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PRJMARJUS... zoereldhlas! 
Erken Dwarsdeur die Mansmodewereld 
In 'n PRIMARIUS is u op enigeplek ter wereld "uit die boek uit" 
geklee! PRIMARIUS se klassieke snit beeld die modern
modieuse, slanke lyn uit in suiwer, ingevoerde uiolkamstof met 
daardie onopsigtelike elegansie wat internasionaal kenmerkend van 
goeiesmaak in mansdrag is. 'n Pak wat hydra tot die persoonlikheid 
van die man wat hom dra ! K ies u PRIMARIUS uit vandag se 
botoon-modekleure: Goud op swart, swart op Boergonjerooi, 
warm koper, iridiumswart, donkerblou en olyfgroen. 
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Die Oud-Student en 
sy Alma Mater 

Ons vier vanjaar Eeufees. By die bereiking van so 'n 
mylpaal in die geskiedenis van die Universiteit, roep 
'n mens onwillekeurig die verlede voor die gees; die 
hede word geherwaardeer in die lig daarvan , en daar 
word besin en beplan vir die skof wat voorle. Dit is 'n 
aangeleenthe id wat by niemand wat met die Universi
teit iets te doen het, ongemerk mag verbygaan nie ; dit 
hou 'n boodskap in vir amptenaar en dosent, vir student 
en oud -student. 

Dit is gebruiklik dat 'n oud-student na die inr igting 
waar hy gestudeer het, verwys as sy Alma Mater. In 
hierdi e benami ng Ie die ideale verhouding tussen oud
student en inr igtin g opgesluit ; dit dui op 'n besondere 
band tussen hulle wat vergelyk kan word met die ver
houdin g tussen 'n moeder en haar kinders. Die oud
studente kan hulleself nooit volkome losmaak van hul 
Universiteit nie; daar is hulle geestelik gevoed, gevonn 
en toegerus vir 'n lewenstaak; die Uni versiteit het tot 
groat hoogte hul toekoms bepaal. Die oud-studente is 
op hulle beurt weer in hoe mate die geskiedenismakers 
van die Un iversiteit - hy leef voort in hulle; hulle is sy 
lewende getuigskri fte - ten goede of ten kwade, tot sy 
eer of oneer, Die waarde van 'n univer siteit word nie 
soseer bepaal deur die sierlikheid van sy geboue, die 
veelheid van kursusse wat aangebied word , die resul
tate wat behaal word of die omvang van sy fond se nie. 
Die waarde van 'n univ ersiteit Ie eerder in die manne 
en vroue wat hy lewer en in die invloed wat hulle op 
die volkslewe uitoefen . 

Die grondslag vir die ideale verhouding tussen die 
Universiteit en sy oud-studente word gele tydens laas
genoemdes se studiej are. D ie student moet na die 
Universiteit kom met 'n opregte begeerte om hier tot 
geestelike volwassenheid en diensba arheid gevorm te 
word. Hy moet kom omd at hy geestelik honger is; hy 
kry lief omdat hy versadig word , en sy liefde en waar
dering kom tot uiting in 'n drang om diens te lewer en 
iets terug te gee uit die rykdom wat hy ontvang het. 

Hi erdie gesindheid moet gevoed en versterk word . 
Elke student moet vertroud wees met die geskiedenis 
van sy Universiteit - die omstandi ghede waaronder die 
Universiteit tot stand gekom het, en die hoagtepunte 
in sy ontwikkelingsgang oor die jare vanaf sy ontstaan 

tot vandag toe. Hy rnoet kenni s maak met die groot 
manne wat hier gearbei en gestudeer het, die gees wat 
hulle besiel het en die onberekenbare dienste wat hulle 
gelewer het. 

Di e student moet hom bewus wees van die beson
dere karakter van sy Universiteit. By geleentheid van 
die amptelike opening van die akademiese jaar 1965 
het die Rekto r dit s6 gestel : " D ie Uni versiteit van 
Stellenbosch het sy ontstaan daaraan te danke dat die 
behoefte gevoel is om meer bepaald vir die Afrikaans
sprekende jeug fasiliteite vir hoer onderwys te skep. In 
die teken van hierdie behoefte het Stellenbosch sy taak 
in die verlede verrig, en verr ig hy dit vandag nog . Stel
lenbosch se karakter word (d us) in die eerste instansie 
deur die Afr ikaanssprekende gemeenskap bepaal. Soos 
die Afrikaanssprekende gemeenskap is hy behoudend 
van aard ; soos die Afr ikaanssprekende gemeenskap dra 
hy 'n godsdienstige karakter ; en soos die Afrikaans
sprekende gemeenskap het hy 'n baie besliste Suid
Afrikaanse vaderlandsliefde. Men se wat vir hierdie 
groat dinge minagtin g toon, salop Stellenbosch nie 
tuis voel nie.' Die student wat hierd ie besondere 
karakter , hierdie volksverbondenheid van sy Un iversi
teit nie aanvoel, hom nie daarmee vereenselwig en 
daardeur besiel word om in dieselfde gees uit te gaan 
om sy land en volk te dien n ie, kan Stellenbosch inder
waarheid nooit sy Alma Mater noem nie . 

W anneer die student die Uni versiteit verlaat, be
staan die gevaar dat die intieme verhouding tussen hom 
en sy Alma Mater kan vervaag. Die Universiteit pro
beer op verskillende maniere om kontak met oud-stu
dente te behou. Sever moontlik word elke student wat 
die Universiteit verlaat, as 'n cud- student geregistreer 
en sy adres genoteer. Hy ontvang dan ook aile inlig
tingstukke wat vir hom as oud -student van belang is. 
Mat ieland word in die eerste plek vir die oud-studente 
uitgegee, en deur die stigting van oud-Matiebondtakke 
bly oud-Maties in noue voeling met mekaar en met die 
Uni versiteit. Jaarl iks word opknappingskursusse in die 
eerste plek vir oud-studente gereel, waard eur hulle in 
die geleentheid gestel word om opnuut weer studente 
op Stellenbosch te wees, D ie Un iversiteit word ook 
uitgedra na die oud-studente, en die algemene publiek, 
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dwarsdeur ons land deur die optrede van sy dosente en 
arnptenare as sprekers op byna elke terrein van ons 
volkslewe. 

Sander die medewerking van die oud-student self is 
hierd ie pogings egter tot mislukking gedoem. Van die 
oud-Matie kan redelikerwys verwag word dat hy sy be
langstelling in die Universiteit, sy werksaamhede en 
ontwikkeling sal behou. Besef hy hoe 'n besoek of 'n 
brief gewaardeer word deur die Departement van Ont
wikkeling of die Redaksie van Matielalld? Is hy seker 
dat ons sy regte adres het? Elke keer as Matielalld uit
gestuur word, kom daar eksemplare terug omdat die 
adresse foutief is. Besef hy dat dit van hom verwag 
word om, as lid van die konvokasie of as donateur, sy 
stem nit te bring wanneer Raadslede verkies word? 

Maar nog meer : die student ontvang, en die oud
student gee uit dankbaarhe id vir wat hy ontvang het 
dit dring hom om 'n teenprestasie te lewer. Die bevoor
regte enkelinge word na ons Alma Mater teruggeroep 
en het die eer am direk in haar diens te staan. Die groat 
massa dien haar indirek deur die diens wat hulle in eie 
gemeenskap lewer. 'n Lang ry van alumni het deur 
hulle skitterende prestasies en selfopofferende volks
diens lu ister en status aan oud-Matieskap verleen, en 
die reggesinde oud-student wil deur sy eie bydrae die 
status wat hy as oud-Matie beklee, regverd ig. 

Stellenbosch het al sy oud-studente dringend nodig. 
Hulle prestasies verleen aan hom prest ige; hulle volge
houe belangstelling is vir hom 'n bron van !crag en be
sieling; hulle geldelike bydraes ste1 hom in staat om 
sy ontwikkel ingsplanne des te beter ten uitvoer te 
bring. 

Du isende oud-studente sal vanjaar tydens die Eeu
feesvierings Stellenbosch besoek am mee te doen, mee 
te voel en mee te lewe. Mag die eenheidsband tussen 
hulle onderlin g en hulle Alma Mater daardeur verste
wig word. 

Die Matielandfonds 

In hierdie uitgawe erken ons weer 'n aantal bydraes 
wat vir die Matielandfonds ontvang is, en se baie 
dankie daarvoor. Die medewerking van ons oud-stu
dente in die verband was verJede jaar egter ietwat 
teleurstellend . 

Onthou u nog wat ons doel met die Fonds is? Die 
oud-Maties wil daarmee die dmk- en verspreidings
koste van Matidand help dra. U sal oplet dat die Fonds 
tans op R5,400 staan, maar veel meer is nodig. 

Kom ons wend almal 'n poging aan om die Fonds 

gedurende hierdie Eeufeesjaar aansienlik nader aan sy 
mikpunt te bring! Vul sommer dade1ikdie meegaande 
strokie in en stuur dit saam met u bydrae aan : Die 
Redakteur, Matie1and, Universiteit van StelJenbosch, 
StelJenbosch. Maak alle tjeks en posorders uit aan 
Matielandfonds. 

'0 D ringende Ver soek
 
aan alle oud-Maties
 

Ons beplan vanjaar 'n spesiale uitgawe van Matieland 
wat geheel-en-al gewy sal word aan die herinneringe 
van oud-Maties. Ons wil die au Stellenbosch - die 
dorp , die Universiteit met sy geboue, aktiwiteite, 
dosente e.s.m. en die studentelewe in sy ryke verskei
denheid laat herleef uit u herinneringe. 

Ek is seker elkeen van u kan help. Wanneer was u 
hier as student? Hoe het u die plek aangetref, watter 
geboue was hier , wie was die dosente, hoeveel studente 
was toe hier ; wat her u studies u gekos? En dan die 
interessante gebeurtenisse - elke jaar het mos sy be
sondere episodes opgelewer. U het dit belewe - uertel 
om daarvan! 

En die dosente! Daardie stroewe gestrenge heer, 
daardie puik leermeester, daardie tipiese verstrooide 
professor , daardie briljante kenner van sy vak, daardie 
mens met die heerlike hurnorsin . Onthou u hulle nog? 
Ken u staaltjies uit hulle lewe? V ertel ons daarvan, 
asseblie f. 

U bydrae hoef g'n aaneenlopende artikel te wees 
nie - ons sal sorteer en rangskik, en gebruik wat ons 
uit elke bydrae nodig het. Kan ons u bydrae teen einde 
Mei verwag ? By voorbaat reeds, baie dankie. 
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Die Universiteit 
en sy Mense 

Aanstellings en Bevorderin gs 

Professor 

Dr. F. M. Engelbrecht is met ingang I ]anuarie 
1966 bevorder tot hoogleraar in die Fisiologie. Dr. 
Engelbrecht het die grade B.Sc., M.Sc. en D.Sc. op 
Stellenbosch verwerf en is dosent aan hierdie Univer
siteit vanaf 1948. Hy het ook nagraadse studie en na
vorsing gedoen aan die Post Graduate Medical School 
in Londen en aan die Universiteit van Minn esota in 
die V.S.A. 

Dr. Engelbrecht doen reeds 'n geruime tyd navor
sing oor myntering en kardiovaskulere siekte. Vir eers
genoemde ontvang hy steun van die W.N .N. R. en het 
saam met ander dosente, reeds 25 publikasies oor hier
die navorsingswerk die lig laat sien. Sedert 1963 dien 
dr. Engelbrecht as lid van die Advieskomitee van die 

Prof. F. M. Engelbrecht 

W.N. N.R. vir pneumokoniose- en pulmon ere navor
sing en in 1965 is hy aangestel as Direkteur van die 
Weefselbeskadiging en Sclmetabolisme-navorsings
eenheid van die W.N.N.R. in die Departement van 
Fisiologie. 

Senior leetore: 

Dr. S. P. Erasmus (Pomologie), dr. W. A. Vosloo 
(Veeteelt), mnr. J. H. Louw (Erflikheidsleer), mnr. 
G. N . Krynauw (Chemie), dr. D. F. Schneider (Che
mie), mnr. L. P. Vosloo (Skaapteelt en Wolkunde), 
mnr. E. F. Eeukman (Wynbou), dr. T. L. Holdstock 
(Sielkunde), mnr. E. Fourie (Werktuigkundige In
genieurswese), mnr. G. Geldenhuys (Toegepaste Wis 
kunde) , rnnr. A. H. van Wyk (Regsgeleerdheid), mnr. 
J. W . Momberg (Opvoedkunde), mnr, ] . T. Botha 
(Engel s, Fakulteit van Opvoedkunde), rnnr. H. R. 
Steel (Opvoedkunde). 

Lektore: 

Mnr. H. G. Raubenheimer (Chemie), rnnr. D. A. 
Schoonees (Opvoedkunde), mnr. F. de O. Hugo 
(Siviele Ingenieurswese), rnnr. J. A. Brink (Chemie), 
mnr . W. H. Ebersohn (Landboubiochemie), mnr. T. 
G. Alant (Toegep aste W iskunde), mej. H. ]ordaan 
(Huishoudkunde), mnr, J. J. W. Geleijnse (Werkt. 
lng.), mej. N. Runnalls (Fisioterapie), mnr. ]. D. P. 
v. d. Poll (Eantoetale). 

