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Werkgeleenthede 
Die Federale Groep is stewig ingeskakel by 
die gro ei van Suid -Afrika. Trouens, hy gee 
d ikw els die pas aan. 
Met sy wydverspreide belange in die nyw er
heid, die mynbou en die handel, b ied die 
Groep voortd urend ' n unieke verskeidenheid 
van tegn iese, akaderniese en adm in istratiewe 

poste aan. asook aantrekl ike studiebeurse
 
v ir studente.
 
By die Federale Groep kan die man met
 
in isiat ief en ide ale d ie vooru itgang, vervu l 

ling en sekuriteit kry w at gepaard gaa n met
 
gesonde groei . Kom bespreek gerus u toe

koms met Federa le Volksbelegg ings Beperk.
 

DIE FEDERALE GROEP 
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Suid-Afrikaanse Lugdiens kies 

DieWereld seBeste Brandewyn 
Uit al die beskikbare brandewynsoorte
 

het Suid-Afrikaanse Lugdiens Oude Meester
 
gekies vir bediening aan sy passasiers

in 'n eksklusiewe miniatuur-botteltjie
 
wat spesiaal vir S.A.L. verpak word.
 

Oude Meester-gekies as verteenwoordigend
 
van Suid-Afrikaanse Lugdiens se hoe
 

kwaliteitstandaarde wat wereldoor bekend is.
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?Kanu 
werklik 

bekostigom
ufinansies
 

stuk-stuk 
te 

behartig? 
Baie mense maak maar so. Hier 'n lening, daar weer Alles onder een dak. Beleggings teen mede
'n belegging. Elders 'n bietjie brandversekering, en dingende rentekoerse - plus bonusrente. Persoonlike 
dan weer 'n man wat raad moet gee met inkomste lenings. Brandversekering, Motorversekering plus 
belasting . nog 70 ander soorte versekering. Beplanning en 
Daar is nooit 'n volledige finanslele prentjie nie. administrasie van aile sake, Advies. En nog meer. 
Pleks dat al 'n mens se bates saam ingespan word in Kortorn. 'n afgeronde, oorsigtelike, beplande prentjie. 
'n beplande geheel, word flnansiele kragte verspil. Die daen Santam Bank reeds sedert 1918 vir 
(En tvd 7 Maenie praat nie!) mense en lnstansies . groat en klein . Ook graag vir u. 
Maar daar is mense wat die volle voordeel van al By u naaste Santarnkantoor. ~ 
hul bates genie!. Dis die mense wat gebru ik maak 
van Santam se gespesialiseerde bank - en verseke
ringsdienste. 

Santam Bank Beperk 

Santam Versekeringsmaatskappy Beperk 
KANTORE DWARSDEUR DIE REPUBLlEK, SUIDWES-AFRIKA EN RHODES I!? 

VZ&R3160A 
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• • • • 

•In die jaar 2000 sal hierdie jong man In 
die vyftig wees - U ook 

In die vyft ig---en dis glad nie oud nie! U sal dan al sowat 
25 jaar lank die vrugte gepluk het van u huidige opleiding 
---en u het miskien ' n seun wat u graag in u voetspore wil 
laat volg. U sal aan aftree begin dink en u het ongetwy
feld toek omsdrome vir daardie oudag-'n wereldreis, 
miskien , of 'n huisie by die see-in hierdie stadium het u 
moontlik nog nie eers daaraan gedink nie. Die jong man 
hierbo het wei daaraan gedink. Hy het nog nie beplan 
wat hy gaan doen wanneer hy aftree nie- hy het net 

beplan om in d ie jaar 2000 in staat te wees om te doen war 
hy wil, deur op die regte ouderdom Ie begin spaar deur 
middel van 'n Ou Mutual-uitkeerversekeringspolis, U 
ouderdom is die regte ouderdom-volg geru s sy voorbeeld. 
U sal weet presies hoeveel om gereeld opsy te sit---en 
dit is die makl ikste manier om te spaar. D ie belangrikste 
van alles is, van die oomblik dat die polis begin, sal u 
waardevolle lewensdekking geniet. U naaste Ou Mutual
kant oor sal dit met genoee met u bespreek. 

DIE OU MUTU AL . . . . 
SUID·AFRI KAAN SE ONDERLINGE LEWENSVERSEKERINGSGENOOTSKAP 

SAM 436, • 
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GEMAK
 
BEGIN
 
HIER ...
 

D Anatomiese snit 
vir volmaakte pas 

D Maksimum lig
gaamsondersteuning 

a Supersagte gekam
de katoen 

c Ogiestofof ,Interlock' 

D Drie ontwerpe om van 
te kies 

PLUS 

C "Nix" Reknylon-amper
broekies 
D Veelkleur-katoenbroekies 

-ONDERKLERE 

VIR GEMAK EN OUURSAAMHEIO 

ORAL BY VOORAANSTAANDE HANDELAARS 
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RAYMOND WILLIAM WILCOCKS 

B.A., Ph.D. (Berlyn), D.C.L. (h.c.) (Oxon.), D.Comm. (h.c.) (Stell.) 

23 Januarie 1892- 16 Maart 1967 
Oud-Rektor van die Universiteit van Srellenbosch 1935 - 1954 
Matieland bring eerbiedige huldebetoon aan sy nagedagtenis 
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Bakens
 

Deesdae moet ons die landmeter se penne soek om 
die hoeke van ons, erwe op die dorpe aan te dui , maar 
op sommige plase staan nog stewige klippilare wat 
as bakens opgerig is. 

Daardie bakens hoef nie gesoek te word nie, en 
hulle word ook nie sommer uitgetrek of oornag ver
plant nie! Met die verkyker kon selfs gesien word of 
die vee buitekant hulle limiet of nag wel duskant 
was. Die grense was duidelik. 

Maar vandag se penne word tot onder die grond
oppervlakte ingedryf, en argeloos oortree jy soms, 
sonder am bewus te wees dat jy jou eiendom en eien
domlike verlaat het. Boonop wis ons soms die gren
se van ons dorpserwe uit en verwyder ons die heinings, 
am by ons en ons bure die indruk te wek dat ons 
meer ruimte het as by. die skrale 60 X 100 voet, wat 
ten duurste gekoop en dikwels slegs gedeeltelik be
taal is. 

Die wondere van tegniek het ons oak gehelp am 
grense uit te wis. Vliegtuie bring wereldstede binne 
enkele me van mekaar. Die pers en die radio bring 
die mense se gedagtes bymekaar. Dit is opvallend dat, 
toe kommunikasie moeilik was, godsdienste en filo
sofiee van besonder hoogstaande gehalte moes wces 
am tyd en afstand te oorbrug en lewensvatbaar an
derkant uit te kom, maar dat vandag , wannecr daar 
die gerieflike, vinnigc verbindinge is, snert en opper
vlakkigheid f1oreer. 

"Boos is goed , en goed is boos: 
Fladder deur vogdarnp vuil en voos", 

so tier die hekse in Macbeth . 
Daarom vind ons dit so bemoedigend dat die 

A. S .B . op Stellenbosch deur die Eerste Minister, rnnr. 
Vorster , gelukgewens kon word dat hulle nag in hier
die tyd oar idealisme kan beraadslaag. 

Daarom is dit 'n baken in die kulturele lewe van 
Stellenbosch in die besonder , en vir ons land in 'n 

wyer sin, dat die D. F. Malan-museum hier kon ge
open word . 

Daarom is dit verblydend dat die leerstoel van Afri
kaanse Kultuur- en Volkskunde deur die berniddeling 
van die A.T.K.V. aan die Universiteit van Stellen
bosch kon ingestel word . 

Stellenbosch se studente, soos alle ander studente, 
het die taak am duidelik te onderskei waar die limiete 
is. Ons reken daarop dat hulle hierin bygestaan sal 
word deur hulle ouers en hulle dosente . 

Wyle dr. D. F. Malan het sy eie bakens van geloof 
duidelik gestel: "Jou God, jou Yolk, jouself". Hier
volgens kon hy sy eie geografiese en geestelike limiete 
bepaal - en terselfdertyd die van sy land. Groot is 
ons erkentlikheid dus teenoor wyle dr. Malan en sy 
gesin dat hierdie man se geloof en lewe in die museum 
helder uitgebeeld kon word . So kan die pad waar
langs hy gekom het, bestudeer word om ons koers 
vorentoe te help bepaai. 

'n Groot taak rus op die Departement van Afrikaan
se Kultuur- en Volkskunde. Dit was 'n verhewe ge
dagte van mnr . J. P. Hugo, Hoofbestuurder van die 
Suid-Afrikaanse Spoorwee, toe hy met kommer in sy 
hart oor die toekoms van ons Yolk, aan die noodsaak
likheid van die gemelde leerstoel gedink het. Dit was 
'n mosie van vertroue in die A.T.K.V. toe hy die Hoof
voorsitter, brigadier Marius van Vuuren, gevra het 
om so 'n kursus moontlik te maak. 

