding in Suidelike Afrika.
'n Kollega van prof. Swart, prof. 1. S. Perold, se van horn: "As mens was prof.
Swart mensliewend, minsaam en besonder genaakbaar. Hy was te al1e tye toeganklik vir
sy studente en kollegas. By die boeregemeenskap was hy baie gewild ook van wee die
verrnoe waaroor hy by uitnemendheid beskik het om sy wye teoretiese kennis by die
praktyk aan te pas."
PROF. DR. J. P. YEATS. hoogleraar in die Regsgeleerdheid aan die Universiteit van
Stellenbosch, Ie aan die einde van hierdie jaar sy betrekking neer teneinde 'n betrekking
in die sakelewe te aanvaar.
James P. Yeats het aan die begin van 1932 na die Universiteit van Stellenbosch gekom
en in Desember 1934 die B.A.-Regtegraad cum laude behaal. In Desember 1936 behaal
hy die gra ad LL.B. cum laude en in 1943 die doktorsgraad in die Regte. In 1939/40 tree
hy op as tydelike lektor terwyl dr. 1. C. de Wet oorsee is. In Januarie 1941 word hy
aangestel as senior lektor en op 1 Julie 1949 word hy professor.
Binne die Fakulteit van Regte het prof. Yeats horn meer bepaald op die gebied van
die Handelsreg en Bewysleer toegele, Hy het deur al die jare die eerstejaarsklas vir sy
rekening geneem, sodat dit van horn waar is dat aile studente wat die regte-kursus
gevolg het, prof. Yeats tot leermeester gehad het. Aan die senior-klasse het hy Handels
reg gedoseer. Saam met prof. J. C. de Wet het hy 'n standaardwerk Kantraktereg en
Handelsreg die lig laat sien.
Prof. Yeats was tydens sy loopbaan lid van die volgende belangrike Raads- en
Senaatskornitees: die Aanstellingskornitee, die Sportkornitee en die Kornitee insake die
Interpretasie van Wet en Statute. Voorts was by voorsitter van die Pensioenekomitee.
Prof. Yeats was tot sy uitdienstrede ook lid van die volgende buiteliggame: Die Rade
van die Universiteite van Suid-Afrika en Port Elizabeth, die Rade van Beheer van die
S.A.U.K. en van die Afrika-Instituut.
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DR. D . J . CoNRADlE, senior lektor in Geografie, wat 37 jaar lank dosent aan die Univer
siteit was, tree op 31 Desember vanjaar met pensioen uit die diens. Dr. Conradie het
in Desember 1922 die B.A.-graad, in 1924 die Hoer Sekondere Onderwysdiploma en in
April 1925 die M.A.-graad in Geografie behaal. In Junie 1942 het hy die doktorsgraad
in Geografie behaal.
Nadat dr . Conradie aanvanklik tydelike betrekkings in die onderwys beklee het, het
hy in Januarie 1928 Ickier en in Januarie 1937 senior lektor geword. Na 37 jaar diens
aan die Univcrsiteit van SteIIenbosch bevind die oud-studente van dr. Conradie hulle in
aile vertakkings van die volkslewe - en dit sluit selfs die Kabinet in I
Sedert die stigting van die Vereniging vir Aardrykskunde-Onderwys in 1957 was
dr. Conradie ononderbroke voorsitter van die vereniging. Die Vereniging was tewens sy
gedagtekind . Hy was ook vise-voorsitter van die S.A. Geografiese Genootskap.
Op sportgebied het dr. Conradie onberekenbaar veel vir die Universiteit van SteIIen
bosch en vir ons land als geheel beteken. Eers as aktiewe voetbalafrigter (ook van die
eerstespan) en -skeidsregter en sedert 1931 ononderbroke lid van die Matie-rugbybestuur
(waarvan hy ook 'n tyd lank sekretaris was) het dr. Conradie onbaatsugtige diens ge
lewer. Hy was verder vir jare lid van die W.P. Rugbybestuur, voorsitter van die S.A.
Skeidsregtersunie en S.A. Rugbyraad. Dr. Conradie is tans een van die vier lewenslede
van die Rugbyklub van die Universiteit van Stellenbosch, maar nogtans steeds aktief in
skeidsregterskringe I
"As mens is dr. Conradie 'n minsame, beskeie en lewenswyse persoon. As geograaf
het hy die moed van sy oortuiging besit en, bowe-al, was hy iemand wat Aardrykskunde
geleej het. Mag die goeie werk wat hy gedoen het, voortgesit word met dieselfde groot
hartigheid en ywer," het 'n kollega van hom verklaar.
MNR. P. G. VISSER tree aan die einde van die jaar met pensioen af nadat hy 43 jaar
van sy lewe aan die opvoeding en onderwys gewy het.
Pieter Gideon Visser is afkomstig uit Clanwilliam se wereld, Na sy opleiding as
primere onderwyser, het hy, terwyl hy onderwys gegee het, die Matrikulasie en die
B.A.-graad onder die Universiteit van S.A. verwerf. In 1939 volg hy die D.O.S.K.-kursus
hier en in 1945 behaal hy ook die graad M.Ed. op SteIlenbosch. Sedert die begin van
1942 tree hy op as dosent in die Fakulteit van Opvoedkunde, eers as lektor in Kunsvlyt
en later as senior lektor in Opvoedkunde.
Mnr. Visser was dus 24 jaar lank dosent aan die Universiteit van Stellenbosch.
"Gedurende hierdie tyd," getuig een van sy koIlegas, "het hy hom met doelgerigte ems,
intense belangsteIIing, ywerige inspanning en taaie volharding aan sy taak gewy. Sy
studente sal hom eer en dank, nie net vir sy onderrig nie, maar veral vir sy voorbeeldige
optrede wat altyd gekenmerk was deur vriendelikheid, getrouheid, goeie gesindheid en
welwiIIendheid."
MNR. C. 1. SwANEPOEL het op 30 Junie vanjaar na 17{- jaar diens as mederedakteur van
Die Afrikaanse Woordeboek afgetree. Mnr. Swanepoel is in die distrik van Aberdeen
gebore, maar kon vanwee omstandighede deur die Tweede Vryheidsoorlog veroorsaak
nie voor op sestienjarige leeftyd skool toe gaan nie. Hy matrikuleer egter in 1917 aan
die Paarlse Hoer JongenskooI. In 1920 behaal hy die B.A.- en in 1922 die B.Educ.-graad
aan die Universiteit van SteIlenbosch. Hy gee onderwys op Malmesbury en stuur reeds
vroeg woorde en uitdrukkinge aan prof. J. J. Smith. In 1948 tree hy toe tot die Redaksie
van Die Ajrikaanse Woordeboek. In sy vrye tyd was hy tewens medewerker aan die
Handwoordeboek van die Ajrikaanse Taal en is tans behulpsaam met 'n verklarende
woordeboek vir skoolgebruik.
MNR. L. J. SCHOONEES het op 30 September vanjaar na 18 jaar diens as mede-redakteur
van Die Ajrikaanse Woordeboek afgetree. Mnr. Schoonees is op Steytlerville gebore en
het in 1918 aan die Hoer Jongenskool, Paarl gematrikuleer. In 1921 het hy die BA .- en
in 1923 die B.Educ.-graad aan die Universiteit van Stellenbosch behaal. As onderwyser
was hy eers te Loxton en daarna (1926-1947) aan die Hoerskool op Prieska werk saam.
Reeds vanaf 1920 het hy gereeld tot die taalmateriaal van Die Ajrikaanse Woordeboek
bydraes gelewer en in 1947 is hy in die Redaksie aangestel.
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By geleentheid van die onthulling van die portret van wyle prof. G. G. Cillie : V.I.n.r. : Mev.
Mimmie Cillie, prof. dr. H . B. Thorn en rnej. Nerine Desmond, die kunstenares.