Administratief: 

Mnr. J. B. Z. Louw, as senior administratiewe beampte 
in die Departement van Ontwikkeling, mnre . D. D. 
Nel en H. G. ]. van Rensburg as administratiewe be
amptes in die Universiteitskantoor. 
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Nuwe Kursusse
 

Depnrtement van L tlgvaartktm dige l ngenieurstuese 

Die regering he t goedkeuring verleen vir die instelling 
van 'n Departement van Lugvaartkundige Ingenieurs
wese. Die kursus sal vanaf die begin van 1967 aan 
gebied word. Me t die oog op die ontwi kkeling van ' n 
eie vliegt uig-bedryf in S.A. is die instelling van hierd ie 
gespesialiseerde kursus van groot belang . 

N agraadse K ursus in Streekb eplanning 

'n Tweejarige nagraadse kur sus in Streekbeplanning is 
met ingang 1966 binne die Fakulteit van Lettere en 
W ysbegeerte ingestel. Die kursus sal lei tot die ver
werwin g van 'n M.A.-graad. 

Vir toela ting tot die kursus moet die kandidaat in 
besit wees van een van die volgende kwalifikasies : 'n 
B.A .-gra ad met minstens Geografie A, Ekonornie, So
siolog ie of Bedryfsielkunde as een van die hoofvakke; 
'n B.Sc.-graad met minstens Geografie B, Geologie of 
W iskllnde as een van die hoofvakke; 'n Baccalaureus
graad in die Land bou (Landbou-ekonornie), Handels
wetenskap pe, Ingen ieurswese (Siviel), Bosbou, Argi
tektuur of Landmeetkunde. 

Di e doel van die kur sus is om persone op te lei wat 
'n streek wetenskaplik kan ontleed en bepl an ten op 
sigte van sy fisiese sowel as sy ekonomiese en sosiale 
struktuur. Daar bestaan tans in die Staatsdiens, Pro
vinsiale Admin istrasies en handel en nywerhe id 'n 
g root tekort aan h ierdi e soort opgclcide persone. . 

Diplomaenrsus in V erboogbe stuur 

Om te voldoen aan die vraag na opgeleide verhoog
bestuurders vir d ie Streekrade vir die Uitvoerende 
Kun ste, het die Universiteitsraad beslui t om met in
gang 1966 'n tweejarige Diplomakursus vir Verhoog
bestuurders in die Departement van Drama in te stel, 
Vir toelating tot die kursus moet kandidate in besit 
wees van die Skooleindsertifikaat van die Gemeen
skapl ike Matrikulasieraad of van 'n Senior Sertifikaat 
van een van die departemente van Onderwys. 

Distribusiebandel as Byvak vir B.C omm . 

'n Kursus met D istri ousiehandel as studierigting vir 
d ie B.Comm.-graad is met ingang 1966 ingestel. Dit 
word as byvak in die derde jaar van die kursus gevo lg. 

10 



Dis sekerl 
Hierdie sokkie hel 

alles wal 'n man begeer... 
. . . want Wolnit Super-wolsokkies is 

~ SUPER I WO L I-SIKKIES
 

die deftige wolsokkies wat weier om gedaan te raak 
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Nuwe Raadslid 

Sy Edele ad v. J. F. If'. Haae , Mi nister van M ynwese en van 
Beplanning, is deur die donateurs van d ie Unicersite it 
onbes trede geeies as tid van die Un iversiteitsraad vi r die 
tydp erk 2 A pril 1966 tot 1 A pril 1970. M inister Haak kom 
in die plel: van prof. B. B. Kee: wat reeds sedert 192 7 in die 
Uniuersi teits raad d ien en hom nie weer verk iesbaar gestel 
bet nie . 

Ds . J. S. Gericke, V ise-Kanselie r van die Uni uersiteit, 
dr, M . S. Louui en mnr, P. A. W eber is deur die Konuoeasie 
van di e Uni tiersiteit onbestrede bereies as lede van d ie 
Un ioersiteitsraad vir d ie tyd perk 2 April 1966 tot 
1 April 1970. ( Fot o: Die Burger) 

Rus tyd 

Op 24 N ov ember uerlede [aar bet di e Ree tor en me u. H . B. 
T horn die geb miktike a,iskeid sgesetl igheid aangebied vi" 
dosente u/at aan die ernde van 1965 uit die diens van di e 
Uniuersiteit get ree bet, Onder d ie uu tredendes u/at vier 
proj essore . Prof. J. P. Y eats, boogleraar ill die Regsgeleerd
herd , bet sy pra[essoraat nee rgele om uoityds tot d ie sakete we 
toe te tree. D ie ander drie , wat saam met die Reetor op di e 
[oto (onde r) uerseyn, se m styd be: aangebreel: H ulle is, 
u.ln .r.: Prof . ] . M . le Roux , boogleraar in Statstiese IV is
eunde, 25 [aar di ens; d ie Reet or; prof. A . H eydorn, boog 
leraar ill Eleetrotegn iese l ngenieursiaese, 22 jaa" diens; 
prof . J. c. Swart, boogleraar in V eeteelt , 40 [aar d iem. 
( Foto: [oban Stander) 



1555 Grade en 
Diplomas Toegeken 

By die gradedag- en diplomaplegtighede op 9 en 10 

Desember 1965 en 4 Maart 1966 is 435 dipl omas en 
II 20 grade deur die Universiteit toegeken. Die vol
.gende persone het doktorsgrade verwerf : 

Mej. A. Muller, D.Phil.; mnr. C. J . Coetzee, D .Se.; 
rnnr, D . H. de Kock , D .Se.; dr, H. P. Malan, D.Se.; 
mnr. K . J. Pienaar, D .Se.; mnr. S. M. Cerff, D .Ed.; 
mnr. M. A. Schweppenhauser, D.Se., in Landbou; 
mnr. J . G. Snyman, D .Se. in Landbou; mnr. 1. G. 
Swart, D.Se. in Landbou; mnr. J. P. 1. Jonker, D.Th.; 
dr. F. P. Retief, M.D .; mnr. N . D . Crowe , D .Se. in 
Bosbou; prof. C. 1. Olen, D.Ing .; ds. G. Bam, D.Th.; 
rnnr. G. J. Hupkes, D.Comm.; mor. B. v . D. de Jager, 
D .Se.; mnr. R. C. de Vill iers, Ph.D.; mnr. J . G. J. 
Visser, D.Se. en mnr. C. J . van Wyk, D .Comm. 

Buitemuurse Afdeling Presteer 

By geleentheid van die Aanvullende Gradedagplegtig
heid op 4 Maart vanjaar is die Magistergraad in Besig
heidsbestuur (M.B.A.) vir die eerste keer in die ge
skiedenis van die Universiteit toegeken, en weI aan die 
agt persone wat op die foto verskyn. Hulle is v.l .n.r. : 

Mnre. W. D. Hamman, D. V. Horn, R. de la Bat, J. J. 
van Rensburg, T. J. Bezuidenhout, prof. J. van der 
Meulen, mnre. C. F. van Rensburg, A. P. du Plessis, 
1. J. Martins. 

Al hierdie persone beklee reeds betrekkings in die 
sakelewe. Hulle het die kursus gedurende die afgelope 
twee jaar gevolg aan die Buitemuurse Afdeling van 
die Fakulteit van Handel te Bellville. Die M.B.A. 
kwalifiseer hulle vir die hoogste bestuursposte in die 
sakelewe. 

Ere-Doktorandi 
By geleentb eid van die gradedagplegtigheid op 10 Desember 
1965, bet die Uniuersiteit ere-doktorsgrade aan turee bekende 
Suid-Ajrikeners toegeken . Prof. C. G. W. Schu mann, 
bekende ekonoom, het die graad D .Comm., en ds. P. S. Z. 
Coetzee, bekende en beminde predikant van Bloemf ontein en 
M oderator van die N .C. Kerk in die O.v.s. , het die graad 
D .Th., honoris causa, ontvang. Die [oto is onmiddellik na die 
gradetoekenning geneem, V 'Ln .r.: Prof. H . B. T hom 
(R ektor) , prof . C. G. W. Schumann , Sy Edel e dr. T . E. 
Diinges {K anseiier) , dr. P. S. Z. Coetzee en ds. J. S. Gericke 
(Vise-Kanselier). (Poto: ]ohan Stander) 



Uit die Mediese Skoal 
D ie nu ure opleiding sbospitaal van d ie Uni uersn eit in T ierolei 
sal di e modernst e hospitaal in Afrika urees, Op di e [oto kan 
gesien word hoe ver d ie bouwerk reed s gevorder bet , Die 
middelste gede elte sal uit eindelik twaalf uerdi epings 
hoog u/ees. 

A gter bierdie gebo u sal nog vier grote r geboue opgerig 
wo rd, wa/ saam daarmee die algem ene bos pitaal sal uitmaak. 
Dnnragt er sal di e eliniese gebouekom pleks van die Un iver
siteit , sou/el as koshuise en sportgerieuie vi r studente 
opgerig word . Links en regs van bierdie gebou kom die 
koshuise ell uerpleegst erseolleges vir blanke en nie-blanke 
oerpleegsters, en d ie Tnndbeeleunde-bospitael sal waar
skynlik reg VO Or hierdie gebou opgerig wo rd. 

V erseeie [armaseut iese maatskappye het gedurende die 
afge lope /yd beurse en lenings aan uoorgraadse studente in 
G eneeseunde besk ikbaar gestel, Hierdie skenkings word 
deur d ie Universiteit, en in besonder deur di e Fakulteit van 
Geneeskunde baie haag op prys gestel . 

Di e maatskapp y Bristol Pharmaceu ticals (Pty .) Ltd. het 
onlangs R3,500 gesk enk as 'n leningsfonds vir medi ese 
studente in die 4de, Jde en 6de jare. T ot 1970 sal di e f irma 
jaarliks 'n uerdere Rr, ooo byd r« tot die fo nds wat daarn« in 
stand geho u sal word uit terug betali ngs deur «[gestudeerde 
lenlngb ouers, Op die [oto bedank prof . F. D. du T. van Z iil 
( regs) , deeaan van die Fak1l1teit uan Ge neesknnde, mnr. 
[ , W . Abel, bestu urd er van Bristol Pharmaceuticals, wat die 
sk enking name ns sy maalskap py oorhandig het . 

Ander maatseap pye wat sk enkings ge rnaal: het is Noristai 
Laboratoria (Edms.) B pk . ( vier beurse van R240 en rente 
I)r)'e le nings te r waarde van R600 p';' ) ; Pf izer Laborator ies 
(SA.) , (P i y.) Ltd . ( benrse van R300 p.j .) .. Ciba ( Edms.} 
Bpk. (beurse van R200 p.j.) . D ie f irma Lill y Laboratories 
(S. A .) , (Pty.) Ltd. gee jaarlik s aan elk e qde, Jde en 6de jaa! 
meaie se student "n uiaardeuolle geskenk . (Foto's : Die Burger) 



Ou Mutual-Sportsentrurn in die 
Vo oruitsig Ges tel 

D ie Ou M utual het ' n bedrag van R roo,ooo tot di e Eeuj ees
fonds van di e Uni uersit eit bygedra. D ie sk enking sal oor "n 
tydperk vall turee [aar strek. T er erkenning van bierdie 
geu/aardeerd e skenkin g sa! die gebo u vir '11 sportsentrum wat 
op Coetzeuburg ill die voo ruit sig gestel word, d ie 0 1' 
M utual-Sportsentru m genoe m w ord . 

Die eesrte paaiem ent van die sk enk ing is op 14 D esem ber 
r965 by geleentbeid van "n noenmaal d eur brig. G . C. G . 
IVerdmuller, Voorsiuer van die Direluie, aan die Reluor, 
prof . H. B. T bom oorbandig. Op die fot o wat by die gel eent
heid geneem is, versk yn u.l.n, r.: Mm. P. 1- Lom bard , 
D irelu eur van Ontwikkeling van di e Uniuers iiei t ; prof. 
D. H . Craven, boogleraar in Lig gaamlike Opvoedkunde; 
prof . H . B. T hom ; brig . G , C. G , ]f/ erd mu ll er; prof. 5, J. 
Pretorrus, Registrnteur: ell mn r. G. K . Lindsay. Hoo f
bestuurde« va ll die Ou M utual . 



Kerninstituut van die 
Suidelike Universiteite 
amptelik geopen 

Sy Edele adv. J. F. W. Haak, Minister van Mynwese 
en Beplanning , het op 3 November 1965 die ampte
like opening van die Kerninstituut van die Suidelike 
Universiteite te Faure waargeneem. Dr. S. M. Naude, 
President van die W.N.N.R. en dr. A. J. A. Roux, 
Direkteur-Generaal van die Raad op Atoomkrag, het 
kort boodskappe namens hulle onderskeie liggame 
oorgebring. 