Die A.T .K.v. het die uitdaging met beslistheid aan
vaar, en RlOO,OOO is tot die beskikking van die Uni 
versiteit gestel om die ideaal te verwesenlik . Dit was 
immers juis ook die A.T.K.V. wat in 1938 die wiele, 
wat kultureel en ekonomies diep, bree en blywende 
spore getrap het, oar Suid-Afrika laat rol het. 

Stellenbosch is nie net bevoorreg deur die skenking 
nie, maar daar rus nou 'n nog groter verpligting op 
ons om die verlede te bestudeer en vir die toekoms 
koersvaste leiding te gee. 
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Van die Redaksie
 

Dr.T.E.Donges 
Innige meegevoel word betuig met ons verkose staats
president, Sy Ed. dr . T. E. Donges, vanwee sy ernsti~e 

siekte wat verhoed het dat sy inseening as staatspresi
dent kon plaasvind op 31 Mei 1967 . 

Mag mev. Donges spesiale krag en genade van Bo 
ontvang in hierdie tyd waarin so baie spanning op 
haar druk. 

Dr. Donges is ook die kanselier van die Universiteit 
van Stellenbosch, daarom voel Matieland soveel dieper 
mee met die gesin Donges. 

Die Nuwe Voorkoms 
Bet die lesers van Matieland opgemerk dat die buite 
blad, afgesien van die foro's wat elke keer verskil , 'n 
verandering van die kopstuk ondergaan het? 

Matieland het met sy Desember-uitgawe van 1966 
die einde van sy eerste tien jaar beleef en 'n effense 
modernisering was nodig. 

Die naam Matieland verskyn nou in sy geheel as 
een woord in die Garamond-lettertipe wat ook reeds in 
vorige uitg awes vir die binnewerk gebruik is. Dit bring 
ooreenstemming tussen die lettertipe van die buite
en binneblaaie soos vereis deur die tipo grafiese kuns. 

Omdat Matieland voorheen in twee kleure, twee 
lettertipes en feitlik as twee woorde verskyn het, was 
sy lesers geneig om te praat van Die Matie, wat in 
werklikheid die tweeweeklikse studentekoerant van 
Stellenbosch is. 

Die uni versiteitswapen is nou tot 'n ereplek verhef 
omdat dit aan die regterkant staan (die leser se linker
kant). Die wapen is wit omdat dit omgekeerd (reverse) 
verskyn en dus die kleur van die papier waarop dit 
gedruk is, vertoon. Die besonder pres iese en netjiese 
wapen is oorgeteken deur mnr. A. Brillant van die 
Departement van Beeldende Kunste van die Universi
teit. 

Die data verskyn ook in omgekeerde lettertipe om
dat swart nie duidelik wys op die sterk bruinrooi nie . 

Die amptelike universiteitskleure, bruinrooi (ma
roon) , silwer en ou-goud wat egter as 'n ryk geeI op 
publikasies en drukwerk verskyn, word gebruik in die 
kopstuk. 

Op die foro 's op die buiteblad word nou nie meer 
op twee plekke inbreuk gemaak nie . Nogtans voel die 
fotograwe nog nie heeltemal gelukkig nie omd at die 
fotoruimte vierkantig is en nie 'n 3 x 4-verhouding 
het nie. 

Die Garamond-lettertipe het baie moontlikhede. Dit 
bied 'n baie groot varias ie om die versk iIlende artikels 
en hofies te onderskei - wat vir tydskrifte van groot 
belang is. Van 'n baie klein 6-punt letter, ongeveer 
3/32 dm . hoog, kan tot 'n 72-punt letter , 5/ 8 dm . 
hoog, gewissel word in Iettergroottes van 6, 7, 8, 9, 
10, II, 12, 14, 18, 24, 30, 36,42,48,60 en 72 punte. 
Daarbenewens beskik dit oor kursief (sku ins letters), 
klein kapitale (spesiaal gesnyde hoofletters) en swart 
letters (Eng. : bold). 

Hierdie sierlike lettersoort is na Claude Garamond, 
'n vooraanstaande sewentiende-eeuse lettergieter, ge
noem. Vir geruime tyd is gemeen dat Garamond self 
die ontwerper was, maar dit is nou vasgestel dat die 
oorspronklike waarvan hierdie letter soort in sy huidige 
vorm in 1922 gesny is, deur Jean Jannon ontwerp en 
in sy monsterboek van 162 I vertoon is" . 

Dirkie Uys-Gedenkfondsbeurs 
Die trustees van die Dirkie Uys-gedenkfonds het hier
die fonds aan die Uni versiteit oorgedra, met dien ver
stande dat die rente van R750 per jaar wat die Fonds 
verdien, gebruik word vir die instelling van 'n beurs 
(of beurse) vir nagraadse studie op een of meer van 
die studiegebiede Bantoereg en -administrasie, Volke
kunde en Afrika-studie . 
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Ons eerhul Nagedagtenis
 

PROF.R.W.WILC OCKS (1892-1967) 
(Oud-Rektor van die Uniuersiteit van Stellenboscby 

Professor Raymond William Wilcocks, gebore op 
23 Januarie 1892 te Vryburg, is na 'n ongesteldheid 
van sewe maande op 16 Maart 1967, in die ouderdom 
van 75 jaar in die SteLlenbosse hospitaal oorlede. Die 
duisende studente wat "Dr. Bobby" as professor of as 
rektor geken het, sal hom nog baie jare in dankbare 
herinnering hou. 

Sy opvolger, dr. H . B. Thorn, die huidige rektor, 
se as huldebetuiging: "Hy sal aan die Universiteit 
van SteHenbosch veral onthou word vanwee sy insig, 
ondernemingsgees en toewyding in verband met die 
stigting van die Fakulteit van Ingenieurswese en die 
Fakulteit van Geneeskunde. Ons bring ook veral hulde 
aan hom as intelJigente, sjarmante mens en lojale 
vriend . Deur sy heengaan het Stellenbosch en Suid
Afrika 'n briljante wetenskaplike en 'n groot man ver
loor." 

Na sy skoolloopbaan op Stellenbosch is hy na die 
Victoria-Kollege en daarna na die Universiteit van 
Berlyn waar hy die doktorsgraad in die Sielkunde 
verwerf het. In 1917 is hy met mej . Beatrice Zerffi 
getroud en in dieselfde jaar is hy aangestel as hoog
leraar in die Logika en Sielkunde aan die Victoria
Kollege. Die Departement Sielkunde is deur hom tot 
een van die sterkstes aan die Universiteit uitgebou. 

In 1933 is dr. Wilcocks in die plek van wyle dr . 
W. Blommaert tot Voorsitter van die Senaat gekies. 
In 1934 is besluit om in stede van 'n Voorsitter van 
die Senaat, 'n Rektor van die Unioersiteit, met 'n 
dienstermyn van vyf jaar, te benoem. Dr. Wilcocks is 
eenparig vir hierdie belangrike betrekking benoern in 
1935 en is daarna telkens herkies totdat hy in 1954 
afgetree het. 

In die negentien jaar van rektorskap het die Univer
siteit merkwaardig gegroei . So is in 1943 die Fakulteit 
van Ingenieurswese ingestel en het Stellenbosch die 

eerste universiteit geword om ingenieurs in Afrikaans 
op te lei. 

In 1934 is die Konservatorium vir Musiek oorge
neem sodat voorsiening gemaak is vir opleiding in 
Musiek en Voordrag. In 1937 is die Departement van 
Liggaamlike Opvoedkunde ingestel. Dr. Wilcocks het 
hom sterk beywer vir die instelJing van 'n Fakulteit 
van Geneeskunde met Afrikaans as voertaal. Dit het 
twee jaar na sy aftrede tot stand gekom. Talle akade
miese geboue en 'n reeks koshuise is in sy tyd opgerig 
en die studentetal het meer as verdubbel. 

Onder sy beroemde studente tel Sy Edele dr. T. E. 
Donges, wat een van sy eerste studente was wat die 
M.A.-graad verwerf het en dr. H. F. Verwoerd wat 
die eerste student was wat in die Departement van 
Sielkunde die D.Phil.-graad behaal het. 

Dr. Wilco cks was 'n harde werker - tot diep in die 
nagte. Teenoor sy medemens het hy beskeie en sim
patiek opgetree, sodat hy onderhandelings kon voer, 
selfs met andersdenkendes, sonder om gevoelens te 
kwets, maar tog sy positiewe resultate te verkry deur 
sy taktvolheid. 

Volgens dr. P. C. Schoonees, voorheen redakteur 
van Die Afrikaanse Woordeboek, sou die hele onder
neming van die woordeboek doodgeloop het toe die 
regering in 1945 'n tyd lank geen geld tot beskikking 
gestel het nie, as dr. Wilcocks hom nie daaroor ont
ferrn het nie. Toe gesaghebbendes die hele woorde
boekonderneming wou afskryf, het dr. Wilcocks, as 
administratiewe leier van die Woordeboekkantoor, 
vasberade voortgegaan en na jarelange onderhande
linge die Woordeboek op hegte grondslag geplaas. So 
was hy ook 'n bouer van ons moedertaal. 