Portret van eerste rektor onthu.
Op Vrydag, 17 September vanjaar het die Sen aat sy werksaamhede onderbreek sodat
'n portret van die eerste Rektor van die Universiteit van Stellenbosch, wyle prof. dr.
G . G . Cillie, in die Senaatsaal deur sy eggenote, mev. Mimmie Cilli e, onthul en deur
die Universiteit in ontvangs geneem kon word . D ie plegtigheid is deur al die kinders
van die Cilli e-ge sin bygewoon met uitsondering van mnr. Chad Cillie - tans in V.S.A.
Die portret is 'n reproduksie van 'n skildery wat Frank Wiles in 1955 tydens die goue
jubileum van die S.A.O .U. gesk ilder het. Die kopie is deur die bekende kunstenares,
Nerine Desmond, gemaak.
Voor die onthulling het prof. H . B. Thorn, R ektor van d ie U.S ., treffende hulde
aan wyle prof. Cillie gebring. Hy het daarvan gewag gemaak dat wyle prof. Cillie
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vanaf 1919, toe die Kollege 'n volwaardige
Univ ersiteit geword het, tot 1925 Rektor was en
dat prof. Cillie vanaf 1919 tot 1948 met sy uit
trede dekaan van die Fakulteit van Opvoedkunde
was. Prof. Thorn het prof. Cillie gehuldig as
gesaghebbende onderwysman en iemand wat met
sy fyn humorsin veel met min woorde kon se.
Mnr, P. J. Cillie, hoofredakteur van Die Bur
ger. het namens die familie onder andere gese:
"Veer vandag ons vader as 'n man van die
universiteit. Vir ons, die gesin, was hy natuurIik
in die eerste plaas die hoof van ons huis, en dit
gee heeltemal 'n ander perspektief. Ons kinders
het hom geken as 'n vader, en eers in ons latere
lewe het ons hom ook leer sien soos hy deur u
en ander beskou is : as 'n belangrike man in die
akademiese en die openbare lewe. Hy het nooit
daardie belangrikheid aan ons probeer tuis bring
nie . Ek kan nie onthou dat hy ooit vir ons as
kinders probcer verduidelik het wat hy nou eintlik
alles besig was om te doen by die universiteit of
in die breere onderwyswereld waarin hy beweeg
het nie. Hy het ons beinvloed deur sy lewens
houding en sy leefwyse eerder as deur preke, en
ek sou sy basiese lewenshouding beskrywe as die
van 'n regte Bolandse vryburger, selfstandig en
krities - in die woorde van ons volk slied; 'n kneg
van die Allerhoogste, teen die hele wereld vry.
Hy het oor ander en meer skouspelagtige leiers
van sy tyd gepraat as gelyk es, nooit as base of
afgode me .
Sy eerste liefde was die klassick e. Hy het Son 
dae kerk toe gegaan met sy Griekse bybel, en dan
het hy die Skriflesing in die oorspronk!ike Grieks
gevolg. Daardie !iefde vir die klassieke het hom
'n bewustheid gegee van ander werelde en ander
tye, wat hom gevrywaar het van 'n alte gro ot
beheptheid met die verbygaande opgewondenhede
en obsessies van 'n jong volk. Sy wysheid was
gelee in die verrnoe om 'n toestand waarin hy self
ten nouste betrokke was, koel en krities van 'n
afstand te bekyk.
Hy wou dolgraag he dat een van sy seuns
klassikus moes word, en my broer Riel en ek het
albei Grieks sowel as Latyn vir Matriek gehad.
Maar ons was van dieselfde koppige stoffasie as
ons vader - hoe meer ons in een rigting gedruk
is, des te sterker het ons in 'n ander rigting ge
beur! Ons het hom albei teleurgestel en weten
skapkursusse aan h ierdie universiteit gevolg. Tog
hoop ek dit het dieselfde basiese nut gehad as
ons vader se klassieke opleiding: dit het ook ge
dien om ons bewus te maak van ander tye en
ander werelde, en die strenge dissipline van die
wiskunde is tog nie so ver verwyderd van die
klassieke nie.
Ons is bly dat ons so 'n vader gehad het, hoe

weI ons hom natuurlik op sy tyd n ie reg gewaar
deer het nie . Ek is self veral bly dat ons vader die
verrnoe tot geesdrif vir 'n saak gepa ar het met 'n
sterk kritiese gesindheid, en dat hy die dubbele
hoedanigheid by so baie Suid-Afrikaners kon
propageer, nie met woorde nie, maar deur sy
lewende voorbeeld. Geesdrif alleen is op die duur
tog net wind, en 'n kritiese uitkyk aileen is weer
net afbrekend. Dit is wanneer die twee goed
gem eng is dat jy manne kry soos Suid-Afrika al
hoe meer nodig het. Ek is seker dat dit u strewe
aan die universiteit is om sulke manne en vroue
aan die land te gee: mense wat hulle totaal kan
oorgee aan 'n goeie saak sonder om die verrnoe
te verloor om voortdurend so '0 bietjie terug te
staan in selfondersoek en selfs, as dit nodig is, 'n
bietjie selfspot.
Toe prof. Thorn netnou gepraat het van my
vader se humorsin, het ek onwillekeurig gedink
aan 'n voorval tydens die Du Plessis-saak. Aan 'n
predikant wat sy oortuiginge taamlik bulderend
gestel het, het my vader, as ouderling vir Stellen
bosch, gese dat die eerwaarde broer tog moet
onthou dit is die bliksem wat inslaan, nie die
doner nie!
Die portret van Frank Wiles, soos gekopieer
deur rnej, Nerine Desmond, het die karakter van
my vader in baie opsigte goed opgevang. U sien
daar die natuurlike trots, die ervare wysheid, die
effens sardoniese humorsin. Toe die S.A.O.U. se
man vir Frank Wiles by my vader gebring het
om die sessies vir die skildery te reel, het prof.
Cillie in Afrikaans gegroet en begin gesels. Die
SA.O.V. se man het gese Frank Wiles verstaan
nie Afrikaans nie, waarop my vader gese het
ma ar dis 'n vreeslike ding, want hy verstaan weer
geen Engels nie, en nou moet hulle dae lank in
meka ar se geselskap deurbring sonder om te kan
gesels ! Dit het hy 'n hele ruk volgehou, en toe
uiteindelik genade betoon deur in Engels oor te
slaa n. Frank Wiles het aan my gese : "En toe
praat hy natuurlik beter Engels as ek self !" Di e
insident het dadelik 'n band en 'n verstandhou
ding tussen die skilder en sy onderwerp geskep.
V kan sien die kunstenaar het van sy onderwerp
gehou .
Dit sal nie aan baie van u bekend wees hoeveel
tyd, moeite en sorg prof. Thorn persoonlik bestee
het om hierdie saak tot sukses te bring nie. Hy
het groot aandag daaraan gewy, met die gevolg
dat die resultaat so besonder bevredigend is.
Daarvoo r wit ek hom namens die familie baie
dankie se.
Ek hoop dat die goeie dinge wat my vader in
sy lang loopbaan aan die universiteit gedoen het,
sal voortlewe deur die lewe en werk van ander
wat hy in sy tyd aangeraak het."
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Buitelandse Besoekers
Taalwetenskaplike uit Nederland