V ool'sien in 'n No odsaehlike Behoefte 
in Wes-Kaapland 

In sy openingsrede het die Minister die vinnige vorde
ring op die gebied van die kernwetenskap geskets, en 
aangetoon wat in S.A. op die gebied gedoen word. 
Ons haa! die slotparagrawe van sy toespraak aan waar
in hy die groot waarde van die versneller vir Wes
Kaapland beklemtoon het : 

" In die eerste plek voorsien dit in n noodsaaklike 
behoefte vir die Suidelike Universiteite naamlik am 
'n beIangrike kernfasiliteit te he vir gebruik deur 
huI kernwetenskaplikes, dit wil se dosente en 
doktorsgraad-studente, am navorsingswerk van in
ternasionale gehalte te kan doen. Kernwetenskap is 
'n uiters gespesialiseerde gebied en dit is vandag een 
van die vrugbaarste gebiede van fisiese navorsing. 
Gevolglik moet professore en dosente daaraan deel
neem ten einde leiding op navorsingsgebied te kan 
gee. Sodoende word goeie dosente getrek en behou, 
en kan 'n sterk skoal van kernwetenskaplikes opge
bou word. 
Die twee suidelike Universiteite is nie net die 
oudstes in die land nie; maar ook van die grootstes, 
en hulle moet die beste breinkragte wat jaarliks as 
nuwe studente kom, kan behou op die verskillende 
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terreine waaroor hul opleidingsprogram strek. Hier
die versneller sal hul in staat stel am dit vir die 
kernwetenskap te doen. 
Die Instituut is vir Wes-Kaapland met sy bevol
king van byna 'n miljoen, 'n besondere plek aange
sien dit , behalwe wat landboukundige navorsing en 
fasiliteite aan die Universiteite betref, die enigste 
groot navarsingsentrum in hierdie gebied is. Dit 
voorsien dus oak vir die nywerhede van Wes-Kaap
land die noodsaaklike aanklopplek vir advies, voor
ligting en hulp in verband met die gebruike wat 
hulle van kerntegnieke kan maak, veral oak van
wee die feit dat die Raad op Atoomkrag 'n isotoop
dienseenheid hier gevestig het. Die primere taak 
van hierdie eenheid is om kontak met die nywerhede, 
die Iandbou en gesondheidsowerhedc te maak en 
voorligting en hulp te verleen in verband met die 
aanwending van isotope en straling. Ek vertrou dat 
baie van u wat vandag vir die eerste maa! die In
stituut en sy fasiliteite sal besigtig, in die toekoms 
meermale daarvan gebruik sal maak. 
Die ontwikkeIing van Wes-Kaapland op nywer
heidsgebied hang baie nou saam met die doeitref
fende voorsiening van elektriese krag en die ge
waarborgde instandhouding daarvan, in normale 
tye, en ook in tye van nasionale nood. Op die oom
blik is ons hier ten volle van steenkool afhanklik 
wat oar 'n afstand van ongeveer duisend myllangs 
'n meestal enkele spoorlyn aangebring moet word. 
Dit is 'n uiters ongewensde situasie. Die aanle van 
super hoogspanningstransmissieIyne sal weI aanvul
lend wees deurdat eIektriese krag wat direk in die 
steenkoolveIde opgewek word, hierheen oorgedra 
kan word. Dit sal hoogstens 'n dubbele lewenslyn 
vir Wes-Kaapland beteken. 'n Antwoord op gewaar
borgde voorsiening Ie moontlik in die oprigting van 
'n kernkragsentrale, in hierdie gebied. Dit is egter 
'n groat en duur ondememing en al die fasette daar



oto urat by gel eent beid uan die am ptel ie e opening 
m is, loon a.a. di e span ni ngsoerdelingsringe van di e 
iller, 8 0-001 bi erdre sisteem pas die groot drulzt enl: u/ at 

'I u-eeg en wal tydens d ie geioone u/erleing van die 
iller t OI 'n dru]: van r6 atmosjere opgepomp is. Elk e 
IS uerande rings in die uersnellere olom nodig is, moet 
'ukl enk mel bebulp uan '11 spesiale hyskraan 101 in die 
, van die oersne llergebou opgebys word . 
<sisteem op die foto 110rm die megnnisme u/aarmee die 
ike versnelling van die ione be urereste llig word en is as 
eint lik die belang rik ste d ee! van die uersneller. 
: N aJ. K oerante) 

van word tans deur 'n komitee van die Raad op 
Atoomkrag ondersoek. Hierdie Instituut mag in die 
toekoms nog 'n belangrike rol spee! in die uiters 
belangrike aspek van kragvoorsiening vir die land, 
hetsy dit in Wes-Kaapland of se!fs in 'n ander dee! 
van ons land gevestig word." 

5taan in die T eeen van die Tyd 

Al die sprekers het gewag gemaak van die hoe eise wat 
aan die moderne kernnavorser geste! word , die inge
wikkelde toerustin g wat vir die navorsing noodsaaklik 
is en die groot bedrae geld wat daarby betrokke is. 
Daarom het dit gebruik geword dat spanne weten
skaplikes saamwerk om die beste gebruik van beskik
bare toerusting te maak. 

Dr. A. J. A. Roux het dit soos volg gestel : 
"Die Kerninstituut van die Suide!ike Universiteite 

staan in die teken van die tyd. Moderne wetenskap
like navorsing op enige gebied, verg - as ons op die 
voorpunt daarvan wil kom en daar wil bly - 'n span 
goed-opgeleide en vaardige navorsers wat toegerus 
is met die beste geriewe wat die wetenskap bied. 
Daarom is instansies wat daarby belang het daarop 
aangewys om sover moontlik hulle hulpbronne en 
kragte saam te voeg en so een "kritieke" groep daar 
te stel in plaas van 'n aantal klein groepies wat nooit 
.Jcritiek" kan raak nie. Hierdie patroon is gestel 
deur byvoorbeeld die totstandkoming van die Brook
haven National Laboratory in die V.S.A. en CERN in 
Wes-Europa, en die Universiteite van Stellenbosch 
en Kaapstad moet geluk gewens word met hierd ie 
gesamentlike poging by Faure waaruit elkeen van 
die twee universiteite veel meer sal haal as wat hy 
bygedra het." 



Onderwys 'n Belegging in
 
"Menslike" Kapitaal
 

By geleenthei d van die Amptelike Opening van d ie 
Universiteit op 23 Februarie 1966, het dr. Anton Ru
pert as spreker opgetree. Matieland haal net enkele 
g repe aan uit hierdie skitterende toespraak van 'n suk
sesvolle sakeman en weldocner van ons Universiteit en 
van die hoer onderwys in ons land in die algemeen. 

Die student se ryke erjenis 

" By toetrede tot u universiteit, erf u 'n ryk verlede 
en 'n g roat en g rootste tradisie, U word aangeneem 
tot lid van 'n baie ou familie. As matrikulant vind 
u 'n nuwe moeder - u Alma Mater . Die student wat 'n 
Matie word , erf 'n 100 jaar van toewyding deur die 
st igters, adm inistrateurs, akademicse staf , studente en 
oud -studente. Die un iversiteit self met sy voorvaders 
is 'n dir ekte afstammeling van sy Europese voor
gangers. Di t het diep wortel s in die tradisie wat teru g
gaan tot verby die middeleeue." 

Beltll1g vall 0 ndenoys 

" Die universi teit is deel van ons beskawing en hu lle 
sou nie so lank staande gebly het as hulle nie so be
langr ik was in die belang van die opvoed ing nie . Soos 
d ie Jode het die Afrikaner gelukkig altoos 'n instink
tiewe aanvoeling gehad dat die onderwys die basis is 
van 'n volk se voortbestaan. Gedurende kr itistye is die 
noodsaaklikheid van die onderwys telkens deur die 
volksleier s onderst reep." 

Dr. Rupert het voorts aangevoer dat daar onlang s deur 
middel van wetenskaplike berekenin gs vasgestel is dat 
die onderwys vir 'n land en vir die individu 'n beleg
ging is wat hoe div idende afwerp . Hierdie besef van 
die waarde van "menslike" kap itaal het daartoe gelei 
da t onderwys, en die uitgawe daaraan verbonde, in die 
voorste nywerheidslande geweldig toegeneem het. Hoe
weI dit verb lydend is dat die sakeman in Suid-Afrika 
uiteindeli k sy verantwo ordelikheid teenoor die unive r
siteit insien en aanvaar, meen dr. Rupert dat "Suid
Afri ka nog veel meer aan d ie Onderwys moet bestee 
om sy stygend e welvaart te kan handhaaf" . 

Stellenboscb se T aak 

Hi erna het dr. Rupert hom tot d ie nuwe studente el 
hulle leermeesters gerig en gepleit vir toegewyde pligs 
vervulling van die eerste dag af - " as u te midde val 
al die joligheid van .ini siasie' en .joo l' , pret en plesie 
in die eerste drie weke agterraak, gaan u 'n duur pry 
betaal" . - D ie Afrikaanse hoerskoolleerlinge moe 
terugkee r na Wiskunde en Latyn , dan salons Afri 
kaanse universiteite in staat wees om meer eerste grad 
per aantal studente te lewer in ingenieurswese, medi 
syne, tandheelkunde, aptekerswese en die regte. ' n In 
leidende universiteitsjaar met 'n bree grondslag Val 

beide wetenskap en lettere sal die oorgang van skoc 
na universiteit vergemaklik; mee r leermeesters per stu 
dent om die groot klasse uit te skakel , sal un iversiteit 
studie vrugbaarder maak. 

"Soos ek dit sien, is dit veral die taak van die uni ver 
siteit om 'n balans te hou tussen die materiele en di 
geestelike. Kenni s moet die student bygebring word 
navorsing moe t gedoen word , maar die student moe 
ook gemotiveer word tot diens aan sy gemeenskap deu 
opvoeding en ware mens vorm ing. 

"Stellenbosch is bekend vir sy sport as gevolg va 
veel opofferende arbeid van d iegene wat daarin di 
leidin g neem, maar Stellenbosch moet nog meer bt 
kend staan as kragb ron van navorsing en geestelil 
inspirasie, as kragbron van beplanningsdenke , as ' 
forum van geestelike gimnastiek - maar altoos met d 
kernged agte van hoe am dien sbaar te wees aan die g 
meenskap." 

Eer die Leermeester 

"En hier wil ek graag vandag 'n gedag te by u la 
naamlik dat ons een dag per jaar die dag van die le 
meester en onderwyser maak. Salons dan nie elke 
van ons, man en vrou, op die dag blomme dra na , 
skool, kollege of universiteit n ie? 

,,365 dae van die jaar aanvaar ons hierd ie onder' 
sers as vanselfsprekend. Op een dag van die jaar m 
ons hulle alma! eer - vandag , more en gister se I, 
meesters. 'n Dag rnoet opsygesit word as d ie leerrru 
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ter se dag. Dit moet ens doen in erkenning vir wat hy 
gedoen het en vir wat hy nag doen vir almal van ons. 
Dis 'n veeleisende taak am nie alleen 'n instrukteur nie 
maar oak 'n deeltydse ouer, 'n vertroueling, tugmeester, 
held en vriend te wees - alles tegelyk. Veeleisend maar 
bevredigend - vra enige goeie onderwyser en hy sal dit 
bevestig. 

"Namens u almal se ons dank ie aan al ons Jeer
meesters en aan aile ander leermeesters oral in ons land . 

"Geld aIleen motiveer 'n mens nooit om jou beste 
te lewer nie. Die mens kan van brood aJleen nie leef 
nie en die tyd het aangebreek dat ons weer aan ons 
onderwys-professie die hulde bring wat hy so deegJik 
verdien . Mag ek dus 'n beroep doen op die F.A.K . om 
die datum van die dag te bepaal waarop ons almal wat 
eenmaal geleer het met blomkranse en geskenk na die 
skoal en universiteit sal gaan in dankbaarheid dat ons 
in staat is am die .leerrneester' weer in ere te hersteI." 

Dr. Rupert aan die woord. (Foto: [oban Stander) 



Eerste Kongresse van die Eeufeesjaar 
Vr oeg in Pebruarie hetmeer as 300 afgevaardigdes na die 
eerste turee kongresse urat in verband mel ons Eeujees bier 
gebou word, op Stellenboscb aangekom. Op 7 Februarie bet 
Sy Edele adv. [, F. 117. H aak, Min isler van Mynwes e en van 
Beplannlng, en onlangs verkose lid van die Unioersh eiisreed, 
die Kongres Mil die Suid -Airileaanse Cbemiese l nstituut 
geopen. Die Kongres bet lot t t Februarie geduur en is deur 
nagenoeg 200 afgevaardigdes bygewoon. Die gasspreeer 
by die kongres was dr. C. B. Ampblett, van die A tomic 
f.nergy Research Establishment te Harwell , Engeland. Die 
meegaande [oto is geneem by geleentbeid van die opening. 
V .l.n.r.: Mnr. !IV. C. Dempsey (burgemeester) , min . Haak, 
meo, Haak, prof . H. B. Th om (Reetor} en dr. C. B, 
(l mphlett . 