As blyk van waardering van sy groot dienste het sy 
alma mater aan hom 'n eredoktorsgraad toegeken. Die 
nuwe gebou vir Lettere (1965) is ook na hom vernoem 
en tot sy dood was hy nog President van die Konvo
kasie. 
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Mag dit 'n troosryke gedagte vir sy weduwee, mev. 
Wi1cocks, wees dat sy naam in die geskiedenis van 
hoer onderwys - nie net op Stellenbosch nie - onuit
wisbaar staan. 

PR O F. MATT HYS H E N D R IK SLABBER 

(19 03 - 19 67) 

Prof. M. H . Slabber, D.Se. in die Landbou, is op die 
aand van 30 Mei 1967 onverwags aan 'n hartaanval 
oorlede . 

Prof. en mev. Slabber het 'n koshuisgeselligheid 
van landboustuden te bygewoon toe hy skielik ooge
steld geraak het en die saal moes verlaat. Hy is kort 
daarna in 'n hospitaal oorlede sonder dat sy studente 
dit geweet het. 

Dr. Slabber is op 10 Oktober 1903 gebore . Op 
7 Februarie 1927 is hy aangestel as Tydel ike Na
vorsingsbeampte en op 2 Julie 1930 in permanente 
hoedanighe id. Op I Januarie 1937 het hy Vakkun
dige Beampte (Skeikunde) geword en op 9 Junie 1950 
is hy bevorder tot Senior Vakkundige Beampte . Op 
8 Mei 1953 het hy Assistent-Di rekteur (Navorsing) 
van die Winterreenstreek geword. 

Op I April 1954 is hy bevorder tot Prinsipaal van 
die Stelienbosch-Elsenburgse Landbouk ollege van die 
Universiteit van Stellenbosch en Professor in die 
Landbouskeikunde, terwyl hy as ampten aar van die 
Departement van Landbou-tegniese Dien ste bevorde r 
is tot Hoof van die W interreenstreek. 

Tydens die begrafn isrede het dr. J.S. Gericke , Vise
kanselier van die Universiteit, aangehaal uit 2 K ro
nieke 26 : 10 waar verwys word na Ussia wat ,,'n lief
hebber van die landbou" was. Professor Slabber was 
ook 'n liefhebber van die landbou. Sy hart was in sy 

Prof. M . H. Slabber 

werk en om die rede het hy sy hoe amp met onder
skeiding beklee. Hy was 'n eerlike en opregte mens 
en het die vertroue en agting geniet van die Universi
teit van Stellenbosch, die Dep artement van Landbou
tegniese Dienste en die boere van die W interreen
streek. 

Os. Gericke het gewag daarvan gemaak dat mense 
in sulke verantwoordelike posisies dikwels onverwags 
wegval en daarom is di t vir hom 'n troos dat prof. 
Slabber, wat voorheen ook as ouderling gedien het , 
gereed was om te gaan . 

Innige meegevoel word betuig met rnev, Slabber wat 
II jaar gelede haar enigste seun in 'n vliegtuigongeluk 
verloor het, asook met haar enigste dogte r, mev. 
Jessica Mitchell. 

Prof. dr. Johannes Petru s van Schalkwyk Bruwer, 
onderrektor van die Un iversiteit van Port Elizabeth, 
was een van die 25 persone aan boord van die Vis
count Rietbok wat op Din sdag, I4 Maart 1967, op sy 
rampspoedige vlug van Port Elizabeth na Oos-Londen 
naby Kayser-strand in die see gestort het en die dood 
van al die insittendes veroorsaak het. 

Wyle prof. Bruwer is op 23 September 1914 op 
Barrydale gebore. Hy was getroud met mej. Cora 
Gut ter van Fouriesburg. Hulle het twee seuns en twee 
dogters. 

Prof. Bruwer is aan die Univers iteit van Pretoria 
opgelei en was vyftien jaar lank sendingonderwyser in 
Zambia waar hy in verskeie rade gedien het en o.a. 
hoof was van 'n onderwyserskollegc vir N aturelle. As 

Dr.' . P. v. S. Bru uier getl/ig ten gunstevan 
SlIid -A frika uoor die W ereldhof te D en Haag 1965 . 



Christen was dit sy doel om, sonder sy eie begin sels 
prys te gee, goeie gesindheid te skep tussen ons bevol
kingsgroepe. Geen wonder dus dat die Bantoe-, Kl eur
ling- en Indiergerneenskappe op sy begrafn is verteen
woordig was nie en telegramme van meegevoel aan 
mev. Bruwer gestuur is deur die President en die 
Onderpresident van Zambia en die President van 
Malawi. 

Op 1 Januarie 1951 is hy aangestel as senior lektor 
in die Volkekunde aan die Universiteit van Stellen
bosch waar hy op 1 Januarie 1956 bevorder is tot 
professor. 

Op 31 Desember 1963 het hy uit die diens getree 
omd at hy aangestel is as Kommissaris-generaal vir 
die inboorlingbevolking van Suidwes (1964). In die
selfde jaar is hy egter te Port Elizabeth aangestel as 
hoogleraar in die Volkekunde. 

Prof. Bruwer was vroeer ook besoekende hoogleraar 
aan die Johns Hopkins-Universiteit in Washington, 
lid van die Akademie vir Wetenskap en Kuns , lid van 
die Raad van die Uni versiteitskollege Fort Hare en 
voorsitter van die Raad van die Universiteitskollege 
van Zoeloeland. . 

As mens was hy minsaam, as kerkman godvrugtig, 
as volksman koersvas en as vakman gesaghebbend. 

D S . C. G. R. D U T O IT 

Ds. Du Toit is op 8 Mei 1967 deur 'n motor dood gery 
toe hy van die Pinksterbiduur af op pad huis toe was. 
Ds . Du To it was reeds 80 jaar oud - die oudste seun 
van twaalf kinders. 

Baie jare gelede het ds. Du Toit se vader die grond 
waarop die stasie Du Toil, Stellenbosch, aangele is, 
aan die destydse regering geskenk. 

O OM N I G R I N I 

In Matieland van Desember 1966 verskyn 'n foto op 
bladsy 26 van drie veter ane, t.w. Oom L. P. N igrini, 
Oom Stadion en Oom Jan Neethling, toe hulle saam 
met ander oud-Mat ies saamgetrek net 10 OIl::t:'6~e-(' ~c:r:. 
lede jaar . Nou het Oom Jan Neethling as die enigste 
volbaard-grysaard op Stellenbosch oorgebly, want Oom 
Nigrini het in die ouderdom van 71 jaar heengegaan 
op 8 Mei vanjaar. 

By het op Zeerust onderwys gegee, in 1960 afge
tree en sedertdien op Stellenbosch gewoon. Ons mee
gevoel gaan uit na sy eggenote, sy dogter en drie klein
kinde rs. 

1 2 

D R. A. P. B L I G N A U L T 

Saam met dr. A. P. Blignault is vyf ander mense ge
dood en sy vrou Audrey, die geliefde skryfster, baie 
ernstig beseer tydens 'n motorongeluk op 2 Mei 1967 
naby Fochville. 

Op Stellenbosch het dr . Blignault in die Sielkunde 
gespesialiseer en was hy daarna drie jaar hoof van die 
Jan Kriel-Tehuis vir Epileptici, waar hy Die Opvoe
ding van die Hele Kind geskryf het, Daarna is hy na 
die Universiteit Kaapstad waar hy as mediese dokter 
opgelei is. Sedert die einde van 1958 tot sy dood was 
hy met onderskeiding redakteur van die S.A. Tydskrif 
vir Geneeskunde. 

By sy graf het sy ou vriend en rnede-Dagbreker, die 
Eerste Minister, mnr. B. J. Vorster, gese: " Oit was 
goed om hom te ken. Dit was goed dat jou pad met 
sy pad gekruis her." 

Onder die honderde mense wat aan hom die laaste 
eer bewys het , was twee kleurlingvroue, een van wie 
die dogter van Marth a is wat so goed uit Audrey se 
werk bekend is. 



DR. THE 0 P A U W (I 90 3 - I 9 6 7) 

Op 30 Mei is dr. Theo Pauw, bekende opvoedkundige, 
in die ouderdom van 64 jaar oorlede na 'n kort siek
bed. 

Dr. Pauw is op 6 Januarie 1903 op Piketberg ge
bore. In 1926 het hy die graad B.A. en in 1929 die 
graad B.Ed. aan die Universiteit van Stellenbosch 
behaaI. Hy het reeds in sy studentetyd 'n leidende rol 
gespeel en was o.a. voorsitter van die Studenteraad. 
In 1943 het hy 'n doktorsgraad in die Opvoedkunde 
behaal. 

In 1950 is hy as hoof van die Paarlse Opleidings
kollege aangestel. Hy was 'n ywerige lid en voorsitter 
van die S.A.O .U. (1949, 1950). In 1958 het hy sy be
trekking bedank en sekretaris van die S.A .O.U. geword 
in welke hoedanigheid hy gedien het tot aan die begin 
van die jaar. Hy was egter nog die redakteur van Die 
Unie ten tyde van sy dood. 

Hy laat sy eggenote, sy seun mnr. G . R. Pauw en 'n 
ongetroude dogter, Adoree , agter. 