Prof. dr. Anion Reichling van Amsterdam, hoogleraar in die Algemene Taalwetenskap
aldaar, het eind Augustus tot begin September gedurende 2 akademiese weke ses lesings
aan die Universiteit gegee, hoofsaaklik vir vakkundige groepe. Hy is hierheen uitgenooi
deur die Universiteit in samewerking met drie ander universiteite omdat hy vandag een
van die mees senior manne in sy rigting is en omdat hy die grondlegger is van die
meeste moderne opvattinge oor "Die Woord", Vir Afrikanici en Bantoeiste was en is
sy werk van die allergrootste belang omdat en Afrikaans en die Bantoetale in sekere
opsigte nog onbeskryf is.
Die lesings is veral bygewoon deur dosente, ook van buite Stellenbosch, en het die
geleentheid gebied om persoonlik heid erheid te kry oor alleriei strydpunte in die
strukturalisme.
Vir wie tevore miskien daaraan gewyfel het, is dit nou weI finaal duidelik dat ons in
Suid-Afrika ernstig sal moet dink aan die instelling van kursusse in die Algemene
Taalwetenskap.
Kerngeleerdes uit Italii~ en Frankryk
Twee vooraanstaande Europese kerngeleerdes het Stellenbosch op 9 Augustus vanjaar
besoek. Hulle is prof. Carlo Salvetti, adjuok-voorsitter van die ltaliaanse Nasionale
Komitee vir Kernkrag en direkteur van die Internasionale Atoomkragagentskap waar
van SA. 'n stigterslid is, en dr. A. J. Gauvenet, onderhoof van die Franse Atoomkrag
kommissie. Hulle was genooi om die opening van die Republiek se eerste kernnavor
singsreaktor, Safari 1. by te woon. Prof. Salvetti het 'n openbare lesing op Stellenbosch
gehou en die twee geleerdes het ook Franschhoek en die K.W.v. besoek.
Ekonoom uit Belgie
Prof. dr. A. J. Vlerick en mev. Vlerick was gedurende Julie en Augustus sowat drie
weke lank die gaste van die Universiteit van Stellenbosch. Prof. Vlerick het onder die
Belgies-Suid-Afrikaanse Kultuurverdrag die Republiek besoek en 'n kursus in Algemene
Bestuur binne die raamwerk van die M.B.A.-kursus in die Buitemuurse Afdeling van
die Handelsfakulteit te Bellville aangebied . Prof. Vlerick is hoogleraar in Ekonomie aan
die Universiteit van Ghent, direkteur van 'n sentrum vir produktiwiteitsverbetering,
direkteur van die Belgiese Kredietbank en tree op as leier van 'n reeks besigheids
bestuurskursusse in Belgie.
Op 5 Augustus was prof. en mev. Vlerick die eregaste op 'n noenmaal wat die Rektor
en mev. Thorn aangebied het . Op die foto, wat by die geleentheid geneem is, verskyn
v.l.n .r.: Prof. J. v. d. MeuIen, rnev. Vlerick, die Rektor en mev. Thorn, prof. Vlerick
en mev. Van der Meulen . (Fot o: Iohan S land er )

Onderwysers uit Duitsland
Gedurende Julie vanjaar het 120 Duitse leerkragte die Universiteit besoek. Prof. P. G. J.
Trumpelmann het hulle toegespreek oor o.a. die aandeel van Duitse immigrante in die
opbou van Suid-Afrika. Op die foto verskyn prof. Trumpelrnann (heel regs) saam met
'n vyftal van die Duitse leerkragte. ( Fo to : l o h an S lander)

Taalkundiges Beraadslaag
Van 14 tot 16 Julie vanjaar het meer as 300 onderwysers en dosente in Afrikaans op
Stellenbosch beraadslaag oor die onderwys van Afrikaans as moedertaal. Die konfe
rensie is bele deur die S.A.-Akademie vir Wetenskap en Kuns met die doel om te besin
oor die huidige stand van die onderrig van Afrikaans as moedertaal en om oorweging
te skenk aan moontlike verbeterings, veral in die hoer skool. Die konferensie is gehou
onder voorsitterskap van prof. G. S. Nienaber en is plaaslik georganiseer deur prof.
W. Kempen en mnr. M. Booysen.
Op die foto, geneem by geleentheid van 'n skemeronthaal wat deur die Rektor, prof.
H. B. Thorn, aangebied is, verskyn v.l.n.r. : Prof. F. E . J. Malherbe, 'n oud-voorsitter
van die Akademie, dr. P. C. Schoonees, afgetrede Hoofredakteur van W AT., prof.
W. Kempen, hoogleraar in Afrikaans, U .S., mnr. C. P . van der Merwe, Hoof Opleidings
kollege, Wellington, mej. A. Uys, dosente Fakulteit van Opvoedkunde, en prof. P. J.
Nienaber, voorsitter van die Akademie. (F ola: Joh an Stander)
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Oud-rektor vereer

Prof. dr. R. W. Wilcocks,
Rektor van die Universiteit van
Stellenbosch, 1935 - 1954, na wie
die nuwe gebou vir Lettere en
Wysbegeerte vernoem is.
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Die Universiteitsraad het besluit om die jongste gebou wat
op die Universiteitsterrein verrys het, t.w. die addisionele
gebou vir Lettere en Wysbegeerte, die R . W. Wilcocks-Gebou
te noem. Dit geskied tcr ere van die vorige Rektor van die
Universiteit, prof. R. W. Wilcocks.
Hierdie gebou, waarvan 'n argitekstekening hieronder ver
skyn, is 'n belangrike en indrukwekkende toevoeging tot die
Stellenbosse Universiteitsgeboue. Dit verskaf behoorlike huis
vesting vir die departemente Afrikaans /Nederlands, Engels,
Duits, Frans en Geskiedenis, wat aimal reeds lankal 'n
ernstige gebrek aan ruimte ondervind het . Die R . W . Wi!
cocks-Gebou is opgerig aan Van Ryneveldstraat, teenoor die
Ou Hoofgebou, en wel op die persele waar vroeer Mac
donaldhuis en die ou Reg istrateurswoning gestaan het.
Die Universiteit ag hom gelukkig dat hy op hierdie wyse
uitdrukking kan gee aan sy waardering vir die jarelange,
onbaatsugtige diens van 'n man wat 'n vername aandeel aan
die ontwikkeling van die Universiteit gehad het , en wat
vandag nog steeds 'n gesiene inwoner van Stellenbosch is.

Sen'rum vir Vervoernavorsing
D ie Uni versiteitsraad het besluit om 'n Sentrum
vir Ver voernavorsing in die Departement va n
Verv oerekon omie va n die Universit eit van Stellen
bosch in die lewe te roep.
D ie doelstellings van die Sentrum is om
* verv oer ekono miese ondersoeke te ond erneern,
in die besonder wat betref die verband tu ssen
vervoerfasiliteite en ekonomiese ontwikkeling:
* die vraagstukke met betrekking tot die koor
dinasie van die Suid -Afrikaanse vervoer te
bestudeer;
* die ekonomiese aspekte van padbou in Suid
Af rika te ond ersoek;
* die vra agstuk van stedelike verkeersvoorsiening
in Suid -Afrik a te bestudeer;
* spesiale studies va n verskillende vervoerse ktore
te ondern eem .
Verd er beoo g die Sentrum om
* ekono mies-statistiese data met betrekking tot

die Suid-Afrikaanse verv oer te ver samel en te
verwerk;
* spes ifieke projekte in op drag van op enbar e of
private instansies te ondern eem;
* nagraads e studente gelee ntheid te bied om er
vari ng in vervoernavor sing te verwerf en om
dosente met navorsingswerk behulpsaam te
wees;
* va n tyd tot tyd kart kur susse vir persone uit
die vervo erbedrywe en vervoerorg anisasies te
reel;
* en om 'n vervoer-ekonom iese tydskrif te publi
seer.
Di e algemene beheer van die Sentrum berus by
'n Beh eerr aad van drie persone, bestaande uit die
Hoof van die Departement van Vervoerekonomie
en twee led e wat deur die R aad van die U niver
siteit van Stellenbosch benoem word .