Op dieselfde dag bet die Rektor die opening u/aargeneem van 
die opknappingskurslls in die onderrig van Afrikaans. Die 
kursus is aangebied deur die Fakllit eit van Opvoedkunde in 
medewerking met die Onderwysdepartemeru van Kaapland, 
en is bygewoon deur ongeueer z50 dosente en onderurysers 
van AfrikaatlJ. Op die [oto verskyn o.l .n.r.: Prof. C. F. 
Gunter, Dekaan van die Fakllileit van Opuoedkunde; mnr. 
L. C. Bruwer, Hoof van die Paarlse Opleidin gseollege; 
dr. Elize Botba; prof . F. E. l- Malherbe,' mnr. S. T heron 
( Adjllnk.S.G.O.) ( Foto's: [oban Stander) 
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Die verhaal van Suid-Afrika
 
se Gaue Perske
 

Dit is geen toeval dat die moederstomp van Suid 
Af rika se goue perske 'n tuiste in die Uni versiteit van 
SteIlenbosch gevind het nie . D osente en oud-studente 
van SteIlenbosch was irnrners die hooffigure in hierdie 
merkwaardige suksesverhaal. 

Meer as dertig jaar gelede het prof . O. S. H. Rei
necke, hoogleraar in Pomologie, hom dit ten taak ge
stel om die volmaakte inmaakperske te vind. Hierdie 
perske moes geel wees tot by die pit en 'n gesonde geur 
he, en die boom moes 'n goeie draer wees. 

Die professor se soektog het hom oor die hele Suid
Afrika gevoer. Hy het ook sy oud-studente gevra om 
hulle oe oop te hou vir daard ie ontwykende volmaakte 
perske. Een van hulle, mnr. A. P. Collins, onderwyser 
op Kakamas, het in Februarie I933 op die plaas van 
mnr. P. J. van Rensburg 'n perskeboorn gevind wat na 
sy mening aan die vereistes voldoen het. Hy het van 
die vrugte SteIlenbosch toe gestuur en prof. Reinecke 
het dadelik van die perske se voork oms gehou. 

Teen hierdie tyd het prof. Reinecke reeds 45 varie
teite gehad om uit te kies. Monsters van al die soorte 
is ingemaak en twee huishoudkundiges, vier huisvroue 
en 'n beroepsinmaker is gevra om hulle te beoordeel. 
Almal was dit eens dat die Kakamasperske die beste 
was. 

Dit was die begin van 'n suksesverhaal wat nog 
steeds ontvou. Mnr. Collins het 50 voet enthout van 
die moederboom gesny en dr ie jaar later, in die somer 
van I936 het daardiespruite in 'n kwekery op Simon
dium die eerste goue vrugte gedra. 

Vandag is daar in die Boland alleen sowat twee 
miljoen regstreekse nakomelinge van daardie boom en 
nog sowat 'n kwartmiljoen in ander dele van ons land. 
Byna 80,000 ton perskes, waarvan nagenoeg 80 persent 
uitgevoer word, word jaarliks ingemaak. Deskundiges 
in baie dele van die wereld stem saam dat die Kakamas
perske die beste inmaakperske is. Op grond van sy 
merkwaardige geur en tekstuur is 'n goue medalje en 
'n Prix D 'Honneur in I964 op die olimpiade van inge
maakte perskes in Frankryk aan hom toegeken. 

By geleentheid van die oorhandigin g van die moe
derstomp aan die Universiteit, kon mnr. Fanie van 
der Merwe met reg en met trots verklaar dat die 

Kakamasperske 'n goue vrug is wat vir die boere van 
die Westelike Prov insie goud werd is. Die Rektor het 
bygevoeg dat die stomp nie aIleen 'n simbool van 'n 
groot bedryf is nie, maar van 'n volk wat, soos die 
boom, uit eie bodem geg roei en ontwikkel het, en 
onlosm aakbaar daarin veranker is. 

Dit is geed dat die moederboom nie verlore of ver
geet ger aak het nie. Hy word nou met trots vertoon in 
die voorp ortaal van die Administrasiegebou van die 
Universiteit. 

Di e Reesor, prof . H . B. T bom, mnr. Fanie van der M erwe, 
Ondervoorsitt er vall Laug eberg Koop erasie, en prof . o. S. H . 
Reinecke by di e Kakamas-M oederstomp. Op die sil urer
plaatrie wat duideli]: sigbaar is, is gegrajeer: 

- D ie Kakamas M oederboom 
I II opdrag vall prof . o. S. H. Reinecke 
deu r mnr. / 1. P. Collins geuind te K akamas, 
Februarie I933. 
G esk enk aan 
D ie Uniuersiteit van Stel lenboscb 
dell,. 
Langeberg K ooperasie Bepere 
I2 Oktobe,. 1965. ( Foto: [o ban Stander) 



Program van die eeufees
 

T een die tyd dat u hierd ie uitgawe van Matieland on t
vang, is die fees verrig tings op Stellenbosch reeds in 
volle swangoD ie eerste van die lang reeks kongresse, 
simp osia, ens. het reeds op 7 Februarie 'n aanvang ge
neem met die 19de Konvensie van die S.A. Chemiese 
Instituut. Sedertdien het gevolg die Opkn appi ngskur 
sus in di e On derwysmetodes van Afrikaans, d ie Sirn 
posium van die Wetenskaplike Verenig ing van die 
U.S., vergaderings van die Botaniese Verenigin g van 
S.A., d ie H istoriese Mo numentekommissie en die S.A. 
Rugbyraad en 'n konsert van Gyorgi Pau k, bekende 
Oostenrykse violis. 

Vir die gerief van al ons lesers gee ons hier 'n kort 
opsomming van die program van die verrigtings vanaf 
begin Mei tot aan die end van die jaar. 

29 AP R I L	 Dawie Cousyn. 
5-6 MEl	 Simposium deu r d ie S.A. 

Vereniging vir Voedsel
wetenskap en -tegnolog ie 
saam met die S.A. lnstituut 
vir Verkoeling en Lugree
ling . 

13 M El Lamar Crowson , bekende 
pianis. 

3J UNI E D ie Hongaarse Strykkwar
tet. 

16-17 J UNIE	 Jaarvergadering van die 
Gesamentlike Universiteits
kom itee vir Sosiologie en 
Maatskaplike Werk. 

22-24 J U N I E	 Kongres van die Junior 
Seksie van die S.A. Vereni
ging vir die Bevordering 
van die Wetenskap. 

27-28 J U N I E	 Afrika-simposium gereel 
deur die Vereniging vir 
Aardrykskunde-Onderwys. 

27- 30 J U N I E Kongres van die S.A .O.U. 
27-30 J UN I E Kongres van die S.A . In

stituut vir Fisika, 
30 J UN I E- 2 J U LIE	 Algemene Vergadering van 

die S.A. Ak ademie vir 
Wetenskap en Kuns. 

3-8 J U LIE	 Kongres en Kunsfees van 
die AS.B. 

4-9 J U LI E 

13-1 5 JUL I E 
19-21 J ULI E 

20- 23 J U L I E 

22-25 J ULI E 

26- 29 J U LI E 

5 AUGU STUS 

19 AU GU STU S 

23 AU GU STU S 

25 AUGU STU S 

5 SE P TEM B ER 

8-1 0 S E PT E M BE R 
23 S E PT E M B E R 

28 S E PT. en 5 0 K T. 
30 S E PT. - 1 0K T. 

20KTOBER 

30KTOBER 

3-8 0 K T 0 BE R 

3-8 O K T a B ER 

4 0KT OB ER 

Kongres van die S.A. Ge
nootskap vir die Bevorde
ring van die Wetenskap. 
Kong res van die F.A.K. 
Kongres van die Landbou
un ie van die Winterreen 
streek. 
Konferensie van die Kl as
sieke Verenig ing van S.A . 
Ko ngres van die Nuwe 
Testamen tiese Werkge 
meenskap van S.A. 
Kongres van die Ou Tes
tamentiese Werkgemeen
skap van S.A. 
Claude-Albert Coppens, be
roemde Belgiese pianis. 
D ie S.A.UK.-orkes o.l.v. 
Anton H artman. 
D ie S.A.U K.-orkes o.l.v . 
Gideon Fagan met Lionel 
Bowman as solis. 
Jaarvergadering van die 
Wes-Kaapl ands e Streek 
van die S.A. Padfederas ie 
en simposium oor Vervoer 
in Wes-Kaapl and. 
Die Stellenbosse Un iversi
teitskoor. 
Studente-Sang fees. 
D ie Miinchen se Kamer 
koor. 
H anl ie van Niekerk. 
Kongres van die S.A Ver
eniging vir die Bevordering 
van die Opvoedkunde. 
Sondagaandprogram. 
Konsert deur die senior 
studente van die Konser
vatoriurn vir Musiek. 
Kongres van die Sielkun
dige Instituut van die Re
publiek van S.A 
N asion ale Hart- en Inter
nistekongres. 
Lionel Bowman, bekende 
S.A. pianis. 
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4-6oKTOBER	 Simposium deur die Fakul
teit van Bosbou. 

60KTOBER	 Frederic Carlier, viol is. 
70KTOBER	 Boudewijn Scholten en Eva 

T amassy, klavesirnbel- en 
fluituitvoering. 

7-8 0 K TO BE R	 Reiinie en reunie-konsert 
van die Stellenbosse Boere
orkes. 

7-8 0 K T 0 B E R	 Reiinie van oud-Maties. 
8-16 0 K TO BE R Prestige opvoering van 

Faust van Goethe in die 
nuwe Universiteitskouburg 
met Tine Balder, Siegfried 
Mynhardt, Laurie van der 
Merwe en Rina Botha in 
die hoofrolle onder regie 
van prof. A. P. F. L. Enge
len. 

10 OKTOBER Aanbieding deur die Regi
ment Universiteit Stellen
bosch. 

120KTOBER	 Spesiale Gradeplegtigheid. 

DIe Eetd eesoierings op Stellenboscb is ingelui met die 
oerspreiding van bierdie Eeufeesplakk aal urat deur die 
Depart ement van Beeldende Kunste antwerp is. In die agter
grond kan die plattegrond van die vemaatnste geboue op die 
kampus onderskei u/ord en uit gesprei oor die bele terrein 
is die vooraansig uan die 0" Hootgebou. Die plakkaat is 
in 9 eleure gedmk. ( Poto: [oban Slander) 

24-25 0 K T 0 BE R Kongres van die S.A. Wis
kundevereniging. 

27 0 K TO B E R Gerard Souzay - verm aarde 
Franse bariton. 

27-290KTOBER Jaarvergadering van die 
S.A. Statistiese Vereniging . 

30	 NOV.-2 DES. Kongres van die S.A. 
Grondbiologiese Vereni
gmg. 

Geleerde Besoekers 
van Oorsee 

Die Universiteit het 'n aantal geleerdes van oorsee ge
nooi om gedurende die feesjaar op Stellenbosch besoek 
af te Ie. Hulle sal as gassprekers optree by kongresse 
en simposia of open bare voorlesings gee. Die volgen
de persone het reeds die uitnodiging aanvaar : 

Prof. C. M. Hasselmann, Direktor der Darmatolo
gischen und Venerologischen Un iversitatskliniek, 
Erlangen, Duitsland . (Maart-April.) 

Prof. Dietrich Starck, bekende sooloog, verbonde aan 
die Senckenberg-Instituut in Frankfurt. (Einde 
September.) 

Dr. George N. Donnell, professor in Pediatrie en 
Direkteur van die Metabolic Renal Research Labo
ratory, Los Angeles. (Gedurende die Feesweke.) 

Prof. Richard Logan , gesaghebbende op die geografie 
van droe streke. Hy het Suidwes-Afrika verskeie 
kere besoek en het getuienis gelewer voor die 
Wereldhof in Den Haag. Hy is hoogleraar in Aard
rykskunde aan die Universiteit van Kalifornie, Los 
Angeles. Prof. Logan sal by die Afrika-simposium 
van 27 tot 28 Junie as gasspreker optree. 

Prof. J. Th. Thijsse, emeritus-professor in Hidroulika 
aan die Universiteit van Delft en hoof van die 
wereldbekende Waterloopkundige Laboratoriwn al
daar. (12 September tot 10 Oktober.) 

Prof. E. Damman, teoloog en hoof van die Religions
kundliche Institut van Rudolph Otto und Heiler, 
Marburg, Wes-Duitsland. Hy doseer o.a. Zulu en 
Nama. (1 tot 10 Oktober.) 

Prof. J . F. Goodwin, bekende kardioloog en hoof van 
die Kardiologiese Afdeling van die Nagraadse Skoal 
vir Geneeskunde in Hammersmith, Londen. Prof. 
Goodwin sal optree as gasspreker tydens die Nasio
nale Hart- en Internistekongres van 3 tot 8 Oktober. 