B O SMA N DJ RAVELLJ (1882-1967) 

Jan Gysbert Hugo Bosman is in Piketberg gebore as 
die seun van een van die musikale Bosman-broers, 
voorheen van Bottelary, Stellenbosch. 

Die Stellenb osch Student's Quarterly wat die doen 
en late van die Victoria College se Old Boys deegl ik 
dopgehou het, het in 1905 rnnr. Bosman hartlik terug 
verwelkom nadat hy in 1898 in Duitsland in die 
musiek gaan studeer het. Oorsee het hy die naam van 
sy Italiaanse grootmoeder, t» Ravelli, aangeneem en 
as arties opgetree onder die naam Bosman di Ravelli. 

In die veertien dae wat hy op Stellenbosch deur
gebring het, het hy werke van Chopin in die c.j.v: 
saal uitgevoer op 'n splinternuwe Bliithner concert 
grand piano wat bedoel was vir die Konservatorium, 
maar wat toe nog nie voltooid was nie. 

Ons bring stille hulde aan die nagedagtenis van hier
die eerste in Europa beroemde Afrikaanse klavier
virtuoos . 

OUD-MATIEBAADJIES
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Vakmanne
 

Prof. H. B. Thom skenk 
bistoriese bronnemateriaal 

In Februar ie vanjaar het die Rektor van die Univer
siteit van Stellenbosch 'n versameling van historiese 
bronnemateriaal aan die Carnegie-Biblioteek van die 
Universiteit geskenk in die vertroue dat dit vir na
vorsers, veral op die gebiede van ons staatkunde, eko
nomiese en sosiale verlede, van waarde sal wees. 

Die waarde van die boeke word op tussen R4,oOO en 
Ry.ooo gesteJ. 

'n Geleentheid is derhalwe gereel om amptelik teenoor 
prof. Thorn waardering te betuig namens die Raad 
van die Universiteit. Dr. J. S. Gericke, Vise-Kanselier 
van die Universiteit, het namens die Raad sy dank 
uitgespreek en gemeld van die besondere waarde wat 
die skenking het vir studente in die Geskiedenis. 

Die skenking 

Prof. G. P. J. Triimpelmann, sameroeper van die 
Biblioteekkomitee, het die skenking in ontvangs ge
neem met die woorde : 

"Daar word vertel dat 'n Spaanse vors, Alfonso van 
Kastilie, eenkeer verklaar het, dat 'n beskaafde mens 
drie dinge benodig om 'n aangename lewe te lei: goeie 
vriende, goeie wyn en goeie boeke. Diegene van ons 
wat ons geagte Rektor ken, dink dat hy met Alfonso 
kan saarnstem." 

"Maar goeie vriende kom en gaan; goeie wyn kan 
mettertyd suur word. 'n Blywende waarde het aIleen 
die goeie boeke. Wanneer die betrokke persoon bo
wendien 'n geleerde en 'n navorser van aansien is, word 
die band tussen boek en besitter nog hegter, omdat die 
boek sy onontbeerlike handlanger is." 

"As ek u vertel dat die skenker die eerste van hier
die publikasies reeds in 1923 verkry het, terwyl hy nog 
'n matrikulant was, dat hy sommige stukke van sy 
skenking gedurende sy studiejare in Den Haag en in 
Londen aangeskaf het , dan sal u besef dat ons hier 
boeke het wat 'n bekwame en ywerige navorser in 'n 
tydperk van baie jare met insig en toewyding vir sy 
wetenskaplike toerusting versameJ het." 

"Dit is inderdaad 'n versameling van gewigtige 
amptelike bronne en enkele nie-amptelike publikasies. 
Dit is 'n indrukwekkende reeks. Die lys wat die perso
neel van ons biblioteek opgesteJ het, beslaan nie min
der as 9 foliovelle nie." 

"Kwantiteit gaan hier gepaard met kwaliteit. Die 
publikasies het meesal betrekking op gebeure in die 
tweede helfte van die I ge eeu. 

Daar is: Proclamations, advertisements, and other 
official not ices, published by the Government of the 
Cape of Good Hope. [an., r806-May, 1825; twee 
stelle van Cape of Good Hope, Statist ical Register 
vanaf r883 tot 1909, wat besonder waardevol is vir 
ekonom iese en sosiale navorsing; die Cape Town 
Gazette vanaf r8IS ; die kosbare notule van die Volks
raad van die Oranje Vrystaat: Notulen van de uer
richting en van den hoogedelen Volksraad te Bloem
fonte in, vanaf r854; De locale wetten der Zuid -Afri
kaansche Republiek vanaf 1888. 

Ook enkele voorbeelde van kosbare spesiale verslae 
soos : Report of Select Committee on the Jameson 
raid into the territory of th e South African Republic, 
r896 ; Correspondentie van de Zttid-Afrikaansche 
Republiek met betrekking tot de beroeringen in den 
aanvang van r896 (r896); De Samenzwering tegen 
de Zuid-Afrikaansche Republiek (uit het Blauw- en 
Groenboek), Kaapstad, 1896; Report on the concen
tration camps in South Africa, by the Committee of 
Padies appointed by the Secretary of State for War; 
containing reports on the camps in Natal, the Orange 



River Colony, and the Transvaal, London, 1902; 
Rechterlijke Kommissie v. Onderzoek naar de oor
zaken van den omstandigheden met betrekking tot de 
recente Rebellie in Zuid-Afrika: Notulen van getui
enis, Des 1916; Judicial Commission of Inquiry into 
the causes of and circumstances relating to the recent 
rebellion in South Africa. Minutes of Evidence, 1916." 

"So 'n kort opsomming laat hierdie waardevolle 
skenking nie ten volle tot sy reg kom nie." 

Die Africana-Kamer 

"Ons is gelukkig ook in staat om die versameling in 
'n praglokaaI te huisves - hierdie Africana-kamer, wat 
waarskynlik enig in sy soort is. Dit is so goed toegerus 
met die meeste van die oorspronklike werke van skry
wers, dat dit moeilik is om nog daaraan toe te voeg. 
Dit is tewens versier met kunswerke van onskatbare 
waarde, soos die meesterstuk van Anton van Wouw, 
die borsbeeld van genl. Koos de Ia Rey, daardie enige 
borsbeeld van genl. De Wet wat Moses Kottler spe
siaal vir ons Universiteit geskep het en daar in die 
hoek, twec 120 jaar oue skilderye, die enigste wat ons 
land nog van die werk van die skulder Knudsen besit." 

"Tedoops: weet u aan wie ons hierdie Afri cana
kamer te danke het? Aan prof. H. B. Thorn! Dit heug 

die voorsitter van die biblioteekkomitee nog hoe hier
die vertrek sorgvuldig onder sy toesig beplan is en hoe 
hy die karige fondse so gerek het, dat dit gebou kon 
word." 

" Dit is kenmerkend vir hom dat hy nie daarop 
gesteld is dat sy skenking as 'n geslote eenheid hier 
geplaas word nie, maar bepaal het dat die verskillende 
dele tussen al die ander werke gerangskik word, waar
van talle ook deur sy toedoen aan hierdie biblioteek 
geskenk is." 

"Prof. Thorn, wees verseker van ons opregte dank 
en waardering." 

In sy bedanking het prof. Thorn sy waardering uit
gespreek vir wat gese is. By voel oortuig dat die bronne 
in die biblioteek beter gebruik sal kan word as wanneer 
hulle in sy eie besit bly. 

Dr. G. P. J. Trumpelmann betuig, as sameroeper 
van die Biblioteekkomitee, dank teenoor 
prof. H. B. Thom vir die skenking van bistoriese 
bronnemateriaal aan die Carnegie-Biblioteek 
tydens 'n gese//igheid in die Africana-kamer. 
V.l.n.r. : Mev. H. B. Thom, mev. J. S. Gericke,
 
prof. H . B. Thom (Rektor),
 
prof. G. P. J. Triimpelmann, dr.]. S. Gericke
 
(Vise-Kanselier) .
 



Hulde aan Prof. Mortie Malherbe
 

Ongeveer 200 regsgeleerdes, aspirant-regsgeleerdes, 
familie en vriende het op 5 Mei 1967 in die W ilcocks
gebou vergader om hulde te bring aan die nagedagtenis 
van wyle professor Mortie Malherbe wat van 1 Mei 
1921 tot sy aftrede in 1954 hoogleraar was aan die 
regsfakulteit op Stellenbosch, deur 'n borsbeeld van 
hornxe onthul. 

Met stille genot en 'n vonkeling in sy oog sou prof. 
Malherbe, as hy in lewende lywe teenwoordig kon 
gewees het, 'n bekende advokaat voor die Wereldhof 
in Den Haag, professore, L.U.K.'S, Lede van die Volks
raad, regters, ministers, die Regter-president en die 
Prem ier onder sy aanwesige oud-studente opgemerk 
het. 

Die fin ale werk en reelings is getref deur die Jur i
diese Vereniging onder voorsitter skap van mnr . 
Christo Wiese. 'n Lewensgroo tte borsbeeld van glas 
vesel, gemaak deur mnr. Xenides, is deur die bydraes 
van Regsalumn i moon tlik gemaak. Dit is te sien in 
die Regsbiblioteek wat in besondere mate deur prof. 
Mortie opgebou is. 