Fair Lady
Die Huisgenoot
Sarie Marais
Die Landbouweekblad
Die Jongspan
LE ESGENOT ... VIR ALMAL!
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YOORSKOTTE

LENINGSKREDIET
PERSOONLIKE LENINGS
VIR

Al U

KORTTEHMYN

BEHDEfTES:

BEDRAG:
RENTEKOERS:
TERUGBETALING:
METODE:
SEKURITEIT :

Die aankoop van aandele, duursame
artikels, 'n nuwe praktyk, mediese on
koste, reis en vakansie uitgawes, konsoli
dasie van skulde en vele meer.

Geen beperking
Kompeterend
Opaanvraagofmaandeliks tot4jaar
Kontant, tjek of per aftrekorder
Vaste eiendom, poJisse, bema rkbare
aandeJe en effekte,erflatings of ander
gewaarborgde toevallings en borge.

KONSOLIDEER U SAKE ONDER EEN DAK
Verbande e Beleggings e Inkomste
belastingadvies • Administrasie van
kliente se sake • Beplanning van
persoonlike sake • Veilings en
Vendusies • Veilige bewaring van
dokumente • Sekretariele dienste
Koop en verkoop van eiendomme
Versekering-brand, storm, onge
valle, inbraak, diefstal, seeverseker
ing ens.

Sedert 1918 onderneem Santam hierdie diensteTakkantore dwarsdeur die Republiek van Suid-Afrlka,

Suid-Afr ik a an s e Nasionale Trust
en A ss u r a n s i e m a a t s k ap p y Bep erk
Gereglstreede Deposltonem ende lnstelling.
V &R 5853A
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ARTIKELS

Onderrig en Navorsing in Chemie
PROF. M. J. DE VRIES

Die grootste probleem met Chemie, volgens Einstein, is dat dit te rnoeilik is vir chemici.
Moeilik is dit veral in die opsig dat dit waarskynlk een van die mees omvattende basiese
wetenskappe is; geen persoon sou ooit kon waag om te beweer dat hy vertroud is met
die geweldige hoeveelheid beskikbare kennis en met die skouspelagtige uitbreiding wat
jaarliks teen 'n steeds toenemende tempo plaasvind nie. Om hierdie rede is Chemic
onderverdeel in die hoofafdelings Anorganiese, Fisiese en Organiese Chemie en Bio
chemie en elke chernikus spesialiseer in een van hierdie studierigtings of 'n onderafdeling
daarvan. So 'n indeling is egter nie skerp omlyn nie en 'n mate van oorvleueling vind
wei plaas. Dit bring mee dat 'n persoon wat in die Chemie wi! studeer, in al die
afdelings 'n grondige basiese opleiding moet ontvang.
Die wye gebruik van Chemie blyk duidelik uit die groot aantal toegepaste weten
skaplike rigtings waarin 'n aansienlike aantal van die nagenoeg duisend studente wat
jaarliks hier onderrig in Chemie ontvang, verder studeer en later werk. Ook in navorsing
in hierdie rigtings - by. in fisiologiese, mikrobiologiese, plantfisiologiese en landbou
kundige navorsing - word algemeen van chemiese tegnieke gebruik gemaak.
In die alledaagse lewe het die resultate van chemiese en biochemiesc navorsing ge
durende die afgelope aantal dekades tot ingrypende veranderinge gelei. Sintetiese poli
mere en antibiotika speel vandag in die industrie, in die algemene huishouding en
in die medisyne so 'n groot rol, dat 'n sarnelewing daarsonder moeilik voorgestel kan
word. Beide tipes stowwe is maar gedurende die afgelope twintig jaar ontwikkel en

Gaschromatografie, 'n onlangs ontwikkelde tegniek, het 'n besonder wye toepassingsgebied.
In die afdeling Fisiese Chemie word die tegniek gebruik om die kinetika en meganisme van
chemiese reaksies te bestudeer, en om inligting in te win oor die meganisme van absorpsie
prosesse aan die oppervlakte van vaste stowwe, Die afdeling Organiese Chemie maak veral
daarvan gebruik om die produkte van sinteses te skei en te identifiseer.
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Die struktuur van molekule word vandag grootliks verkry deur 'n studie van energie-verande
ringe wat binne die molekuul tydens bestraling met Jig plaasvind. Waarnemings in die ultra
violette, sigbare en infrarooi-gebiede van die spektrum word hiertoe gebruik. Die meegaande
foto toon 'n infrarooi-spektrofotometer waannee vibrasie-energie-veranderinge in molekule
bestudeer word en wat gebruik word om die strukture van molekule, verkry as produkte by
chemiese reaksie en sinteses, te bepaal.

Die polarografiese metode vind volop aanwending in die Analitiese Chemie. In die afdeling
Fisiese Chemie word dit gebruik by 'n studie van die meganisme van die oksidasie en reduksie
van organiese molekule en by die bestudering van kompleksvonning. By laasgenoemde word
gebruik gemaak van die feit dat vir metaalione die reduksicgolf se potensiaal na meer nega
tiewe waardes verskuif wanneer komplcksvonning plaasvind.

2.5

Prof. M. G. Loubser (links), Hoof van die Buitemuurse
Afdeling, en prof. D. E. W. Schumann, hoogleraar in
Statistiek aan die Universiteit van Stellenbosch, bespreek
een van die vele ingewikkeIde roosterprobleme van die
Buitemuurse Afdeling.
.

'n

Noodsaaklike
diens
na buite

Met die instelling van 'n Buitemuurse AfdeIing van sy Fakulteit van Handel in 1958,
het die Universiteit van Stellenbosch opleidingsgeriewe in Bellville beskikbaar gesteI aan
talIe werkende persone in die Skiereiland wat andersins moontIik nooit in die voordeIe
van 'n universiteitsopleiding sou deeI rue.
D ie ontwikkeling, sedert die begin in 1958, is gekenmerk deur die samewerking van 'n
verskeidenheid van persone en instansies. Aanvanklik is 'n aantal klaskamers in die
BellviIIese Hoerskool beskikbaar gestel . Die Munisipaliteit van Bellville het 'n stuk
grond naby die Karl Bremer-Hospitaal langs die Mike Pienaar-rylaan aan die Univer
siteit geskenk waarop 'n netjiese, doeltreffende gebou deur die Universiteit in 1963
opgerig is en in die begin van 1964 betrek is. In 1964 is prof. M. G. Loubser, hoogleraar
in Rekeningskunde aan die Universiteit van Stellenbosch, benoem tot Hoof van die
Buitemuurse Afdeling van die Fakulteit van Handel. AI die voltydse dosente van die
Handeisfakulteit van die Universiteit, bygestaan deur 'n aantal deeltydse dosente, dupli
seer hill voorlesings by die Buitemuurse Afdeling in die aande te midde van normaIe
werksaamhede gedurende die dag. Sakeondernernings moe dig hulle werknemers aan om
deeltyds te studeer, en maak toegewings ten opsigte van voorskotte vir studiegelde en
boeke en beloon eksamensuksesse met spesiale verhogings. 'n Boekhandelaar op Stellen
bosch lewer voorgeskrewe boeke aan studente by die buitemuurse gebou teen normale
pryse. Belangstellendes skenk gedeeltes van hulle private handelsbiblioteke aan die Buite
muurse Afdeling. long adrninistratiewe amptenare en kIerke maak gebruik van die
opleidingsgeriewe, en aanvaar die voorlesingstye wat op weeksdae om 5.40 nm . 'n aan- .
vang neem as gewone roetine in hul daaglikse program. AI hierdie faktore dien as hulp
rniddels en aanmoediging vir die Universiteit om die geriewe uit te bou .
KURSUSSE