Prof. Walter Soete, Dekaan van die Fakulteit van Toe
gepaste Wetenskappe, Reijksuniversiteit, Gent, 
Belgie . Vooraanstaande ingenieur. (Gedurende 
Feesweke.) 



n Naam led voort in 

Heemstede, ons Jongste 
Dameskoshuis 

:)nthou u nog die Victoriaanse herewoning, Heem
;tede, langs Van Riebeeckstraat? Vir meer as 'n half
eeu was die bewoners van hierdie huis intiem gemoeid 
net die Universiteit en die Afrikaner se kultuurbe
.ange. 

Vroeg in hierdie eeu was Heemstede die woonhuis 
ran wyle mnr. Hendrik Bergh, in lewe bestuurder van 
lie Stellenbossche Distriksbank, vurige ondersteuner 
ran die Universiteit en karnpvegter vir die Afrikaner se 
cultuurbelange. Dit was in Hendrik Bergh se studeer
earner in Heemstede dat 16 mans op Vrydagmiddag, 
18 Desember 1914, die besluit geneem het, "dat het 

wenselijk is een Hollandsch nieuwsblad uit te geven". 
So is Die Burger, skryf Rykie van Reenen, in hierdie 
huis, "so nie gebore nie, dan ten minste ontvange". 
"De Burger" het ook by 'n later geIeentheid sy naarn 
gekry op voorste1 van Hendrik Bergh en gesekondeer 
deur mnr. P. A. Malan, huidige voorsitter van die 
Nasionale Pers. 

Dit was verrnoedelik in dieselfde vertrek waar die 
plan ontstaan het dat mnr, Jannie Marais R200,OOO 

moes skenk, die daad waardeur die Universiteit van 
Stellenbosch 'n werklikheid geword het. 

Hendrik Bergh is in 1915 oorlede en in 1918 is sy 



Li nk s 

Die au H eemsied e. D ie uertre]: regs met di e uitgeboud e 
ven sters, was H endr ie Bergh se stude erhamer waarin die 
gedenku/eardige uergadering op I4 Desember 19 14 
gebou is. ( Foto: Die Burger) 

Ond er links 

Van die balk an be t die inuoners ' n pragti ge uitsig op d ie 
Pieke en Siellenboscbberg , D ie groep ie eerstejaars wat bie r 
op die balk an afgeneem is, oerteenu/oo rdig al vie r die 
prouinsies en Suidwes-Airii:«. H ulle is u.l.n .r.: G ertru d BoIz 
van Liiderit z, S.W.A ., Sonja W ittich van Harburg, N atal , 
lHariett e Coetzee van Pretoria, Nina Coetzee van [obannes
burg, Rustelle T aute van Ladybrand, M al·tie d e Villiers van 
Sasolburg en Criste! van Wyk van Ceres. (F ot o: Edricb) 

On de r regs 

D ie verlreu ]: bes nog swaa r in d ie earners gehang toe d ie 
eerste m u/on ers op M aandag, 14 Februarie bulle intrek 
geneem bet. H ier staan die Primaria, me]. Elsabe Jansen, by 
tui ee eerstejaars u/at besig is am die e osbuisreels af te skr yf. 
Hulle is Bett ie Pourie van T haba Nchu en Retha Pretorius 
van Fick sbu rg. (F oto: Edricb) 

weduwee getroud met dr . Coert Grobbelaar wat vir 40 
jaar dosent in Soologie aan die Universiteit was. N a 
die dood van mev. Grobbelaar, het Martin a, dogter van 
Hendrik Bergh, en haar man, dr. G. J. (Joeba) Joubert, 
by dr . Grob belaar kom inwoon. In 1964 is mev. Jou
bert skielik oorlede, en die twee mans, albei afgetree, 
het ooreengekom dat huJIe nie meer die groot woning 
kon behou nie. Hull e het dit toe verkoop aan die Uni
versiteit wat lankal in die eiendom belanggestel het. 

En nou dra Heemstede, die koshuis, met trots die 

geskiedkundige naam. Die ou Heemstcde staan nog, 
as ' t ware in die skadu van sy jonger naamgenoot, want 
die koshuis is eintlik op die perseel langsaan en slegs 
gedeeltelik op Heemstede se grand opgerig. Eers wan
neer die volgende koshuis opgerig moet word, sal die 
ou herewoning vir goed verdwyn. Maar selfs dan sal 
sy naam en al die herinneringe wat daaraan kleef , 
voortleef in Heemstede, die koshuis. 

[ Sedert hierdie artikel opgestel is, het die Rektor, 
prof. H. B. Th orn, by geleentheid van die Amp telike 
Opening van die Universiteit op 23 Februarie in 'n ver
klaring o.a. gese : "Ek wil aan die hand doen dat ens 
Heemstede permanent behou. In die lig van die be
sondere betekenis wat Heemstede vir Die Burger en 
die Un iversiteit van Stellenbosch het , lyk dit my dat 
die restourasie en behoud daarvan 'n taak is wat goed
skiks deur Die Burger en die Universiteit saam onder
neem kan word . Daardeur sal hulle iets moois vir hulle
self doen , en gelykertyd iets moois aan die Afrikaner
volk en die hele Suid-Afrika gee." 

Die Rektor se wenk is van alle kante met toejuiging 
begroet, en daar is goeie rede om aan te neem dat uit
veering daaraan gegee sal word.) 



Navorsing in Belang
 
van die Wolbedryf
 
DR.J.G.SNYMAN 

Skaapteelt en W olkunde is een van die jongste departe
men te in die Fakulteit van Landbou. Onderrig op hier
die geb ied gen iet egter reeds aandag sede rt 1926. Van
af hierdie vroegste jare het dit 'n belan grike integrale 
afd elin g van die Departement Veeteelt gevorm. D ie 
groot aantal oudstudente wat tans by verskillende wol
org anisasies werksaam is, aan landboufakulteite en 
landboukolleges die yak Skaapteelt en W olkunde 
doseer, navorsing op verskillende pr oefstasies doen, 
noodsaaklike voorligting aanbied of selfs 'n goeie heen
kome in die skaapboerdery vind , getuig van kenn is en 
geprikkelde belan gstelling wat op Stellenbosch opge
doe n is. 

Die proses van urolgroei en die faktore wal di t beinuloed , 
word noueeurig bestudeer, D ie selle wal die vesel vorm, 
word in die folli kelknop afgeskei deur die proses van mit ose. 
Die spoed waarmee mitose geski ed, bepaal hoeveel 1001 

geproduseer sal u/ord, Deur mitose-alsti uriteit te bepaal, kan 
die invloed van uoedingselemente en groeistimulerende 
stow ure op oeselgroei bepaal word . Dr. f. G. Snyman, senior 
lektor en hoof van die D epartement Skaapteel en Wolkullde, 
is hier besig om mitotiese seldeling mikroskopies Ie 
ondersoee. 

Vir ons land is die skaap- en wol bed ryf van steeds 
toenemende ekonomiese belang, en in h ierdie opsig 
speel Kaapland , waaruit Stell enbosch die meeste van 
sy studentc trek, 'n baie groot rol. D ie provin sie produ
seer ongeveer 68% van die tot ale wol opbrengs van die 
land, terwyl die wolproduksie van die winterreenstreek 
ongeveer 17% van die Kaapl andse produksie uitmaak. 
Gedurende die afg elope vyf jaar het die wol produksie 
in die W interreenstreek met sowat 25% toegeneem, 
terwyl dit vir die land as geheel vrywel konstant gebly 
het. 

Op grond van die belangrikheid van die bedryf vir 
ons land en veral vir die Karoo- en Winterreengebiede, 

Basiese studies ill verband mel die voeding van skape moet 
eintl ik by die oerteringsprosesse ill die grootpens begin. 
H ierdle orgaan be: ' II omvallende ftmksie en stel die skaap 
in staat om growwe, plnnteerdige weidings en uoere, uiat 
andersins nuu eloos vir die mens is, am te si: in vie;' en u/ol, 
Deur middel van "n permanente uenster in die groot pens 
( 'II rum en [istel) is dil moo ntlik am "n kykie te kry in die 
ingewikkelde verwerkingsprosesse wal die uoere in hierdie 
orgaan ondergaan en om sodoende pogings aan te wend om 
die skaap te help am meer doeltreijend uan sy rantsoen 
gebruik te maak . 

_ A . , 
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vir voorgraadse onderri g, spesiale laboratoriumfasili
teite vir nagraadse studie en navorsing te skep. Pro
jekte waaraan dosente en nagraadse studente tans op 
Stellenbosch werk, is toegespits op probleme wat van 
wesentlike betekenis vir die wolbedryf is. Dit behels 
o.a. basiese studies wat verband hou met droogtevoe
ding, voedingstudies wat betrekking het op follikel
ontwikkeling en veselvorming, bloedstud ies wat ver
band mag hou met veselgroei en gehalte, studies van 
wolvesels met betrekking tot hulle fis ies-chemiese eien
skappe, bepaling van maatstawwe vir selektiewe teelt , 
en van korrelasies tussen eienskappe, oorerfl ikheids
waardes van eienskappe en vrugbaarheid studies. 

Die meegaande foto 's belig enkele van die navor
singspr ojekte waaraan dosente en nagraadse studente 
tans werk. 

Onder regs
 
Gekartelde uioloesels bet "n besond ere morjologiese struktuur.
 
A s u/oluesels met sekere kleItrs towwe gekleur word,
 
absorbeer slegs een beljt e van die oesel di e kl eurst of terwyl
 
die ander belite kleurloos bly. Dit is toe t e skryf aan
 
belangrik e versk ille tu ssen die uoee segmente, V esels wat
 
nie hierdie bilaterale struluuur besit nie, is nie geka rtel nie,
 
maar is reguit, Resultate dui aan dat die verboud ing tussen
 
die twee segmente die aantal kartels per dutm beinuloed
 
en dat dit 11011 saamhang met die groeispoed van die oesel.
 

Onder
 
'n Gedeelte van ' » ult ra-dun mit van ' n tooluesel wat die
 
verskillende bistologiese Eomp onente aandui. Die ko mpo

nente is uit verskillende proteine opgebou en oerleen aan die
 
uesel sy besond ere eienskappe. V ariasies in di e groei

omstandigbede van oesels, tuat duidelik uieerspieel word
 
ill oeselstruet uur, word elekt ronrnikr oskopies bestud eer.
 
( Foto's: Edricb)
 



Navorsingswerk in die Departement van 
Liggaamlike Opvoedkunde 
DR. J. W. PO S T M A 

Die Departement van Liggaamlike Op voedkunde vier 
vanjaar sy 30-jarige bestaan. Sedert die oprigting van 
sy eie gebou in 1940, het die Departement sodanig uit
gebrei dat 'n tweede gebou in 1962 opgerig moes word 
om voorsiening te maak vir 'n ruim biblioteek, lesing
sale, 'n oefensaal en kantore vir die dosente. 

Die personeel van die Departement bestaan tans uit 
5 mans en 5 dames onder leiding van prof. dr. D. H. 
Craven. Die meeste van die 200 studente in die De
partement volg die driejarige dipl omakursus en die 
B.A.- en B.Sc.-graadkursusse met Liggaamlike Op 
voedkunde as een van die hoofvakke. Voorsiening 
word ook gemaak vir gevorderde studie met die oog op 
die grade Hons.-B.Ed. Ph ., REd. Ph ., M.Ed . Ph. en 
D.Ed. Ph., terwyl 'n groot aantal H.P.O.D.-, S.O.D.
en Arbeidsterapiestudente kursusse in die Departement 
volg. 

Die verandering van die naam van die Departement 
van Liggaamsoefening na Liggaamlike Opv oedkunde 
is betekenisvoI, want dit dui die nuwe benadering in 
die opleiding aan. In die ou dae het die nadruk geval 
op Iiggaamlike vorming waarby praktie se werk sterk 
beklemtoon is. Hoewel daar, vera! by die opleiding van 
onderwysers, nog baie aandag aan praktiese werk gegee 
word, het die vereistes ten opsigte van die kenn is van 
die teoretiese aspekte van die vak altyd meer belangrik 
geword. In die B.A.- of B.Sc.-graadkursusse word be

newens kenn is van wetenskaplike vakke soos Anato
mie, Fisiologie en Gesondheidsleer, ook 'n deeglike 
begrip van die historiese, sieikundige en filosof ies
opvoedkundige aspekte van die vak vereis. Uit die aard 
van die saak neem metodiek en die organisasie van 
skoolsport 'n belangrike plek in by die opleiding van 
onderwysers , terwyl toetsing, versame1ing van weten
skaplike gegewens en die statistiese verwerking van 
data in nagraadse studie van besondere belang is. 