Prof. W . van der Westhuizen het kortliks die 
lewensloop geskets van prof. Mortie, wat 34 jaar lank, 
tot op tagtigjarige ouderdom, as professor opgetree 
het. 

Die Leermeester 

Dr. Andrew Beyers, Regter-president, het welsprekend 
geraak oor sy ou Ieerrneester en latere kollega wat hy 
as een van die skerpsinnigste mense bestempel het. Hy 
was 'n hoogw aardige persoonlikheid, hoewel soms 
eksentriek. By hom was absolute intellektuele eerlik
heid en 'n diepe liefde vir sy vaderland. Die Reg was 
vir hom nie net reels nie, maar die doel self , want hy 
was 'n jur istiese filosoof. 

Soms was hy pynlik nugte r in sy beskouings, want 

hy het nie veel gedink van suksesvolle advokate nie 
hulle moet 'n bietjie skelm wees. 

Oor homself het hy nie illusies gehad nie. Toe genl. 
Hertzog in 1927 pro f . Mortie gevra het om Sekretaris 
van Buite1andse Sake in Londen te word , het hy dit 
nie aanvaar nie, maar sy kollega, dr. D . Bodenstein, 
aanbeveel. 

Hy was 'n akademikus wat geglo het dat die onder
liggende beginsel en die waarhe id gesoek moet word 
tydens die student se studietyd - die praktyk sou die 
student later self gou opte l. Daarom het hy geglo dat 
die Regsfakulte it Romeins-regtelik moet bIy. 

Sy Ede1e B. J. Vorster het die beeld onthul en ver
skeie anekdotes en gesegdes van prof. Malherbe op
gehaal. So het prof . Malherbe in 'n oomblik van ver
troul ikhe id na die koalisie tussen generaals Hertzog 

Die Eerste Mi nister, Sy Ed. dr, R/. V orsler, 
self 'n oud-student van prof. Ma/herbe, ontbul die 
borsbeeld , terwy/ dr. J. s. Gericke, vise-kanse/ier 
van die Universiteit van Stellenbosch toekyk. 
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Familielede van prof. M. Malherbe. 
V' Ln.r.: Mev. Elsa d« Plessis (kleindogter van 
prof . Malherbe), meu . A . C. Verloren van Themaat 
( eggenote van wyle dr. H. V erloren van Tb emaat), 
meu. E. B. V erloren van Themaat ( dogt er van 
prof . Malherbe en eggenote van 
dr. J. P. V erloren van Themaat) en 
meu. C. M. A ndrag [suster van 
dr. J. P. V erloren van Tbemaat). 

en Smuts aan mnr. Vorster gese : " Ek stem vir dr. 
Malan, maar ek staan by genl. Hertzog, want ek het 
die Gen eraal geken." 

Sy Gestalte 

Die spreker het gesluit met : " Die ware teken van 
grootheid is nie wat mense van jou se en dink on
middellik na jou dood nie, maar dat 'n man se ge
stalte groter word hoe verder jy van hom weg be
weeg. As ons prof. Malherbe aan die standaard toets, 
was hy 'n groot man in die volle sin van die woord. 
Daarom het hy 'n onuitwisbare indruk op ons ge
rnaak". 

Sy Kollega 

In sy bedankingswoord het die Rektor, pro f. H . B. 
Th orn, sy dank uitgespreek teenoor die Juridiese Ver
eniging en oak gese dat hy met groot vreugde ver
neem het dat die plan bestaan om van wyle dr. 
H . Veri oren van T hemaat ook 'n borsbeeld te laat 

[uriste byeen tydens die onthulling van die borsbeeld 
van prof. M. Malherbe. 
V.l .n.r.: Prof. W. M . van del' Westhllizen (Dekaan 
van die Fakulteit van Regsgeleerdheid), 
Regter-President A . B. Beyers, Sy Ed. dr. B. J. V orster 
[Eerste Minister) , prof. H . B. Tbom (Rektor) en 
mn r. Christo W iese (Voorsitter van die Juridiese 
Ve reniging: 1967 ) . 

maak. Di t is twee groot manne van Stellenbosch en 
Suid-Af rika teenoor wie Suid-Afrika 'n groot ere
skuld het. 

Besondere gaste by die geleentheid was mev. A . C. 
Verloren van Themaat; haar skoondogter mev. E. B. 
Verloren van Themaat (dogter van prof. Malherbe 
en eggenote van wyle dr. J. P. Verloren van Th emaat) ; 
mev. C. M . Andrag, 'n dogter van mev. A. C. Verloren 
van Themaat en mev. Elsa du Plessis, 'n kleindogter 
van mev. A. C. Verloren van Themaat. Weens swak
ke gesondheid kon mev. Mo rtie Malherbe nie teen
woordig wees nie. 
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OpeningvanD. F.Malan-Museurn
 

"Kruger-huis van die Suide" - P. 0 Satter 

Op 22 Mei 1967 het die amptelike inwyding van die 
D. F. Malan-museum in die Carnegie-Biblioteek plaas
gevind. (Die 22e Mei is die geboortedag van wyle dr. 
Malan.) Weens ongesteldheid kon mev. Maria Malan 
nie by die grootse gebeurtenis teenwoordig wees nie, 
maar die Malan-kinders, Danie, Hannes en Marietjie 
was almal teenwoordig. 

Weens die ernstige siekte van dr. T. E. Donges kon 
hy nie die opening waarneem nie. Dr. P. O. Sauer, wat 
as politikus en vriend baie na aan dr. Malan gelewe 
het, is dus gevra om op te tree. 

Die Studeerkamer 

Dr. Sauer het gese die D. F. Malan-museum op Stellen
bosch is vir Kaapland wat die Kruger-huis vir Trans
vaal is. Met verwysing na die studeerkamer wat 'n 
noukeurige replika is van die studeerkamer van More
wag met elke artikel , van dr. Malan se bril tot sy wan-

Die studeereamer van M6rewag is eintlik 'n dubbele 
vertrek, geskei deur 'n groat deur. Hierdie is die 
binneste een u/at, soos uit die toto blyk, 'n ewebeeld 
is van hoe dit pas voor die dood van wyle dr, Malan 
daar uitgesien bet, 



delstok, gordyne, boeke en matte op hulle presiese 
plekke, het dr. Sauer gese; "Hierdie studeerkamer 
was die binneste breinsel van die Nasionale Party. 
Vir my lewe dr. Malan weer in hierdie museum. Hy 
het aan sy volk behoort en hierdie besondere naJaten
skap wat hy bymekaar gemaak het, het hy weer aan sy 
volk bemaak." 

Ds. D. F. Malan , oudste seun van wyle dr. Malan , 
het namens die familie gepraat en gemeld dat dit nie 
maklik was om van alles afstand te doen nie, want 
die studeerkamer in Morewag in Verreweidestraat was 
die slagaar van daardie huis . Daardie bloedtoevoer 
het nie vir die behoeftes van die huis voorsiening ge
rnaak nie, maar ook vir 'n baie groter liggaam - die 
yolk van Suid-Afrika. 

'n Waardige Monument 

Die Rektor, dr. H. B. Thorn, het die opening van die 
museum as die vervulling van 'n ideaal beskryf, want 
daar was altyd 'n noue band tussen dr. Malan en die 
Universiteit. As dr. Malan nie daar was nie, is dit 
twyfelagtig of die Universiteit van Stellenbosch van
dag daar sou gewees het. 

Reeds voor sy dood in 1959 het dr. Malan al die 
dokumente-materiaal en boeke in sy besit aan die Uni
versiteit bemaak. In die begin van 1960 het prof. 
Thorn finale reelings met mev. Malan getref om die 
nalatenskap na die Universiteit oor te bring en op so 
'n wyse te bewaar dat dit 'n waardige monument ter 

In die replika van Morewag se studeerkamer.
 
V 'Ln.r.: Mnr. Hannes Malan, dr. P. O. Sauer,
 
meu. Marietjie GUiers, dr. H. B. Thom (Reet or) ,
 
ds. Danie Malan.
 

gedagtenis aan dr . Malan sou wees. 
Met die medewerking van mev. Malan en die kin 

ders is besluit om die versameling veel omvattender 
uit te bou, sodat dit so 'n volledig moontlike beeld 
van die lewe en werk van dr. Malan sou bied. Aile 
voorwerpe in die studeerkamer is dus in bruikleen aan 
die Universiteit afgestaan en na die dood van mev. 
Malan sal dit die eiendom van die Universiteit word . 

Die Uitvoering 

Dr. Bun Booyens het met geesdrif en insig uitvoering 
gegee aan die grootse opdrag en maande van sy tyd 
aan die inrig van die museum gewy. Dit moes meer 
word as 'n versameling dokumente - dit moes 'n bran 
word van voortdurende inspirasie vir ons jongmense. 
Die versameling is tot drie afsonderlike afdelings uit
gebou : die studeerkamer van Morewag, die flitstalling 
van artikels en briewe, en die argief. 