In 1958 is begin met 'n B.Comm.-kursus oor vier jaar waarin die vakke ooreenstem met
die B.Comm.-kursus oor drie jaar op Stellenbosch.
In 1961 is 'n kursus wat lei tot die verkryging van die Sertifikaat in die Teorie van
Rekeningkunde (S.T.R.) inge stel met die oog op die opIeiding van Rekenmeesters en
Ouditeure,
In 1964 is die vierjarige B.A.{Handel)-kursus bygevoeg en 'n begin gemaak met 'n
nagraadse kursus in die bestuurswese (M.B .A.) oor twee jaar.
Vanaf 1965 word nog eens 'n nuwe bykomende rigting (B.Adm.) oor vier jaar aangebied.
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'n Seniorklas in Bedryfsekonornie aan die Buitemuurse Afdeling te Bellville word toegespreek deur prof. dr.
H . F. van der Schroeff, hoogleraar in Bedryfsekonomie aan die Universiteit van Amsterdam. Prof. Van der
Schroeff het onder die Kultuurverdrag tussen Nederland en die Republiek 'n reeks lesings vir voor- en
nagraadse studente aan die Universiteit van Stellenbosch gcgee,

STUDENTE

GRADE EN SERTIFlKATE TOEGEKEN

Soos by 'n inrigting vir deeltydse studie verwag
kan word, bestaan die studente uit jong sake
bestuurders, klerke, onderwysers, rekenmeesters
klerke, munisipale amptenare, polisie-offisiere en
konstabels, versekeringsamptenare, staatsampte
nare en selfs dosente by ander universiteite . Stu
dente kom Ieitlik van aile oorde in die omgewing
wat begrens word deur Kaapstad, Somerset-Wes,
Stellenbosch, Paarl en Malmesbury.
Studentetalle het toegeneem van 49 in 1958 tot
233 in 1965 en is in 1965 soos volg oar die jaar
gange verdeel.

Die eksamenprestasies van studente by die buite
muurse afdeling volg die gewone patroon. Die
toegewyde studente is suksesvol en die ander min
der suksesvol. Aangesien slegs die B.Comm.- en
S.T.R.-kursusse langer as vier jaar gelede ingestel
is, is tot dusver slegs die B.Comm .·graad en die
Sertifikaat in die Teorie van Rekeningkunde toe
geken soos hieronder uiteengesit:

Jaargang

I

II
III
IV
Nagraads

86
46
43
25
33

233
Die oorgrote meerderheid (144) van die voor
graadse studente is vir die B.Comm .-kursus in
geskryf.
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1961
1962
1963
1964

II
10
10
21

52
Van die agt studente aan wie die S.T.R. tot dus
ver toegeken is, het sewe met die eerste poging
in die eksterne finale rekenmeesterseksamen ge
slaag. Dit is 'n prestasie waarna die hele Handels
fakulteit, en veral d ie Departement Rekening
kunde met trots verwys.

Twee buitemuurse studenle ontvang lei
ding van mej. J. M. van Zijl, bibliote
karesse van die Buitemuurse Afdeling.

Tyd vir 'n koppie koffie aan die einde
van die dagtaak en die begin van Iaat
namiddagvoorlesings.
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"In die ou dae het ons boere hul seuns en dogters Stellenbosch toe gestuur; deesdae
kom hulle self na die bakerrnat," het 'n ou ingesetene van die Eikestad hom dit laat
ontva!' Inderdaad is dit so. Tot hierdie indruk kom die vakansietuisblyers wanneer hul die
periodieke verskyning van boeregroepe in die Mekka gadeslaan.
Hulle kom - hierdie nugtere, weetgierige ontginners van ons landbou-potensiaal 
om kursusse, demonstrasies, voorligting en dergelike meer by te woon in die navorsings
laboratoria en voorlesingslokale van die Universiteit. Hulle kom soek hier dit wat die
mensdom deur die eeue by 'n universiteit kom soek het: nuwe kennis, lig, leiding, ant
woorde, meningswisseling. Hul vind dit miskien, dog die soeke op sigself is 'n vonds.
In die jongste tyd kom ons boere ook meer bepaald Stellenbosch toe om die Univer
siteit self van binne te leer ken. Hieroor verheug die Universiteit van Stellenbosch hom.
Die Rektor, prof. H . B. Thom, het dit immers as tema van sy openingsrede aan die
begin van die huidige akaderniese jaar onderstreep: 'n universiteit, ook ons Universiteit,
staan in diens van die maatskappy waaruit hy gevoed word.
Gedurende die Julie-vakansie vanjaar het die kongres van die Landbou-unie van die
Winterreenvalstreek op Stellenbosch plaasgevind. Die Universiteit het sy groot, nuutste
manskoshuis, Eendrag, tot beskikking van die kongres geste!. Die 2oo-tal afgevaardigdes
het die koshuis as't ware oorgeneem. 'n Paar dae later het 'n vyftigtal lede van die
Hopefieldse Boerevereniging - sommige bejaard, ander bloedjonk - die Universiteit 'n
besoek gebring om te sien, te luister en te leer. Ons Ioto-reeks verte! verder.

Links onder: By die Gebou vir Bosbou aangeland het prof. G. L. F. Hartwig (heel links), die
metode om houtsoorte mikroskopies te identifiseer met die boere behandel. Papier-dun snitte
word met behulp van 'n mikrotoom uit 'n houtmonster gesny en die struktuur daarvan, soos
dit onder 'n mikroskoop sigbaar word, bestudeer.

Regs onder: "Die hout van Acacia melanoxylon (swarthout) wat in die inheemse woude van
George en Knysna gewoonlik kwasvry en donker van kleur voorkom, is van algemene hoe
kwaliteit vir die vervaardiging van meubels," verduidelik prof. P. C. de Villiers (heel regs),
hoogleraar in Boskunde, aan, v.l.n.r., mnre. D. J. Mostert en M. W. K. Niehaus terwyl hulle
die kateder van swarthout in db groot vooriesingsaal bewonder.
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Tydens die kongres van
die Landbou-unie van
die Winterreenvalstreek
wat vanjaar op Stellen 
bosch gehou is, was
mnre. G . J. van Zijl
(links) van Robertson en
P. K. Morkel van
Koelenhof kamerm aats
in Eendrag, nuutste
manskoshuis van die
Unive rsiteit. Op ons foto
"swot" hulle die agenda
van die volgende dag.

In die loop van sy
lesing oor "MineraaJ
aanvullings vir Diere in
die Sandveld" voor die
lede van die Hopefieldse
Boerevereniging ook in
Julie vanjaar in die
Eikestad, het dr. F. J.
van der Merwe (regs),
senior lektor in Veeteelt,
'n demonstrasie gegee
van die oplosbaarheid
van die koperkornpleks
verbinding in brakwater
teenoor die onoplos
baarheid van gewone
kopersulfaat. Hy word
hier bygestaan deur
prof. I. S. Perold
(middel), hoogleraar in
Landbou-biochernie,
terwyl rnnr. Tinie
Slabber, een van die
boere-gaste, toekyk.