Liggaamlike Opvoedkunde as 'n wetenskap het dus 
gedurende die afgelope 25 jaar groot vorderin g ge
maak. Dit blyk nie aIleen uit die inhoud van die graad
kursusse nie, maar ook uit die wyduiteenlopende na
vorsingsprojekte wat deur dosente en studente in Lig
gaaml ike Opvoedkunde aangepak word. Hier volg 
enkele daarvan : 

• Dr. Craven en sy medewerkers het 'n omvattende 
ondersoek ingeste1 om die korrelasie tussen sekere 
persoonlikheidseienskappe en deelname aan sport 
te bepaal. 

Die geboue van die Departement van Liggaamlike Opuoed
ku nde is pragrig gelee aan die uoet van St ellenboscbberg, 
Die nuure gebou links op die foro bevar lesingkamers, die 
biblioteee , kanrore vir die dosente en "n saal vir opuoedeun
dige dans, teruiyl die ouer gebou regs die gimnasrieksale 
en nog 'n lesingkamer beuat , Reg voor laasgenoemde gebou 
Ie die swembad . 



D ie praesiese werk genies baie aandag i11 d ie opleidi ng van 
studente in Liggaaml ike Op-uoedlsunde. Beneuiens gimnasti ek , 
op uoedhundige dans en algemene beweg ing sopvo eding, 
moet die dames hulle bekwaam in verskeie sports oorte 
soos su/ em , tennis, hokkie, atl etie k en netbal. 

K rag sp eel ' n belangrike rol by 'n groat verskeidenheid van 
aktiwiteite, .Met behulp uan ' n treeseaal kan die groat spier
groepe getoets en die krag daaruan bep aal w ord. Die foto 
toon hoe die hag van die rugsprere geme et word deur ef fells 
VOOrOor te staan, die arms en bene reguit te bo« en net die 
rugspiere te span . 



Een vall die uernaamste komponenle I "W fiksheid is die toe
stand uraarrn die bart ell bloeduate uerlseer, M el bebu lp uan 
die sg. " opslaptoets" u/at bier geillust reer word, kry ons ' » 
insig in die organiese fiksheid uan ' n persoon, Die toets 
bestaan daarin dat die toetsling vyf minu te lank 'n bankie van 
uoorgesereure boogte op- en afklim. Daarna word die aantal 
bartslae per mrnuut getel ell uasgestel hoe lan]: dit neem 
totdat die hurtfrek wel/sie weer tot die normale terugkeer. 

' n Uitgebreide vakbiblioteek stel die studente ill staat om 
bulle kennis van die praktiese en die teoretiese aspekte uan 
die liggaamlike opuoeding te uergroot , D eur seminaarurer]: 
en studie-opdragte u/ord die gebrui]: van di e biblioteek 
gestlmuleer en die wetenskap lik e uorming van die stud ente 
bevorder. 

•	 Die skrywer hiervan het navorsing gedoen oor di e 
invloed van sekere oefeninge op len igh eid en, met 
di e hulp van 'n groep student e, het hy gegewens 
versamel oor die groei en prestasieverm oe van 
Suid-Afrikaanse skoolkinde rs. 'n Uitgebreide on 
dersoek is ook onderneem om die fiksheid van 
jong manne te meet en tan s word, in samewerking 
me t dr. M . N ienaber van die D epartement van 
Fisiolog ie en prof. D . E. W . Schumann van die 
D epartement van Statistiek, die verband tussen 
rnoto riese fiksheid en die suurstofopneernvermoe 
van studente in Liggaamlike O pvoedkunde bestu 
deer . 

•	 D r. H. 1. Ne! het 'n studie gemaak van d ie kine 
sio!ogiese beginsels wat deel uitmaak van die 
ergonometrie in die industrie. 

•	 Mnr. J. C. Kelder het die geskiedkundige ontwik
keling van Iiggaamlike opvoeding in S.A . bestu
deer en 

•	 Mnr. J. J. R. van der Merwe doen navorsing oor 
di e verband tussen skoo lleerplanne in Iiggaaml ike 
opvoed ing en deeJname aan rekr easie deur jong 
manne. 

•	 Benewens bogenoemde onderwe rpe, wo rd 'n ver
ske idenheid projekte deur gevorderde studente 
aangepak. 

D eur a! hierd ie akt iwite ite dra die D epar tement by 
tot die opbou van Liggaamlike O pvoed kunde as weten
skap. 



M et behulp van "n gasanali ese-apparaat wo rd die hoe veelheid 
suursto f en eoo lsuur wat lu gm onsters bevat, bepaal, Gedu
rende oejening uermeerder die suurstofverbruik en die 
produksie van eo olsuur aansienl ik. D ie persentasie van 
bierdie gasse wat in uitgeasemde lu g voorko m, word berek en. 
lndien ook di e total e hoeveelheid uitgeasemde lug (kyk [oto 
langsaan) en di e liggaamsgewig bek end is, kan d ie suu rstoi
kapasite it per kg liggaamsgewi g bepaal word . 

Uitbouoermoe is afhmlklik van d ie hoeveelheid suursto] u/at 
die bloed kan ueruoer, Met bebulp van ' n [ietsergometer 
uerrig die persoon 'n see ere arbeid. Die hoeveelhe id lu g 
uiat uitgeasem word, word geregist reer en monsters van d ie 
lug word geneem om geanalise er te w ord . ( Foto's: Edrich) 



l.f' • 

/ 

As me]. Matie/and sou Este ,Maree 'n sieraad vir enige troon
 
gewees het! En s)' is op uiaardige u/yse bygestaan deur baar
 
twee prinsesse, Patricia T erblancbe en [die Geyser.
 
( Poto's: [oban Stander)
 

Feestelike Joligheid 
Die organiseerders van 1966 se Studentekarnaval ver
dien werkJik 'n pluimpie ! Dit was 'n feeskarnaval en 
deur die ontwikkeling van die Universiteit vanaf 1866 
tot vandag as tema te kies, het hulle dit 'n ware Eeu
feeskamaval gemaak. 

Die sierwaens was deurgaans goed versorg en het 
getuig van oorspronklikheid en goeie smaak. Die 
Karnavalblad, Akkerjol, het algemene byval gevind; 
die koshuise was vir die eerste keer vir die geleentheid 
versier met vlae, beligting en so meer. Die Stadsraad 
het ook saamgewerk deur langs sekere strate gekleurde 
liggies aan te bring - en daarby was dit 'n perfekte Bo
landse sonskyndag ! 

Dit alles het daartoe meegewerk am 'n ware fees
atmosfeer te skep. Die studente kan trots wees op hier
die bydrae van hulle tot ons Eeufeesvierings. 

U sal saamstem dat 'n si eruia soos hierdie 'n prys uerdien ! 
Die drie boeke stet die inrigtings voor uiaaruit die Uniuer
siteit ontwikk e/ bet, nl , van onder na bo, die Stellenboscb
Gymnasium , die Stellenboscb-Kollege en die V ictoria
Kollege. Die oooraansig van die Ou Hoofgebou is tot in die 
fynste besonderbede lOeergegee en die Unioersiteitsu/apens 
(daar is een aan e/ke kant) is gebeel-en-al van verskillende 
eleure seuiejaartjies gemaak. 

Hierdie sieru/ a is ontiuerp en gebou deur die lntuoners 
van Dagbreee. byg ettaan denr die dames van Sonop, 
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Met behulp van 'n gasanaliese-appnraas word die hoeveelheid 
suurstof en hoolsuur wat lugmonsters bet/at, bepaal. Gedu
rende oej ening uermeerder die suurstc[uerbrui ]: en die 
produksie van koolsuur aansienlik. Die persentasie van 
hierdie gasse wat in uitgeasemde lug voorkom, word bereeen. 
lndien ook die totale boeueelb eid uitgeasemde lug (kyk foto 
langsaan) ell die liggaamsgewig bekend is, kan die suursto]
kapasiteit per kg liggaamsgewig bepaai word . 

Uitbou vermoe is afhanklik van die hoeveelhei d suursto] wat 
die bloed kan ueruoer. Met bebulp van ' n [ietsergometer 
uerrig die persoon "n sekere arbeid. Die hoeueelbeid lug 
wat uitgeasem word , word geregistreer en monsters van die 
lug word geneem am geanaliseer te word. (Fo to's: Edrich) 



As me]. Matie/and Jail Este Maree ' n sieraad vir enige Iraan
 
gewees het ! En sy is op waardige u/yse bygestaan deur haar
 
tu/ee prinsesse, Patricia T erblancbe en ldie Geyser.
 
(Poto's: [oban Stander)
 

Feestelike Joligheid 
Die organiseerders van 1966 se Studentek arnaval ver
dien werklik 'n pluimpie ! Dit was 'n feeskarnaval en 
deur die ontwikkeling van die Universiteit vanaf 1866 
tot vandag as tema te kies, het hulle dit 'n ware Eeu
feeskamaval gernaak. 

Die sierwaens was deurgaans goed versorg en het 
getuig van oorspronklikheid en goeie smaak. Die 
Karnav alblad, Akkerj ol, het algemene byval gevind; 
die koshuise was vir die eerste keer vir die geleentheid 
versier met viae, beligting en so meer. Die Stadsraad 
het ook saamgewerk deur langs sekere strate gekleurde 
liggies aan te bring - en daarby was dit 'n perfekte Bo
landse sonskyndag ! 

Dit alles het daartoe meegewerk om n ware fees
atmosfee r te skep. Die studente kan trots wees op hier
die bydrae van hulle tot ons Eeufeesvierings. 

U sa/ saamstem dat ' 11 sierua soos bierdie ' n prys uerdien l 
Die drie boeke stel die inrigtings voor u/aarui: die Unive r
siteit ontwikkel bet, nl, "an onder na bo, die Stellenboscb
Gymnasium, die Stellenboscb-Kollege en die V ictoria
Kollege. Die uooraansig van die 011 Hoojgebou is tot in die 
[ynste besonderbede weergegee en die Unioersi tensu/ap ens 
(daar is een aan e/ke kant) is gebeel-en-al van oerseillende 
k/ eure setoeiaartnes gemaak. 

Hierdie sieruia is onturerp en gebou deu r die inwoners 
van Dagbreee. bvgesraan deur die dames t'an Sonop. 
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deposit 

By Santam verdien u geld 4 persent
 

op spaarrekenings en tot 6 persent op
 
santam

vaste en kennisgewingdeposito's 

GEREGISTREERDE ALGEMENE BANK 

Pos hierdi e koepon aan die Sekretaris!Ontwikkelin g, Posbus 653, KAAPSTAD 

M N R.jME V.jMEJ . : 

VA N : 

varlang meer besond erhede insake Santam sa beleggin gsfasil il eite 

VZ6:R99S4 / 1A 
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Nuus van Oud-Matiebondtakke
 

Potchefstroom 

Volgens die beskrywing van die ere-sekretaris, mnr . C. 
W. van B. Gertenbach, het dit vrolik toegegaan by die 
dinee van die Potchefstroomse Tak op 23 Oktober 
verlede jaar. Die heerlike geregte is afgewissel met 
sang en skerts en talle heildronke, selfs een op die aan 
getroude oud -Maties, ingestel deur oud-W itsie D. von 
Berg. Ek kan glo dat hy dit Jclik moes ontgeld met 
tussensang van Die Besem, Matie se Peper , You'll 
know a Matie e.d.m. 

Dit uittrcdende Voorsitter en Sekretaris, mnre . H. J. 
van Zijl en C. W. van B. Gertenbach onderskeidelik, 
is herkies. Die addisionele lede is mnre. J. G. Brevis, 
P. W. van der W alt en ds. B. J. Schutte. 

Malmesbttry 

Dr. N. Sieberhagen, Hoofinspekteur van Kleurl ing
onderwys, was die gasspreker by die laaste algemene 
vergadering van die Oud-Matiebondtak op Malrnes
bury op 18 Oktober 1965. Die bestuur vir 1966 is soos 
volg saamgestel : 

Mnr. P. W. de Bruin (Voorsitter)
 
Mnr, Eddie Pienaar (Onder-voorsitter)
 
Mev. T. van Niekerk (Sekretaresse)
 
Mnr . A. S. Meyer en mej. A. Steyn
 

Oos-Rand 

Ongeveer 50 oud-Maties van die Oos-Rand het die 
jaarlikse dinee in die Buiteklub, Springs, op 22 Okto
ber bygewoon. Dr. Piet Koornhof het as spreker opge 
tree. 

Die Tak het groot planne vir die Eeufeesjaar. Groot 
getalle oud-Maties en hulle gesinne is op 5 Februarie 
in HeideJbergkJoof verwag waar musiek, sang, swem 
en vleisbraai aan die orde van die dag sou wees. lets 
heel besonders word nou reeds in die vooruitsig gestei 
vir die dinee in September. Die bestuur vir 1966 is soos 
volg saamgestei : 

Mnr. C. van der Merwe (Vo orsitter) 
Mnr. L. Nel (Onder-voorsitter) 
Mnr. J. Steyn (Sekretaris) 
Dorpsverteenwoordigers : Alberton: Mnr. B. 
Schmidt ; Benoni: Mnr. E. Ie Roux; Boksburg : Ds. 
P. Loots; Brakpan: Mnr. M. C. Burger ; Edenvale
Kempton Park: Mnr. H . Beyers; Germiston : Anna
tjie Sandenberg; Heid elberg: Sarah du Toit; N igel
Dannotter.: Mnr. J. Koorts; Springs: Mnr. G. 
Honiball. 