Die studeerkamer is tot in die fynste besonderhede 
gerekon strueer. Daar is geslaag om die alledaagse 
lewenswyse binne die studeerkamer weer te gee en om 
die intimiteit van die atmosfeer te bewaar. 

Die uitstalling toon geselekteerde dokumente uit die 
ganse lewe van dr. Malan. Dit beeld sy kinderdae, 



studentetyd, predikantskap, De Burger-tydperk en sy 
volledige .politieke lewe tot sy laaste skof toe die aand
skadu's vir hom in Morewag gedaal het en hy gewag 
het op die nuwe more. 

Bepaalde fasette van dr. Malan se veelsydige lewe 
is nader belig soos sy aandeel in die vlagstryd, sy 
verhouding tot die Stellenbosse studente en as volks
man. T alle uitgesoekte foto' s, gebruiksartikels, oor
kondes, adressc en briewe belig die verskillende as
pekte. 

Die oorgrote deel van die dokumente word voor
lopig as geslote argiefmateriaal bewaar totdat dit ge
katalogiseer en behoorlik gehuisves is. Daarna sal dit, 
met verlof van die Universiteit, aan bona fide navor
sers beskikbaar gestel word. 

Prof. H. B. Thom 

Prof. Thorn het steeds die waardige en besielende 
huisve sting beklemtoon en het geraap en geskraap om 

vir ons land die nagedagtenis van dr. Malan in hier
die vorm te bewaar. Die voltooide projek sal nagenoeg 
R20,000 kos en die eer kom die Rektor toe dat die 
Universiteit nie 'n sent by 'n ander instansie geleen 
het nie. 

Waardering en dank moet aan mev. Maria Malan 
gebring word wat die gesindheid : Dr. Malan behoort 
aan sy volk geopenbaar het en deur haar kinders on
dersteun is ..... daarom is die museum so omvattend. 

D. F. Malan -medalje 

Namens die Akademie vir Wetenskap en Kuns het 
prof. W. Kempen 'n D . F. Malan-medalje van soliede 
goud aan die Rektor oorhandig om ook by die ver
sameling te voeg. 

Ook die publiek is hartlik welkom om die uitstalling 
te besigtig tydens biblioteekure: 8.30-12.5° nm. ; 
2.00-6.00 nm.; 7.3°.....5>-3° nm. (uitgesonderd Vrydag
en Saterdagaande). 

Aanvullende Gradedag
en Diplomaplegtigheid 

Op 3 Maart, tydens die aanvullende gradedag- en 
diplomaplegtigheid, is 6 doktorsgrade, 49 magisters
grade, 82 honneurs-baecalaureusgrade, 131 bacca
laureusgrade en 68 diplomas toegeken. 

Die gra ad D .Litt is toegeken aan rnnr. P . H . de V. 

Uys; die graad D.Phil aan mnr. T. J. Roos; die graad 
D.Se. aan rnnr. J. P. van der Merwe; die graad D .Ed . 
aan mnre. H. Boshoff en G. S. Venter en die graad 
D .Se. in die Landbou aan rnnr . L. P. Vosloo. 

Nuwe Doktore. 
V.I.n.r. ( voorste ry): Mme. P. H. de V. Uys, 
T. J. Roos, J. P. van del' Merwe, H. Boshoff, 
G. S. Venter, L. P. Vosloo, 
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Die Dr. H. F. Verwoerd-Studiefonds
 
(BE SKERMHEER : SY ED E L E ADV.B.j.V ORST ER) 

Geagte Oud-Matie, 

Die gedagte het by 'n aantal van ons Oud-Maties ontstaan om, as 'n huldeblyk teenoor wyle dr. H . F. Verwoerd 
as Oud-Matie, 'n stud iefonds aan die Uni versiteit van Stellenbosch in te stel wat sy naam sal dra. Dit is ons 
begeerte dat die Oud-Maties langs h ierdie weg 'n lewende monument vir hierdie groot seun van ons universi
teit en ons land sal oprig. 

Enige bedrag sal baie welkom wees - maar ons wil u tog vriendel ik vra om, indien enigsins moontlik, 'n 
minimum-bed rag van R20 te oorweeg. Indien u dit so verkies, kan u bydrae oak in twee paaiemente betaal 
word. 

Daar is 'n groat behoefte aan 'n studiefonds vir studente wat nie genoeg uitbl ink am vir ander beurse te 
kwalifiseer nie, maar tog verdienstelik genoeg is am 'n sukses van hul studie te maak en 'n positiewe bydrae tot 
die ontwikkeling van ons land te lewer. 

Die Komitee het die Fonds met 'n bydrae van Ry.ooo.oo geopen. 
Alle bydraes moet betaalbaar gemaak word aan die Dr. H. F. Verwoerd-Studiefonds en aan mnr, F. D. 

Conradie, L.U.K., Posbus 456, Kaapstad gestuur word . 

F. D. CON R A D IE 

Nam ens die K omitee van 
die dr. H. F. V eruroerd
Studief onds 

(Uittreksels uit ' n omsendbri ef van mnr. F. D . Coneadie, L.UK., 27 Mei 1967.) 

Naam en Adres van Donateur 
Sy Edele Adv. B. ]. Vo rster, mev. Tini Vor ster D r. P. S. Z . Coet zee, An dr ies Pretoriusstraat 

en mej. Elsa Vorster, D ie Volk sraad, Kaapstad 
Dr. C. F. Albert yn, Saambou-gebou II2 3, Kaap

stad ... 
Mor. ]. A. M. Archer , ] oostestraat 4, Bell ville , 

K.P . . . . 
Mnr. D . V. Benade, Posbus 344, Paarl ... 
Sy Edele M. C. Botha, D ie Volksra ad, Kaap 

stad . .. 
Mnr. S. P. Borh a, L.V. , Die Vol ksraad , Kaap

stad 
Dr. ]. W . Brandt , L.V ., Die Volk sraad , Kaap

stad . .. 
Mnr. D . S. v. d . M . Brink, L.UX., Pretori a ... 
Sy EdeIe B. Coet zee, D ie Vol ksraad , Kaapstad 

60 .00 

100 .0 0 

100.00 

100 . 0 0 

5 0 .00 

5 0 .0 0 

1 0 0 .0 0 

100 . 0 0 

25 .0 0 

II O, Bloemfontein . . . 
Mnr. F . D . Conradie, L.UX., Kaapstad ... 
Dr. M. H. de Kock , Beach Court 5 °1 , Seepunt 
Dr. W. P. de Kock, Maudestraat 56, Florida 
Adv, D . P . de V illiers, S.A., Kaapstad ... 
Mnr. D. P. de Villiers, Posbus I, Sasolburg .. . 
Mnr. P. de W et, Posbus 382 4, Kaapstad .. . 
Mnr. C. G . du Plessis, Posbu s 539 , Kaa pstad . 
Mnr. D. G. du Plessis, Sanlam, Sanl amho f .. 
Mnr. A. P . du Preez, Sanl amsentrum 414, Kaap

stad . .. 
Mn r. A. du T oit, pia K.W.V ., Suider Paa rl . .. 
Mnr. T. du T oit, Posbus 8 34 , Pretoria .. . 
Sy Edele ] . ]. Fouche, Die Vol ksraad , Kaapstad 

5 0 .0 0 

1 0 0.00 

100.00 

100.00 

1 0 0. 0 0 

100.00 

50. 0 0 

2 5 .0 0 

5 0. 0 0 

1 0 0.0 0 

100 .00 

100.00 

100.00 
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.......
 

D r . D. G. Franz en , Posbus 4 27, Pretoria 
Sy Edele J. F . W . Haak, D ie Volksraad, Kaap

stad . . . 
Dr. P. D . Henning, Brookl yn, Pretoria .. . 
Mnr. C. J . F. Human , Posbus 3079, Kaapstad 
Dr. G . S. J. Ku schke, Korporasiegebou 1 0 1 5, 

Joh ann esburg . . . 
Mnr, F. A. Loo ts, L UX., Kaap stad 
D r. M . S. Louw, Posbus 397 3, Kaap stad .. . 
Mn r. J. du T. Macl.ach lan , Posbu s 686, Kaap

stad ... 
Prof. A. I. Malan , Morti merlaan 737, Pretor ia 
Mnr, D . G . Malan, Posbus 2 171 , Kaapstad 
Mnr. H. R. Malan, Posbus 69 2, Kaa pstad 
Mnr . Jan S. Marais, Posbus 353, Kaapstad 
Mnr. H . S. Marais, Posbus 9 594, Jo hannes 

bu rg .. . 
Dr. F. Meyer , Bro oklyn, Pretoria 
Mnr . P . H . Me yer , L.V ., D ie Volksraad, Kaap 

stad . .. 
Dr. S. M . Naude, Posbu s 395, Pretoria 
Dr. C. H. Neveling, Groenkl oof, Pr etori a 
Prof. W . J. Pret or ius, Kl ein Reservoirstra at 14, 