Die Hopefieldse boere
groep kon avonture in
die "boekgeleerdheid"
nie vryspring nie.
Dr. F. J. Snijrnan
(tweede van links),
Hoofredakteur van die
Groot Afrikaanse
Woordeboek, blaai hier
deur 'n paar naslaan
werke i.v.rn. boerdery
aangeleenthede. Sy
kornrnentaar word aan
dagtig gevolg deur,
v.l.n .r., rnnre. D. du Toit,
C. Rabe en W. Basson,

.Kort woord e is dikwels lank," beduie mnr. D. C. Hauptfleisch (middel) , mederedakteur va n
die Woordeboek, aan mnr. Fritz Mostert (links), sekretaris van die Hopefieldse Boere
vereniging en mnr. Hannes Slabber. Mnr. Hauptfleisch bespreek hier die duisend kaartjies
i.v.m, die woord "kop" in die brandkluis van die woordversameling.
\

,

Teetyd was die boeregroep die gaste van die Registrateur, prof. S. J. Pretorius. Op die fot o
verskyn, v.l.n.r.: mnr. J. P. Relief, prof. M. H. Slabber, Hoof van die Stellenbosch-Elsenburg
Landboukollege, mnre. P. J. Brand en P. J. Rust en prof. S. J. Pret oriu s.
( Foro 's: Johon Slan der)
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*TREVI-SP UITFONTEIN
ROME

PRlMARlUS.. .zoereidhlas!
Erken Dwarsdeur die Mansmodewereld
In'n PRIMARIUS is u op enige plek ter wereld "uit die boek uit"
geklee! PRIMARIUS se klassieke snit beeld die modern
modieuse, slanke lyn uit in suiwer, ingevoerde uiolhamstof met
daardie onopsigtelike elegansie wat internasionaal kenmerkend van
goeie smaak in mansdrag is. 'n Pak wat hy dra tot die persoonlikheid
van die man wat hom dra ! Kies u PRIMARIUS uit vandag se
botoon-modekleure: Gaud op swart, swart op B oergonjerooi,
warm hoper, inodiumswart, donkerblou en olyfgroen.
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PRIMARIUS
"
TUIS IN DIE WERELD
SE DEFTIGSTE KRINGE
VZ01075312
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50 Onthou ek Matieland •••

"Over de Taal van he' Zuid-Afrikaansche Volk ll
Dr. J. van Schalkwiik

DR. J. VAN SCHALKWIJK B.A. (Stell. 1903), M.A.; RCh.; M .D. (Cantab.); M.R.C.S.
(Eng.): L.R.C.P. (Londen), alombekend in Graaff-Reinet se wereld en tans rustende
geneesheer op die dorp, was 19 jaar oud toe hy die B.A. (Science) aan die Victoria
Kollege behaal het. S6 jonk was hy ook toe hy in dieselfde jaar 'n opstel oor bogenoem
de gewigtige onderwerp aan 'n vergadering van die Debatsvereniging voorgelees het.
Dr. Van Schalkwijk skryf aan Matieland dat die denkrigting, soos geopenbaar in die
opstel ,,'n troue weergawe van onse studente en buitestaanders van die jaar 1903 is".
Hierdie denkrigting het 'n middeweg tussen Afrikaans as gemoedelike spreektaal en
Nederlands as deftige kultuurmedium op die oog gehad. Volgens die opvatting in die
tyd en ook van die jong Van Schalkwijk was 'daarvir albei plek en aan albei 'n dringen
de behoefte. Ons siteer die slotsom van sy betoog :
Een derde en laatste richting merken wij op, en dr . Viljoen noemt die de gulden
middenmaat; n.l. Afrikaansch in 't gezin en bij 't onderlinge verkeer; zuiver Neder
landsch in 't openbaar en bij plechtige gelegenheden. Maar daarom, voegt hij erbij, is
een vereenvoudiging onontbeerlijk, niet van spelling -- want die is eenvoudig genoeg 
maar van 't wegwerpen van vormen en gebruiken, die toch niet meer bestaan. Deze
richting zal 't gemakkelijkst grond bij ons winnen, en zal eveneens 't gemakkelijkst ten
uitvoer gebracht kunnen worden . Zooals gezegd is, onze taal is een vereenvoudiging van
't Nederlandsch en deze valt ons niet zwaar aan te leeren. Dat deze richting de ware
ook thans bij ons volk is, valt heel gemakkelijk te bewijzen. Geen Boer zal 't ooit in
zijn gedachte krijgen met neef of oom of tante als hij bij een dezer een kopje koffie zit
te drinken, in een ander taal naar den welstand van 't huisgezin of naar de vooruitgang
van de plaats zijn buurmans te vernemen, dan in zijn geliefd Afrikaansch. Hoe zal hij
in 't Nederlandsch met die naieve gemeenschappelijke marrier van spreken, den Boer
eigen, kunnen zeggen: "J a Tanta dis maar zwaar om die kinders zoo een na die ander
af te gee, wat een mens zoo zwaar groot gemaak het. Bettie ze nog vemore aan rnij :
Danie, jij weet, dit word tijd dat Piet nou ver hom een vrouw vat". Wij voelen met eens
dat als een Boer dit in 't Nederlandsch zou zeggen, 't al de eigenaardige naieve zoetheid
der woorden zou verliezen. Maar integendeel, als de Boer's avonds om zijn tafel met
zijn gezin den farnilie-Bijbel openslaat, het erfstuk, rnisschien, van zijn vaderen, dan
leest hij in 't Nederlandsch; als zij daarna hunne stemm en over de uitgestrekte weiden
in den stillen avond laten weerklinken, dan zijn die woorden nog eens in dezelfde taal,
en ten laatste als de Boer zich tot zijn Schepper wendt, dan tracht hij te spreken in de
taal van zijn Bijbel, hoe zwak of hoe onjuist de woorden er ook uitkomen. Zijn ver
hevenste gedachten vinden dus uitdrukking in 't Nederlandsch; zijn kinderen worden
die taal op school onderwezen; zijn leeraar verkondigt hem 't evangelie in deze taal 
alles is in die strekking en in die school centrums van ons land - zooals hier - wordt
die taal gebezigd in 't openbaar bij publieke gelegenheden.
En, hebben wij niet behoefte aan dichters, schrijvers als anderszins in dit heuglijk
tijdperk der geschiedenis van ons volk? Wie van ons gaat den wortelstrijd der goede
oude Voortrekkers door vers en zang vereeuwigen? Wie zal den roem en lof en de
trouw van de Boeren vrouw aan de nageslachten vertellen? Hebben wij niet tijdstippen
uit onze geschiedenis, die waard zijn de pen des dichters of des schrijvers en die te
boek moeten gesteld worden? Ja wei, en meer dan eenig ander volk, hebben wij zulks.
De tijd is rijp; laat ons gebruik rnaken van deze gelegenheid om ons volk te bewaren
van dwalingen, een gelegenheid die zich eenrnaal voordoet in den loop der tijden en dan
niet weer.
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Kapteins van Wenspanne
Die Maties het vanjaar weer die Weslelike Provinsie se
rugbykompetisie oorheers en altesame 7 bekers gewen. Op
die foto verskyn die kapteins van die wenspanne : V.l.n.r.:
Danny Claasen (Derde Res. A.), Andre Bruyns (0.19 A),
Tertius Nel (Derde Res. C.), Dawie de Villiers (Groot
Uitdaagbeker), Choke Baard (Junior Liga), Piet Faasen
(Derde Liga A.) en Fluff Fullard (Derde Res , B.).

Doenigheid van die Huidige Geslag
Studente van die Faku/teit van Geneeskunde
hou tweede Akademiese Jaardag
Sedert verlede jaar hou die studente in die Geneeskunde
wat by die Karl Brerner-Hospitaal studeer, hul eie Akade
miese Jaardag. Die Akademiese Jaardag van die personeel
word die dag daarna ook in die Bellvillese Burgersentrum
gehou.
Op hul dag lewer die studente referate oor projekte war
hulle onder leiding van hul dosente selfstandig uitgevoer
het. Daar word ook rolprente oor die Geneeskunde vertoon
en 'n uitstalling van fannaseutiese produkte op groot skaal
georganiseer.
Die Akademiese Jaardag van die studente het vanjaar op
5 Augustus plaasgevind en is deur die Reelingskomitee van
vier onder voorsitterskap van mnr. Jan de V. Lochner
(M.B. Ch.B. IV) georganiseer. Die dekaan van die Fakulteit
van Geneeskunde, prof. de. F. D. du T. van Zijl was so
beindruk deur die gehalte van die referate dat hy en mev.
Van Zijl besluit het om voortaan jaarliks 'n prys van RlOO
uit te loof aan die student wat die beste referaat lewer.
Hier luister drie vierdejaarstudente aandagtig na die ver
duideliking van een van die jongste modelle van die Bird
respirator deur 'n verteenwoordiger van 'n firma (regs).
Dit is 'n outomatiese apparaat vir die instandhouding van
kunsmatige asemhaling en /of toediening van suurstof en
sekere geneesmiddels in genebuliseerde vorm aan pasicnte
met ernstige longkwale. Die studente is v.l.n.r.: Mme. Dawie
de Beer, Chris Swart en Tinus Schwarz.
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Bostaand e foto is genecrn tydens die dinee
o p Windhoek op 10 September 1965. V.l.n.r.
mnr. P. J. Lombard (Direkteur van Ont