Pragtige Groei van Eeufeesfonds
 

Dit is vir 1i1atieland 'n groot genoee om aan te kon 
dig dat die Eeufeestrustfonds by ons ter perse gaan 
reeds die mooi totaal van R3,6oo,ooo bereik het. Oud
Maties is hulle daarvan bewus dat die aanvanklike mik
punt van R3 miljoen vir die Fonds reeds in Mei 1964 
bereik is. 'n Tweede mikpunt van R4 miljo en is gestel 
vir September 1966. Die Departement van Ontwikke
ling het 'n omvattende program vir die jaar opgestel 
en is vol vertroue dat hulle teen September sal kan 
aankondig dat die R4 miljoenkerf bereik is. 

Die pragtige wyse waarop oud-Maties tot die Fonds 
bygedra en met die organisasie van veldtogte behulp
saam was, is 'n ware bron van besieling vir die Univer
siteit. T ot op datum het oud-studente, ouers en ander 
individuele vriende 33% van die totaal bygedra . 

ili atieland wens die personeel van die Departement 
van Ontwikkeling hartlik geluk met wat reeds bereik 
is en wens hulle sterkte toe met die verdere taak. En 
ons doen 'n beroep op oud-Maties om die hande diep 
in die sak te steek en hierdi e Fonds teen September 
self verby die R4 miljoenkerf te stoot. 
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Mnr. C. S. Grobbelaar (B .Sc., B.Ing. 1957), hoof
tegn iesc beampte van die S.A. Buro vir Stand aarde se 
departement Siviele Ingenieurswese, het einde verlede 
jaar 'n uitgebreide reis in die buiteland onderneem 
waar hy die belangrikste brandtoetslaboratoriums be
soek en 'n grondige studie gemaak het van die oprig
ting van oonde. Mnr , Grobbelaar net ook die Inter
nasionale Standaardeorganisasie se konferensie oor 
brandtoetse op boumateriale en -strukture in Brussel s 
bygewoon. 

Mm. Japie K ritzinger (M.Sc. 1940), verteenwoord iger 
van Rondali a op Stellenbosch sedert 195 2, is bevorder 
tot gebiedsbestuurder vir die gebiede Stellen bosch, 
Paarl, Malmesbury en tot by Vredendal. Sy hoofkan
toor sal in die Paarl wees. Mnr. Kritzinger was voor-

Die Universiteitskoor kry sy Wapen 

"n Lank geeoesterde ideaal is ill N ovember uerlede [aar uer
wesenlik toe die Unic ersiteitshoor hill eie koorwapen kon 
ontbul, Die seremonie bet in Harm onie plaasgevind en is 
waargeneem deur meu. H elen McLachlan, eggenote vall 
die koorleier. 

Die urapen waarvan u bier 'n afdruk sien, is ontwe rp deur 
mnr, Pieter Peiser van Kaapstad. Die lier, met die koornaam 
onderaan, is simbolies van die bele koor. Die buitenste 
raamwerk oerteenu/ oordig die mans en die dames ondershei
delik, teruryl die vier snare die vier stemme, sopraan, alt, 
tenoor en bas uoorstel , Die boonste balk wat di e lier saam
snoer tot 'n eenbeid en waar die snare tot 'n suiuier kwaliteit 
ingestel kan word, verteenwoordig die eoorleier. 

Die uiapen sal slegs as lapeluiapen vir eaorlede beskik
baa' uiees. (Foto: Johan Stander) 

heen 4 jaar lank dosent in Chern ie aan die Universiteit 
van Stellenbosch. 

Dr. C. A . 'van N iekerk, senior lektor in Veeart seny
kunde en D ieref isiologie, het aan die einde van 1965 
die graad M.Med . Vet . (Gyn.) met lof behaal aan die 
Un iversiteit van Pretoria . 

M nr. C. J. F. Human (B.Comm. 1941, H ans. B.Comm. 
1960), H oofbestuurder van Federale Volksbeleggings 
Bpk. , is onlangs aangestel as Besturende D irekteur van 
die Maatskappy. Hy behou ook die betrekking as Ho of
bestuurder. Mnr. Human het in 1947 as klerk by die 
Federale Groep aangesluit en was sedertdien agtereen
volgens taksekretaris, takbestuurder en assistent-be
stuurder totdat hy in 1959 tot Hoofbestuurder bevor
der is. 

Drie Broers altesaam 104 jaar Hoogleraar 
Prof . dr. D. P. du T . Malherhe bet gedurende Oktober 
uerlede [aar sy 86ste uerjaardag saam met sy ttoee broers op 
Stell enboscb geoier. Hulle is prof . dr. I . de V . Malherbe 
(links) en prof . dr. P. E. ]. Malherbe ( regs) . 

Dr. D. F. du T oit Malherbe is die enigste oorleu/ende 
stigterlid van die Transuaalse Unioersiteitseollege, en was 34 
;aar as boogleraar aan bierdie Kollege, later die Uniuersiteit 
van Pretoria, oerbonde. Prof . 1. de V. Malherbe was 35 [aar 
lank hoogleraar in Landboucbemie aan die Unioersiteit van 
Stellenboscb en [are lang dekaan van die Fakulteit van 
Landbou. Dr. Fransie Malherbe was oak 35 [aar lank 
boogleraar in Afrikaans/ Nederlands aan bierdie Universiteit , 
Voo rwaar 'n trotse [amiliereeord ! 
(Foto: Nas . Koerante) 



Van Heinde en Ver
 

Mnr. Chirstiaan Joubert (B .Se. 1957), seun van dr. G. 
J. (Joeba) Joubert van Stellenbosch, het in 1963 'n 
jaarkursus voltooi aan die Institute for the Reproduc
tion of Laboratory Animals. By hierdie instituut, wat 
onder direksie van die British Medical Association 
staan, word diere onder kiemvrye toestande geteel. 
Sedert sy terugkeer is hy deur die N .V.NT., waar hy 
in diens is, versoek om 'n dergelike laboratorium te 
Pretoria te ontwerp waar proefdiere geteel sal word 
vir gebruik in mediese en kankernavorsing. Einde 1965 
is hy deur die Raad van Direkteure wat sulke labora
toria in die V.S.A. en Wes-Europa beheer , genooi om 
'n referaat te lewer by hulle intern asionale konferensie 
te Dublin, Ierland . Na afloop van die konferensie het 
hy die vernaamste proefdiersentrums in die Vereni gde 
Koninkryk en op die Vasteland besoek. 

Mnr. Pieter K ooij (B .Mus. 1958) het in Desember 
verlede jaar na jarelange klavier- en sangstud ie oorsee 
ria Suid-Afrika teruggekeer. Hy het in Miinchen gestu
deer en ook daar en in Londen in konserte opgetree. 

Dr . Prikkie M eyer (B.A. 1917, M.Se. 1918) het in 
Februarie vanjaar afgetree as Voorsitter van Yskor. Dr. 
Meyer was verbonde aan Yskor vanaf sy stigting 37 
jaar gelede. In 1949 het hy wyle dr. H. J. van der Bijl 
as Voorsitter opgevolg. 

Dr. Frikkie M eyer 

Prof. D . H . Craven , dr. J. W . Postma en dr. Isabel 
Nel is gedurende Oktober verlede jaar deur die Ver
eniging vir Liggaamlike Opvoeding en Rekreasie vet
eer. Aan prof. Craven en dr. Postma is die hoogste 
onderskeiding, die Silwer Jubileum Toekenning uitge
reik, en dr. Nel het die Spesiale Merietetoekenning 
ontvang. 

Hannes Marais (B.Se. in Landbou 1963) bekende oud
Matie Springbokvoorryman, is op 18 Desember op 
Bethlehem getroud met mej. Christa Steyn (H.P.O.D. 
1963), dogter van ds. J. G. C. Steyn. Die egpaar het 
hulle op Stellenbosch gevestig waar Marais vanjaar na
graadse studie doen en natuurlik vir die Maties sal 
rugby speel. 

Adv. A . C. CiUiers (B .A. LL.B. 1955), seun van prof. 
A. C. Cilliers van Stellenbosch, is aangestel as hoog
leraar in die Regte aan die Universiteit van Port Eliza
beth. 

Dr. P. J. Rabie (B.A . 1937; M.A . (Latyn) 1938; M.A. 
(Grieks) 1939; LL.B. 1948) is einde Januarie aangestel 
as regter in die Transvaalse Hooggeregshof. Dr. Rabie 
was een van die drie senior advokate in die regspan wat 
Suid-A fr ika by die Wereldhof in Den Haag verteen
woordig het. 

Dr. P. t . Rabie 



- - - - - - - -

'n Gewaardeerde Geskenk
 

Mev. D. F. Kokot het onlangs 'n kleurkaart aangevra 
met die oog daarop om vir haar man, dr. D. F. Kokot 
van Pretoria, 'n oud-Matiekleurbaadjie te laat maak as 
geskenk op sy nste verjaardag. Dr. Kokot het die 
B.A.-graad aan die ou Victoria-Kollege behaal, en hoe
wel hy sedertdien die graad B.Se. aan die Universiteit 
van die Witwatersrand en 'n D .Sc.-graad aan die Uni
versiteit van Pretoria beha al het, besef mev. Kokot dat 
"Matieland is still his old home". 

Na die ontvangs van die geskenk het dr. Kokot soos 
volg aan die Departement van Ontwikkeling geskryf : 

" My wife has asked me to write and thank you for 

"Matieland"-Fonds 

Tot op 31 Januarie 1965 het ons lesers RS,23 3.00 tot 
die Fonds bygedra. Ons erken met dank en waardering 
die volgende bydraes wat sedertdien ontvang is : 

the prompt manner in which you dealt with her request 
to supply her with a Registrati on Card to enable her 
to buy an Old Boy's Blazer as a surprise for my nrd 
birthday. 

The card duly arrived and she was able to obtain a 
blazer from the local agents. 

It is going to give me a tremendous thrill to be able 
to wear the old Matie colours again after 52 years! Not 
that I have forgotten Stellenbosch and my happy years 
at the Victoria College. I still follow with the greatest 
interest the progress of my Alm a Mater and rejoice in 
its achievements." 

Ganz, Mnr. Louis, Naudestraat 640, Won
derboom-Suid, Pretoria 2.00 

Gl atthaar, Mnr. J. 0 ., Privaatsak 280, Pre
tori a 5.00 

Greeff, Mnr. A. J. , Posbus 48 , Vereeni
ging 2.00 

Haarhoff, Mev. R. V. , Marestraat 99 , 
Pietersburg ... 2.00 

Hanekom, Mnr. F. van S., De Beersweg 
93, Strand .. . 2.00 

Hattingh, Mnr. P. L., Posbus 2778, Wind
hoek, S.W,A. 2.00 

Heyns, Ds. 1. J., N.G. Pastorie, Colbyn , 
Pretoria 2.00 

Hofmeyr, Mnr. en Mev. J. H., Posbus 16, 
Riversdal, K.P. . .. 5.00 

Jordaan, Mnr. J. H. J., Posbus 195, Ma
riental, S.W.A. . . . 2.00 

Kritzinger, Mnr. J. H., Univ, van Natal, 
Pietermaritzburg 2.00 

linow, Mnr. K., Windhoek Hoerskool, 
Windhoek, S.W.A. . .. 

Loos, Mnr. M. A., Agronomy Dept., Cor
nell University, Ithaca, N.Y., U.S.A. ' " 3.00 

Louw, Dr. Eric H. , Rivertonweg 38, Ron 
debosch 10.00 

Louw, Dr. J. D., Watersonstraat 2I, Sasol
burg, O.V.S. 

_ ._ _.._-_..... 

Totaal tot 31 Januarie 1965 . .. 
" Anoniem" , Pk. Hanover 
Bester , Kapt. 1. J ., Vlootskeepswerf, 

Simonstad . .. 
Bosch, Mm. J . F. , Brandwag, Mossel baai 
Botha, Mnr. en Mev. C V ., los Angeles 

42, Troyestraat, Sunnyside, Pretoria .. . 
Broeksma, Adv. A. H ., "Alto", Posbus IS , 

lynedoch 
Burnett, Mnr. H . J. R. , Posbus I09, Vre

dendal 
Conradie, Mnr. D . J . J. , Herbert Baker

straat 48, Groenkloof, Pretoria ". 
Cronje, Mnr. 1., Posbus 66, Mufulira, 

Zambia 
De Groot, Mnr. C W ., Barnatostraat 8, 

Kimberley . .. 
Du Plessis, Mnr, en Mev. W . A., Posbus 

49, Barkly-Wes ... 
Du Toit, Mev. A. C , Weavindstraat 30 , 

Colbyn , Pretoria . .. 
Esslinger, Mnr. D ., Posbus 187, Swakop

mund, S.W.A. ... 