Paar l 
Mnr. H . H . Rolfe s, Posbus 98 , W elkom 
Mne. P . K . Roos, H oofstraat 367, Paarl ' " 
Dr. P . E. Rousseau , Posbus I , Saso lbu rg . .. 
Sy EdeJe P. O . Sau er, D ie Senaa t, Kaapstad 
Prof. C. G . W . Schumann, Rowan st raat, Ste llen

bosch 
Dr. T. E. W . Sch umann , Pri vaatsak 256 , Pre

toria . . . 
Ad v. F. Smu ts , S.A., Hooggeregshof, Bloe mfon

tein .. . 
Reg ter J. H . Steyn, W aal str aat 4, Kaapstad 
H oofr egter L C. Steyn, Posbus 258, Bloemfon

tein .. . 
Prof . H . B. Thorn, U niver sireit van Stellenbosch, 

Stellenbosch 
Dr. A. P . T reu rn icht, Scouts Place 23, Pine

lan ds 
Mnr. J. G . van de r Horst, POSbllS 66, Kaa pstad 
Dr. A. J. van de r M erwe, Oranj ezicht, Kaapstad 
Mn r. J. A . H. van N iekerk, Posbus 1099, 

J ohannesburg . .. 
Dr. P. W . Vorster , Departement Landbou T eg 

niese D ienste , Pretoria . , . 
Mnr. P. A. Weber , Posbu s 692 , Kaap stad 

Mnr. H . R. van der Poel , Salis burys traa t 32, 

Bell vill e .. . 
Mnr , D . G . Rou x, De Beersweg r oS, Stra nd 

D r. D . H ey, D epart ement van N aruurbew ar ing, 
Kaapstad . .. 

Prof. Erika Theron , D epart ement van Maat 
skapl ike Werk, Un iversi teit Stelle nbos ch 

D r. P. Koornhof, L.V ., Die Vol ksraad, Ka ap 
stad . .. 

Mej . A. Pre torius, T ransvalia Wes, H eidelberg, 
Tv!. 

D r. T. B. Barl ow , Grotto-weg, Rond ebo sch .. . 

Mnr. J. I . de Villiers, W elkomplaas, Simon stad 

1 0 0 .0 0 

1 0 0 .0 0 

50 . 1 0 

1 00.00 

100 .00 

7 5.0 0 

1 0 0 . 0 0 

5 0 .0 0 

1 2 0 .00 

1 0 0 .0 0 

50 .0 0 

1 0 0 .0 0 

25 .0 0 

1 0 0 . 2 5 

1 0 0 .0 0 

1 0 0 .0 0 

1 0 0 .0 0 

1 0 0 .0 0 

25 0 .0 0 

100 .00 

1 0 0. 0 0 

100 .00 

4 0 .0 0 

1 00.00 

1 0 0 .0 0 

1 0 0 .0 0 

1 0 0 .0 0 

2 5 .0 0 

1 0 0 .0 0 

2 0 .00 

50 .0 0 

1 00.00 

5 0 .0 0 

20.00 

10.00 

1 5 0 .0 0 

20.00 

.20 

2 0 .0 0 

5 0 .0 0 

Mnr. D . A. Scholtz , Posbu s BI24, Joh an nesburg 
Mnr . R. v. R. Bar ry, Posbu s 15, Cali tzdo rp 
D r. H . C. de Wet, Faganstraat B9, Strand 
Ds. G . J. P . Kriel , D ie Pastor ie, Ko ring berg 
D r. J. ] . P. Op't H of, Privaatsak 12 2, Pretoria 
Mnr. D . T. de Jage r, Posbus 5, Kareedouw .. . 
Mnr. D. van Velden, Steenstraa t 4 5 , Rust en

burg 
D r. N . Rei nach , Ivystraa t 1 0 , Pretoria 
Ds, L P . Spies, Posbu s 785 4, J oh annesburg 
Mn r. ] . H . H eyns, Posbu s IB, Goodwood 
Mnr. M . B. Brink , H oer Volkskool, Graaff 

Reinet 
Mnr. ] . A. Coffee, Posbu s 106, K imberley 
Dr. !. van Z . Marais, Southeystraa t 33, H arr i

sm ith 
Ds. l ac. Conrad ie, T uine, Kaapstad 
M nr. 1. P . Kir sten , Posbus 1 2 , Despatch 
Mnr. C. J. de Beer , Posbus 2330, Pretor ia 
Mnr . F. G . J. W iid, Posbu s 83, Vereen ig ing 
M nr. W. Theron , J an Ci ll ierss traat 44, Parow. 

N oord 
Mne. A. A. Slabber, Christellah of 9 , StelJen

bosch . . 
Prof. Dr. W . Boeddinghaus, Webbstra at 5, 

Bloemfonte in ' " 
Mnr. W . de V. de \'{ f et , Le Chasse ur, Robertson 
Mn r. H . S. van der Linde , Hu is Go udi ni, Raw 

sonv ille 
Mnr. ] . P. Z ietsman , San Car lo 32, Seepunt . .. 
M nr. E. L. D ommisse, \'{findells traat 5, D urban

ville 
Me] . P. Pauw, K loof H ill 15, Kaapstad .. . 
Mnr. ] . F. R. van Niekerk, Fou r iestraat 6, 

H eidelberg, K. P . 
P. A. en C. G. du T oit, H oerskool, Calvinia 
J. en A. Andersen, De Villiersstraat 9, Beaufort 

Wes 
Me v. E. Ve rwoerd en haar ki nders W ilhelm 

Ann a, E isabe t en H endrik, Kessel aarlaan 5: 
Brummeria, Pk . Meyerspark, Pretor ia 

Mnr, B. P. Loch ner, Rembran dtstr aat 22 , Bell
vill e 

M nr . en me v. G . D. Both a, Posbu s 195, Reitz 
Mnr. J . W . du Preez, Pietermaritzburg .. . 
Prof. J ohn de V ill iers, Rivertonweg 30, Ro nde

bosch 
Mne. E. J. Rossou w, Bonne Esperance , D e 

D ooms 
Mnr . A. B. Ru st, Po sbus 71 , Grabouw .. . 

Anoniem, Pretoria 

D r . D . H . Steyn, Ar mondeweg 4 2, Pret oria 

M nr. P . T. va n der Merw e, Posbu s 30 79 , 
Kaapstad 

Mnr. E. A. Buh r, Nieuwoudtville .. .
 

O s. H . J . K lem, Pasbus 445 , O tjiwaro ngo
 

Mnr. M . G . J. J . van Rens burg, Kempton Park,
 
T ransvaal 

Mn r. B. van der Merwe, Posbus 1I077, Pre tor ia 

O s. en mev . F. P. Papenfus, D ie Pastorie, Pk. 
Grootd rink 

2 0 .0 0 

4 0 .00 

2 0 .00 

20.00 

25 .0 0 

20.00 

20 .1 0 

20.00 

2 0. 0 0 

2 0 .0 0 

20.0 5 

20.00 

20.00 

10 .00 

20 .00 

20.00 

20.00 

2 5. 0 0 

2 0.00 

12 .00 

40 .0 0 

2 5.00 

20.00 

8 . 00 

20 .00 

20.05 

5.05 

10.00 

5.0 0 

20.00 

10.00 

20 .00. 

2 5.0 0 

1 0 .00. 

2 0 .00 

25 ·0 Q> 

25.0 0 

20.00 

20 .00· 

20 .10 

2 0 .00> 
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Mn r. J. D . 1. Kru ge r, Posbus 1 41, Randburg 
Vri en din, Worcester . . . 
Regt er S. H ofmeyr, H ooggeregshof, Bloem 

fo ntein 
Ds . C. P. van del' Me rwe, Die Pastorie, Pk . 

Dendron . . . 
Mn r. J. E. Pot g ieter, Riet fontein, Pk. Lang 

verwac ht . . . 
Mn r. en mev . H . Bruw er, Posbus I I, Klei n 

Aub, S.W.A. . . . 
Mn r. N. Nieder-Hei tmann, Posb us 288 , Rusten 

burg 
M nr , R. van R. Barry, Reit zstraat )3 , Rober tson 
D s. H. J. c. Snijd ers, Obs ervatory, Johannes. 

burg 
Mnr. W . J . van Aarde, N ooitgedacht, Riebeek

Wes 
D r. M . D . Bangh art, Mon mouth laan 9, 

Claremont 
Mn r. S. E . T erblanche, pia D ie Proku reur 

Generaa l, Kaapstad 
Mej . J . H . Lom bard, Fontein, Adel aide . .. 
Mn r. G . F. Agenba g , Posbus 380 , Wa lvisbaai 

2 0 .00 D s. H . J. W iegand , Bloemfontein .. . 20.00 

2 0. 0 0 Mn r . P. S. Me yer, Posbus 102 , Graaff-Reinet 2 0 .0 ) 