Eeufeesfondsveldtog
Dit is vir Matieland 'n groot genoee om aan te
kondig dat die Eeufeesfonds by ons ter perse
gaan reeds die mooi totaal van R3,472,OOO bereik
het. Gedurende die tweede sem ester is E eufees
fond sveldtog te op die volgende plekke gevoer:
Windhoek en Keetman shoop; Burger sdorp,
Aliwal-Noord en J amestown; en in Durban. Die
D epartement van Ontwikkeling het reeds ' n om
vattende program vir 1966 opgestel sodat di e
beoogde kerf van R4 miljoen teen September
1966 bereik kan word. Matieland wit die Direk
teur en sy personeel sukses toewens met hierdie
taak.

wikkeling, U.S.), mev. Kotie Brandt (Voor 
sitster van die Gasvrouekomitee), prof. H. B.
Thorn (Rektor), Sy Ed. Agb . Regter-Presi
dent J. H. Conrad ie, dr. J. W. Brandt ,
L.U.K . (Voorsitter van die Veldtogkomitee),
en mnr. A. J. Esterhuyse (Open bare Inlig
tingsbeampte, U.S.). Verdere veldt ogte in
Suidwes-Afrika wo rd beplan vir volgende
jaar.

' n Groep hoerskooldogters het tydens die
Eeufeesfondsdinee op Burgersdorp die be
diening waar geneem . Uitgedos in Matie
kleure het hulle vrolik vertoon en bygedr a
tot die feestelike atmosfeer. Die Rektor,
prof. H. B. Th orn het as gasspreker tydens
die dinee opgetre c,

•

Hierdie horlosie wat meer as honderd jaar
oud is, is in Junie vanjaar op Stellenbosch deur
prof. C. G. W. Schumann (links) namens die
Ekonomiese Insti tuut aan Oom Pietie Ie Roux,
jarelange leier van die Stellenbosse Boere-orkes
oorhandig.

Van Alles en Nog Wat
Reunie von oud-Iede von die Sfellenbosse Boere-orkes

Dam Pietie le Roux, gevierde leier van die Stellenbosse Boere-orkes van weleer, is op
die spoor van aile oud-lede van sy orkes! Voorlopig het die 82-jarige Oom Pietie nie
toerplanne nie. Hy is maar net van plan om volgende jaar tydens die Eeufeesvierings
nie uit pas te wees nie. Terwyl daar gedurende die jaar byna 'n dertigtal kongresse en
reunies in die Eikestad gehou sal word, sal ook die Boere-orkes in Oktober 'n rennie
van die eerste water hou.
Oom Pietie voer sommer groot planne in die mou. Daar sal o.a, 'n gesellige hoender
braai plaasvind! Matieland doen graag 'n beroep op aile musikante en ander kunste
naars van die beroemde orke s om onverwyld met Oom Pietie in verbinding te tree by
lonkershoekweg 1, Stellenbosch,

Geslaogde Konsert in die Konservaforiumsoal

'n Besonder geslaagde konsertprogram is onlangs deur vyf lede van die Konservatoriurn
personeel en die bekende Kaapstadse begeleier, Christie Feros, ten bate van die Konser
vatorium-Boufonds aangebied. Die program het sommige van die veelsydige aktiwiteite
van die Konservatorium weerspieel en oortuigende bewys gelewer dat ons Departement ~
van Musiek oor die dienste van eersterangse komponiste en uitvoerende kunstenaars
beskik. Die komponiste Arnold van Wyk en Hubert du Plessis het by hierdie geleentheid
hul jongste klavierwerke voorgedra en kortliks toegelig .
Op die foto verskyn v.J.n.r.: Boudewyn Scholten (klavesimbel), Christie Feros
(klavierbegeleiding), Desiree Talbot (sopraan), Hubert du Plessis, Eva Tamassy (flu it)
tF oto: R iiil cutu:
en Arnold van Wyk.
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Egte Matie-huwelik
Twee oud-Maties, Eben Odendaal en Jeanne Ie Roux, is op 30 Januarie vanjaar in Bloem
fontein getroud. Die ouers van hierdie bruidspaar het elk net drie kinders, en al ses is oud
Maties! Benewens die ouers van die bruidegom, die moeder van die bruid, een Ikey en twee
aspirant-Maties, is a lmal in d ie bruidsgroep oud-Maties. V.l.n .r.: Rula en DaIs Odendaal
(Ig, getroud met 'n oud -Matie), mev. en mnr. Odendaal (ouers van die bruidegom), die bruids
paar, Pergramus Lloyd (ook 'n oud-Matie) en sy vrou Mariann (Le Roux), mnr, en mev.
Le Roux (mev. Le Roux is die dogter van 'n oud-Matie), Sanchen Ie Roux (gekys met 'n
Matie) en Theo Odendaal (Ikey ). Voor staan die twee aspirant-Maries, J . B. en Inge Lloyd.
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Dr. M . S. Louw

Dr. M. H. de Kock

Ds. J. S. Gericke

Drie Oud-Maties Vereer

Namens aile oud -Maties wens "Matieland" hierdie drie oud-Maties van harte geluk met
die hoe onderskeidings wat hulle te beurt geval het.
Die eerste erepenning van die Dr. H. F . Verwoerd-Trust is onlangs toegeken aan
dr. M. S. Louw vir die waardevolle bydrae wat hy gelewer het tot die groei van die
Suid-Afrikaanse ekonomie. Dr. Louw is oud-student en ere-doktorandus van Stellen
bosch, lid van die Universiteitsraad en voorsitter van die Raad van Trustees van die
Eeufeesfonds van die Universiteit.
Die Frans du Toit-prys vir 1965 vir bedryfsekonomiese prestasies is deur die Suid
Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns toegeken aan dr. M. H. de Kock, gewese
President van die S.A. Reserwebank. Dr. De Kock is lid van die Raad van Trustees
van die Universiteit se Eeufeesfonds.
Ds. J. S. Gericke, predikant van die N.G. Gemeente Stellenbosch-Sentraal en Vise
Kanselier van die Universiteit, is op Donderdag, 21 Oktober 1965, verkies tot Mode
rator van die Kaapse N.G. Kerk. Ds. Gericke was Assessor in die vorige moderatuur
en volg dr. A. J. van der Merwe op, wat die hoe amp sedert 1945 beklee het.

PROF. DR. J. D. J. HOFMEYR (M .Sc. in Landbou, 1927), hoof van die Departement van
Genetika van die Universiteit van Pretoria sedert 1946, is in Julie vanjaar bekroon met
die Havenga-prys vir Biologie deur die SA . Akademie vir Wetenskap en Kuns. Prof.
Hofrneyr is tewens ook tot president verkies van die derde kongres van die S.A. Gene
tiese Vereniging wat in Junie 1966 te Pretoria gehou sal word. Hy was ook president
van die kongresse van 1957 en 1962.
DR. O . G. MALAN (B.Sc. 1951, M.Sc. 1954), hoof van die Departement van Chemie aan
die Universiteitskollege van Wes-Kaapland, het 'n senior stipendium van die Alexander
Humboldt-stigting ontvang teneinde hom in staat te stel om 'n jaar lank aan die kern
navorsingsentrum in Karlsruhe, Duitsland, navorsing te doen.
Anv. A. C. CrLLIERS (B.A. 1954, LL.B. 1955) van Kaapstad is met ingang 1 Januarie

1966 aangestel as eerste hoogleraar in die Regte aan die Universiteit van Port Elizabeth.
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MNR. DEON DU PLOOY (B.A.-Hons. 1959), vroeer van die administratiewe personeel van
die Universiteitskantoor, het in die begin van Augustus vanjaar 'n betrekking aanvaar
as organiserende sekretaris van die F.A.K. in Wes-Kaapland.