R5,233·00 
2.00 

5.00 
2.00 

2.00 

IO .OO 

2.00 

10.00 

2.00 

2.00 

4.00 

3.00 

2.00 



2.00 

2.00 

Marais, Mej. M . M . S., Bergz ichtstraat 41, 
Malmesbury 

Marais, D r. W . D ., Bosberg , Barnweg, 
Pk. Bergvliet 

Matthews, Mnr, J . P., Posbus 94 , Walvis 
baai 

Naude, Me v. A. S., l angstraat 21, lich 
tenburg 

N aude, Mnr. F. E., Hoer Tegni ese Skool, 
W olmaranstad 

Nel, Mnr. Ni co J ., Toddlaan 464, Vil 
lieria, Pretoria 

N evelin g, D r. en Mev. C. H ., Wange 
mannstraat 294 , Groenkloof Pretoria 

O dendaal, Me j. M . M. de V. , W .N.N.R., 
Pretoria 

Pauw, Mej. P ., Summ erseat Close, Higgo
vale, Kaapstad . . . 

Plich ta, M nr. Oskar, Posbus 131 , Keet
man shoop, S.W.A. 

Pretorius, Mnr, P. G ., Posbus 223, W it 
bank, T vl. .. . 

Roediger, Mnr, 1. E., Lili enthalst rasse 9, 
4,000 D usseld orf-Nord, D uitsland . . . 

Rossouw, Mnr. P. H. , Posbus 3II9, W ind 
hoek 

Rotter,	 Mnr. H. , Posbus 544, T sumeb, 
S.W.A. 

Schneider, Mnr. W . R., Posbus 78 , Wind 
hoek, S.W.A. 

Seeger , Mnr. K. G ., Posbus 2168, W ind
hoek . .. 

Smalberger, Mnr. G . F., Dept. Justisie, 
P/ sak 8 I , Pretor ia ... 

Spruijt ,	 Mnr. J. , D olfstr aat 71, Parys, 
O.V.S. 

Stad ion , Mnr, A., Mon D esir I, D ie Laan 
5.00 35, Stellenbosch . . . 

Stander, Mnr. A. H ., Posbus 485 , Roode
10 .00	 poort, Tv!. . . . 

Steyn, Mnr. A. P . A., Sr. en Mnr . A. P. A. , 
2.00	 Jr. , Posbus 99, Klerksdorp .. . 

Strauss, Mev . A., Posbus 124, Calvinia . . . 
Strydom , Mnr. H . 1. , Soeteweide 2, Stel 

lenbosch 
3.00 Syfret's T rust Com pany Ltd., P .O . Box 

206, Cape Town . . . 
Terblanche, Mnr. G . W . D. , Die H oer

skool, Oudtshoorn 
2.00	 Theron , Mnr. en Mev. T. A. , Carrington 

weg 18, Kimberley .. . 
2.00	 Van Aswegen, Mnr. en Mev. J. W . 1. , 

Posbus 45 , Windhoek 
4.00 Van den Berg, D r. Jan, " La Briqueteri e" , 

Bordigny par Breteu il-sur-Iton, Eure 
France 

Van der Me rwe, Mnr. J. P., Maraisstraat 
3.00 86 , Brooklyn, Pretoria 

Van der Me rwe, Prof. P. W. , Soete 
2.00	 Weide 13, Stellenbosch 

Van de r Poel , Mnr. en Mev. Roux, Salis

4.00 bury laan 32, Bellville 
Van Heerden, J., Hoerskool, Strydenburg 

2.00 
T OTAAL ( tot 17 Februarie 1966) .. . 

8 .00 

3.00 

4.00 
1.00 

2.00 

10.00 

5.00 

5.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

5.00 
2.00 

R5A40.00 
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Ons Eet Hul Nagedagtenis
 
Gam Japie Hees e 

Met die heengaan op 3I Desember I965 van dr. Jacob 
de Villiers Heese, alombekend as Oom Japie, het die 
Universiteit en veral die Fakulteit van Opvoedkunde 
'n swaar verlies gely. 

Dr. Heese was vir 'n tydperk van 30 jaar senior lek
tor in Op voedkunde in die Departement van Metodiek 
waar hy 'n kursus in die metodiek van die onderwys in 
spesiale klasse vir verstandelik-vertraagde leeriinge en 
kursusse in Jcugbewegings behartig het. Hy was ook 
verantwoordelik vir die organisering van proefonder
wys. 

Sy nagedagtenis sal vir sy kollegas en oud-studente 
altyd 'n bron van besieling bly. Sy toewyding en diens
willigheid as vriend van die jeug en jeugleier sal nooit 
vergeet word nie. Hy was 'n onderwysman wat in sy 
werk en wandel die krag van die voorbeeld getoon het 
- rotsvas by 'n beginselsaak; oop van gemoed waar daar 
begrypend opgetree moes word. 

Diegene wat die voorreg gehad het om hom intiem 
te ken sal hom in die eerste plek as mens onth ou 
groot van gees en rein van hart. 

"Those who live in the heart s they leave behind 
Do not die." 

P RO F. J. F. A. S W AR T Z 

J17y/e dr. ]. de V . H eese 

Gam Chris van Niekerk 

Hiermee Ie Matieland 'n kransie op die graf van wyle 
kommand ant Chris van Niekerk, die "eerbiedwaardige 
en trotse aristokraat van die Suid-Afrikaanse politiek" 
wat op 2 Januarie vanjaar op Oudtshoorn oorlede is. 
Hy het verlede jaar op 26 Augustus sy 9I ste verjaardag 
gevier. 

Kmdt. Van Ni ekerk is op 26 Augustus I87 4 op die 
histor iese plaas Vegkop gebore. N a sy skoolopleiding 
op Wellington het hy na Stellenbosch gekom om vir 
pred ikant te studeer. Sy studies is egter in I899 onder
breek toe hy as Kaap se rebel by die boerekornmando' s 
in die Vrystaat aangesluit het. Op zo-jarige leeftyd het 
hy reeds gevorder tot Kommandant van Kroonstad. 

N a die oorlog het kmdt. Van Niekerk 'n tyd lank 
onderwys gegee. In 1907 is hy verkies tot lid van die 
Vrystaatse Parlement en het tot 1960 ononderbroke sy 
land as lid van die Volksraad en Senaat gedien. In 
1924 het hy Senator geword en was 22 jaar lank, van 
1930 tot 1940 en weer van 1948 tot 1960 President 
van die Senaat. 

Komm andant Van Niekerk was ook Direkteur van 
die Nas ionale Pers Bpk. en erelid van die S.A. Akade
mie vir Wetenskap en Kun s. Hierdie liggaam het in 
1962 aan hom die D . F. Malan-medalje toegeken vir sy 
bydrae tot die bevordering van Afrikaanse taal en kul
tuur en in 1963 het hy die F.A.K . se erepenning vir 
volksdiens ontvang. In 1957 het die Universiteit van 
Stellenbosch aan hom as " onvermoeide, getr oue, ras
egte seun van Suid-Afrika" 'n eredoktorsgraad in die 
W ysbegeerte toegeken. 

J17y/e kmdt. Chris van N iekerk 



Fair Lady 

Die Huisgenoot 

Sarie Marais 

Die Landbouweekblad 

Die Jongspan 

LEESGENOT ... VIR ALMAL! 

. DIE STELLENBOSSCHE DISTRIKSBANK BEPERK
 
Stedlenhosch en omgewing se eie 

DISTRIKSBANK 

Die enigste in die 

REPUBLIEK 

U navrae en 'n besoek word verwelkom 

ook 10 

KUILSRIVIER EN KRAAIFONTEIN 

- ' .. - _.- - - .. .. -. - -- -- ~_ .~ 



• • •••• spells 

KM1? Cl,Ff/A4N. 
Na1 tj-14'VJY 

Vt'K"Hcq/;(/$
I kI:'f ! 

~~-

o 

AI[6 A , 
WA" 
INA'S J,\! 
t.E<K£R 
.pR'COJ..1 .r 

Waf ma a k a ns by AS & (N. 

Ond er a ndere lo af a ns die 

d rame vo n verbee ld ingryke 

mo nne bewao rhe id wo rd 

d ra me vo n ' n suksesva lle 

la a pba an . O ns wi! ing e ni 

e urs he, skei kund iqes, wis

kund iges e n notuurkund iges. 

Ons b ie d in te ressan te w e rk, 

uitstekende sos iole ge riewe

en oa ngen ome mense am 

me e sa a m Ie we rk. Kam g e 

se ls met e ns oor u toeko ms. 

Die Personeelbeduurder,
 

AFRICAN EXPLOSIVES AND
 

CHEMICAL INDUSTRIES
 

LIMITED,
 

Posbus 1122,
 

Johannesburg.

PiT 

Ja, ons weet wat dit spelle! Grosvenor daarenteen, staan vir 
die Kaap se vooraanstaande Ford-handelaars en 

garagediens. 
Korn besigtig die nuutste Ford-modelle in ons 

toonkamers - die elegante Galaxie en Fairlane, 
twee groot 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 

gerus 2-5521 vir 'n afspraak om u 
eie motor deeglik te laat nasien - ons 

voortrcflike garagcdiens as gemagtigde Ford
handelaars is wyd en syd bekend. 

Grosvenor Motors 
GH S99 STRAN DSTRAAT 73, KAAPSTAD. BEL 2-5521 



AS DIT 'N BOEK IS-ONS HET DIT 

Die keur in die volgende ajdelings: 

Novelles en Romans 
Kortverhale en Sketse 
Essays 
Klnd erboeke en Jeugboeke 
Drama en Poesle 
Bloemleslngs 
Lett erkund ige Kritiek 
Taalsake 

Woordeboeke 
Godsdlens 
Lewenskuns 
Maatskapl lke Sake 
Klere en Voorkoms 
Gesondheid 
Voedsel en Drank 
Blomme 

Boerdery 
Wetenskap en Slo kperdj ies 
Muslek 
Spo rt 
Relsbeskrywings 
Gesk ledenls 
Biografle 
Naslaanwerke 

NASIONALE BOEKHANDEL BETEKEN LEESWAARDEI 

NASIONAlE lID BOEKHANDEL 
Wandelgang, 
Groote Kerk, 
Poebus 2063, 
Kaapstad . 

Escom-Sentrum, 
Wolmaransstraal, 
Posbus 9898, 
Johannesburg. 

Henrystraal64 en 
Maltiandstraat 53 
Posbus 1058, 
Bloemfontein, 

h/v Princess- en 
Cawoodslraal, 
Posbus 95, 
Port Elizabeth. 

Voortrekkerweg 386. 
Posbus 119, 
Parow. 

Net • na 3 j aar teen 
die h uidige koers van 

5%% per jaar op 
Su bskripsie-Aandele
* Langer termyne met grater of 
kleiner bydraes kan gereel word 

SXAMBOU 
( Pe r m a n e n t e ) BOUVERENIGING 

W AAR MENS TUIS VOEL 
367 takkantare en agentskappe fn SA en S.W.A. 

per maand word
 

VZAg I 24~ 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

§ § 
§ § 
§ § 
§ § 
§ § 
§ § 
§ §
§ § 
§ § 
§ § 
§ § 
§ § 
§ § 
§ § 
§ § 
§ § 
§ §
§ §
§ §
§ § 
§ §
§ Doen gewone werk, § 
§ § 
§ §
§ Knoopsgate, Knope, Omkap, Borduurwerk, § 
§ § 
§ §
§ Name skryf, ens. § 
§ § 
§ § 
~ HANDAANGEDREWE R53 .. MOTORAANGEDREWE R66 ~ 

§ § 
§ § 
§ § 
§ § 
§ § 

~ -NAAIMASJIENE ~ 
~ VOORTREKKER· TELEFOON ~ 
§ WEG 35, 98-6489 §
§ §
§ PAROW § 

~ KONTRAKTEURS VIR K.H.V.S. ~ 
§ Vir verdere besonderhede sien Verdelings-/Ka/enderb ladsy in Te'e/oangid5 § 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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, kui 7.. . met n see urer 
Maties, of ju lie HUIS TOE gaan, VAKANSIE gaan hou of 'n SPORTTOER 
reel-met Union-Castle se Groot Skepe is dit makl ik, plesierig en goedkoop. 

AI wi l ju lie ook binneland toe - gooi 'n draai op see en kom uitgerus by 
die bestemming. Dis 'n vakansie op sigself. Kuie r-kuier. Union-Castle 
gee jou die ontspanning wat jy verdien , die geselligheid waarvan jy hou, 
kos uit die boonste rakke, vermaak duisend ! En dikwels ekskursletar iewe 
wat jou heelwat bespaar. 

Kry besond erh ede by UNION -CASTLE of 

STELLENBOSCH-REISAGENTSKAP
 
BIRDSTRAAT, STELLENBOSCH. TELEFOON 3611. 

PNB1495A 

~ Gedruk deur N osionale Hondelsdrukkery, Bpk. - Elsiesriv le r 



E1 e ig ret
 
'n Meesterstu
 

In Suid-A frika vervaardig 