Ons Eer Sy Nagedaglenis

Pe'rus Willem Van der Merwe 1900-1965
Petrus Willem van der Merwe is op 17 April 1900 op die plaas Blouvlei aan die voet
van die Du Toitskloofberg te Wel1ington gebore.
Sy skoolopleiding ontvang hy te Wel1ington en die Hoer Jongenskool, Paarl waar
hy in 1917 matrikuleer en sy studies aan die Universiteit van Stellenbosch voortsit . In
1920 behaal hy die B.Sc.-graad en in 1922 die M.Sc.-graad met onderskeiding. Nadat hy
vir twee jaar onderwys gegee het, keer hy na Stel1enbosch terug en verwerf die Sekondere
Onderwysersdiploma met onderskeiding in 1925. Aan die einde van 1925 skryf hy as
student van prof. Windaus aan die Universiteit Gottingen in en behaal in 1928 die
doktorsgraad met onderskeiding met proefskrifonderwerp: Ober einige neue Derivate
des Histamins".
In 1930 is hy getroud en studeer daarna 18 maande in Uppsala m.b.v, 'n beurs
van die Unie Onderwysdepartement. Terug in Suid-Afrika was hy verbonde aan ver
skeie skole en vorder tot vise-hoof voordat hy in 1940 as senior lektor in Organiese
Chemie aan die Universiteit van Stel1enbosch aangestel word. In 1958 word hy bevorder
tot hoogleraar in Organiese Chernie, 'n betrekking wat hy tot sy heengaan beklee het.
Prof. Van der Merwe was 'n baie ingetoe mens, maar het oor alle aangeleenthede tog
'n besliste, goed deurdagte opinie gehad. Deur sy mede-dosente sal hy altyd onthou
word vir sy eerlikheid en opregtheid as persoon en sy konsensieuse deurvoering van sy
pligte. Op sy stil manier het hy hom gewy aan wat hy as die korrekte aanvaar het. In
onderrig het hy intense belangstelling gehad en het hom veral beywer om groter prak
tiese vaardigheid by die studente te ontwikkel. Sy goeddeurdagte lesings is dikwels
toegelig deur heelwat interessante demonstrasies. Studente met 'n voorliefde vir die
"spot" van vrae het prof. Van der Merwe "onvoorspelbaar" gevind!
Vir die natuur het prof. Van der Merwe 'n groot liefde gehad en deur die jare het hy
'n rykdom van praktiese kennis oor plante opgebou.
Sy heengaan op 4 Oktober 1965 na 'n lang periode van ernstige ongesteldheid beteken
die verlies van 'n gewaardeerde kollega, 'n opregte vriend en 'n ywerige student.
Prof. Van der Merwe word oorleef deur sy eggenote, getroude seun, dr. K. J. van der
Merwe, en drie kleinkinders.
C. F. Garbers
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AS DIY 'N BOEK IS-ONS HEY DIY
Die keur in die volgende afdelings :
Nove lles en Romans
Kortverhale en Sket se
Essays
K1nderboeke en Jeugboeke
Drama an POllsie
Bloemleslngs
Letterkundlge Krltlek
Taalaake

Woordeboeke
Godsdlens
Lewenskuns
Maatskaplike SakI>
Klere en Voorkoma
Gesondheld
Voedsel en Drank
Blomme

Boerdery
Wetenskap en Stokpardllc s
Mus lek
Sport
Relsbeskrywlnga
Geskledenls
Blografle
Naslaanwerke

NASIONALE BOEKHANDEL BETEKEN LEESWAARDEJ

NASIONALE
Wandelgang,
Groota Kerk,
Poabus 2063,
Kaapstad.

Escom-Sentrum,
Wolmaransstraat,
Posbus 9898,
Johannesburg.

lID BOEKHANDEL
Henrystraat 64 en
Maltlandstraat 53
Posbus 1058,
Bloemfontein.

Voortrekkerweg 386,
Posbus 119,
Parow.

h/v Prlncess- en
Cawoodstraat,
Posbus 95,
Port Elizabeth.

GOUE MEDALJE
1964

WERELD.
VOEDSELDLIMPIADE
PARYS

• • • • DIE lEUR VIR IENNERS!
V&R5969A .
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Kry
don
by
en

u vonic or grood? Moet
nie 'n oomblik wo g om
A!rikoonse Springs towwe
Chemiese Nywe rhe de Ie

kom nie -

neem NOU [ou

kons woo r.
AS & CN bied

til

HAfJ ../

/ JDlA

gelee nthede

oon vir inter essa nte en go ed
beso ldigde loo pbo ne. Vir be
stoonde nywerh ede en nuwe
AS & CN pro jekte woo roon
R140,OOO,OOO oc r die vo lge nde
10 [co r bes le e so l word, he!
on s ingenieurs, chemici, mo
temat ici en fisici vir pro
duksie, ontwikkeling, d ie nste
en novorsing nod ig. Ste l u
belong? Shy! don oon :
Die Pe rsoneelbesluurder,
Afrikaanse Springslowwe
en Chemiese Nywerh ede
Bpk., Posbus 1122,
Johann esburg.

IltlI
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M-A·T·I·E

spells

• • ••••

Ja, ons weet wat dit spelle! Grosvenor daarenteen, staan vir
die Kaap se vooraanstaande Ford-handelaars en
garagediens.
Kom besigtig die nuutste Ford-modelle in ons
toonkamers - die elegante Galaxie en Fairlane,
twee groat motors van formaat; die Zodiac, Zephyr
en Taunus, middelslagmotors met onge
ewenaarde weelde, en die pragtige, gewilde
Anglia en Cortina.
As u weer eendag in Kaapstad is, bel
gems 2-5521 vir 'n afspraak om u
eie motor deeglik te laat nasien - ons
."....
voortreflike garagediens as gemagtigde Ford
.,,,,,, ,,.
handelaars is wyd en syd bekend.
....

"","""
(;"599

Grosvenor Motors
STRANDSTRAAT 73, KAAPSTAD.

BEL 2-5521
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Waarom
word ons werk
so dikwels
bekroon?
(dit klink na grootpraat ... ; . maar dit is 'n feit!)
1960: Van die 21 besversorgde boeke op die Internasionale Boekeskou
in Londen, het ons 7 ged ruk (7 pry se).

1961: Van die 12 bekroonde boeke op S. A . T ipografiese uitstalling in
Kaapstad het ons 6 gedruk (6 pryse).
1962: Het ons 5 uit 14.
1963: 10 uit 16!
1964: 22 uit 28 !
1965: 11 uit 16!
RAADPLEEG DIE BEKROONDE DRU KKER TYDENS BEPLANNING VAN U JAA RSTATE , AL MA NAKKE,
BRIEFHOOFDE, ETIKETT E, BROSJURES ; IN KORT, ALLE DRUKWERK .

NASIONALE HANDELSDRUKKERY BPK
Ver koo pafd: Lee uwen st raat 4, Kaapstad . Posbus 4360 • Te l. 2-2124
Drukke ry : Ze ldastraat Eisiesrivi er Jo hannesburg : Tel . 834-237 1

Gedruk deu r Na sionale Handelsdru k ke ry , Bpk , -

Eisiesri vier

$

Elke 19aret
st stuk
'n
In Suid-A frika vervaardig
VR FA136Q