D s. W. Fu lla rd, Posbus 18, Riebee k Kas teel .. 10 .0 0 

2 0 . 10 Mn r. G. P. Lochner, Kl ein verw acht, Ku ilsrivier 20 .0 0 

Mn r. A. Bekker, Posbus 6, Noupoort . . . 20 .0 0 

2 0 .00 Mnr. D . S. van Eed en, Pretor ia 30.00 

Mnr. S. F. du T oit, pi a Hoerskool Z wa answyk, 
)0.20 Ret reat 2) .00 

Mn r. F. E. du Toi t, Devon View 4, Ron de
3.00 bosch 25 . 0 0 

Mn r. 1. C. Wessels , O pl eidin gskool Sigcan, 
) .00 Flagst aff ... 2 5 .0 0 

1 0 .00 M nr . W . S. van der Merw e, Voo rstraat , U trecht 50. 0 0 

Mn r . S. C. P. Louw, H oer skool, Fraserburg 2 0.00 

20.00 D r. J. D . Mohr, Monument stra at, Pik etberg 2 0 .0 5 

2 0 . 00 
D s. J. N . F. O' Kenn edy, Argyleweg, Nuweland , 

K.P. ... 10.00 

5 0. 0 0 Mnr. J. Swa nepoel, Universi teit van d ie N oord e, 
Pk. Sovenga . . . 2 0 .0 0 

10.00 

2 0 .0 ) 

2 ) .00 

Nuwe koshuise aan U. S. 
Die Universit eitsraad het besluit om op Stellenbosch 
'n nuwe dameskoshuis wat vir 132 studente voor
siening sal maak, asook .n koshuis vir Geneeskunde
studente te Tiervlei, op te rig. Die koshuis in Tier
vlei sal so beplan word dat daar een sentr ale kombui s 
is waaruit drie afsonderlike eetkamers uiteindelik be
dien sal kan word. In h ierdie koshuis sal die inwonen
de studente am die heJfte in enkelkamers en dubbe!
kamers gehuisves word . 

Aanstelling vir U. S. 
Die Minister van Landbou-tegn iese Dienste het die 
aanstellin g van dr. P. C. Belonje as senior lektor in 
Dierefis iologie goedgekeur . 

Mm. J. MacKinnon is bevorder tot lektor in Wis
kunde. 

" 

N ederlandse Universiteitshoof 
met Besoek 
Prof. W . F. de Gaay Fortman, Rektor van die Vrye 
Universiteit van Amsterdam, het op 23 Maart besoek 
afgele aan die Universiteit van Stellenbosch en is ont
haal deur sy kollega, prof. B. B. Thorn. 

Prof. Fortm an is hoogleraar in burgerlike reg, han
delsreg en arbeidsreg. By was, benewens talle liggame 
waarin hy nog dien, ook lid van die Adviesraad vir 

Kuiturele Samewerking in 1960 en nog onlangs lid 
van die N asionale Raad van Advie s insake hul pver
lening aan minderontwikke!de lande. Op verskillende 
tye was hy kabinetsinformateur in Nederland. 

Prof. de Gaay Fortman saam met prof. Th om in
 
die kantoor van laasgenoemde.
 
V.I.n.r.: Mm. J. Saaiman (Skakelbeampte van die
 
Dep artement van Onderuiys, Kuns en W etenskap ),
 
mnr. A. J. Esterhuyse (Op enbare Inl igtings.
 
beampte van die Uniuersit eit van Stellenboscb) ,
 
prof . de Gaay Fortman, prof. H . B. T hom,
 
dr . Simonsz (Kultuurattache van die N ederlande) .
 



Kursusse
 

Afrikaanse Kultuur- en Volkskunde 
as Studieveld 

Terwyl ons land in die na-oorlogse jare ekonomies, 
industrieel en staatkundig gedy en tot wasdom gekom 
het, was daar bekommernis by kultuurleiers en -lig
game oor die kwyning van 'n lewen skragtige kultuur
belangstelling by ons jongmense en gevolglik ook oor 
d ie toekoms van 'n eie volkskultuurlewc. Dit was ver
al die A .T .K .V . wat voortdurend sterk bewus was van 
hierdie tendense. 

Na gewigtige voorbereidingswerk en oorlegpleging 
met prof. de. H. B. Thom, Rektor van die Universiteit 
van Stellenbosch , oor die afgelope pa ar jaar het die 
A .T.K.V. uiteindelik daartoe oorgegaan om 'n bedr ag 
van RIOO,OOO beskikbaar te stel, die rente-opbrengs 
waarvan aangewend moes word om 'n leerstoel in die 
Afrikaanse Kultuur- en Volkskunde aan die Universi
teit van Stellenbosch in te steI. By die aanvang van 
die akademiese jaar vanj aar het die gemeenskaplike 
ideaal van die A.T.K.V. en die Universiteit tot ver
wesenl iking gekom toe die Departement van Afri
kaanse Kultuur- en Volkskunde amptelik met sy werk 
kon begin. Dit sou die eerste keer wees dat sodanig 
studierigting op so 'n omvattende, selfstandige wyse 
aan 'n Suid-Afrikaanse Universiteit aangepak word. 

Volkskunde is die wetenskap wat kennis omtrent 
die yolk in die oog het. Dit is die bestudering van 
die volk in eie omgewing, van verskynsels wat tipi es, 
karakteristiek van die volk is; dit soek verklarings vir 
hierd ie verskynsels en probeer aldus tot vollediger 
kennis van die besondere volksaard kom . Die bena
ming van die Departernent Ie egter ook klem op die 
kultuurinhoud van die kursusse wat aangebied sal 
word. D aar is 'n behoefte aan 'n bestudering van die 
Afrikaner se kultuursituasie te midde van wisselende 
omstandighede. Daar sal gevolglik besondere aandag 

geskenk word aan ens beskawingskultuur, die bestu
dering van die kultuurgroeipunte en -voortbrengsels 
van die blanke beskawing hier te lande. 

Die inhoud van die B.A.-kursus, versprei oor drie 
jaar, sal o.a. die volgende gebiede behels: Inleiding 
tot die studie van die Volkskunde (gebied, grondbegin
sels, historiese ontw ikkeling, ens .) ; Afrikaanse volks
kuns (volksmusiek, volksliedere, volksta al, volksver
haal); Afrikaanse stoflike kultuur (museumkunde, 
kleredrag, meubels, huis versiering, woningbou en 
woning-inrigting, ens.); Afrikaanse lewensvorme (ge
bruike, sedes en gewoontes, ens.); Afrikaanse volks
wysheid, -geneeskunde, plant-, diere- en weerlore, ens. 
Origem sal die kursusse rekenskap probeer gee van 
die kultuurlewe van die Afrikaner 5005 dit gestalte 
aangeneem het in die verskeidenheid geestesvoort
brengsels waaroor ons beskik. Die historiese starnver
wantskap van die Afrikaner is van die allergrootste 
betekenis wanneer dit by die verklaring van bep aalde 
kultuur- en lewens vorme daarbuite kom, sodat studen
te die geleentheid sal geniet om die fundamentele 
kultuurbydrae van ens Nederlandse, Duitse en Franse 
stamouers na te gaan en verder die Engelse kul tuur
invloed oor die afgelope r 50 jaar te ontleed, 

Kr agtens 'n onlangse besluit van die Senaat sal Afri
kaanse Kultuur- en Volkskunde as eerste- of tweede
jaarsbyvak vir 'n graad of diploma geneem mag word. 
As hoofvak vir die B.A.-graad sal dit binne 'n wye 
vakkombinasie geneem kan word, sodat die kursusse 
binne bereik van die g rootste aant al studente vir die 
B.A.-graad gep laas word. Die enigste vere iste is dat 
wanneer Afrikaanse Kultuur- en Volkskunde as hoof
vak vir die B.A.-graad gekies word, Afrikaans-Neder
lands tot op tweedejaarsvlak by sodanige graadkursus 
aangebied moet word. Die B.A.-kursus met die vak 
as een van die hoofvakke lei verder tot nagraadse 
graadkursusse in Afrikaans e Kultuur- en Volkskunde. 
In die bepl anning van die graadkursus word ook oor 



weging geskenk aan 'n deegl ike studie van museum
kunde en die reeling van praktiese werk in hierdie 
verband. 

Hierdie is 'n agtergrondsvak en daar sal met die 
kursus beoog word om die gees van die student te 
verryk, te verdiep en te verbreed en om hom te help 
om tot vollediger mens te ontwikkeI. As s6danig be
hoort Afrikaanse Kultuur- en Volkskunde 'n beson
dere bydrae te lewer tot die geestelike toerusting van 
voornernende onderwysers, predikante, joernaliste, 
radio-omroepers, biblioteek- en museumkundiges, 
rnusiek - en toneelleiers en jongmense wat hul voorbe
rei vir 'n loopbaan in die buite landse diens. Die vak 
sluit op natuurlike wyse aan by ander geestesweten
skappe soos Geskiedenis, Geografie, Afrikaanse Let
ter- en Taalkunde, Sosiologie, Volkekunde, Musiek, en 
so meer sodat studente binne die verskillende vak
kombinasies ook met vrug kan put uit hierdie suster
vakgebiede. 

Die nuwe departement wil ook probeer om 'n mid
del te wees waardeur die jong Afrikanerstudent, te 
midde van die gees van die tyd waarin ons lewe, gelei 
kan word tot 'n beter begrip en waardering van ons 
swaar-verworwe volkseie. 

D R. BU N BOO Y EN S 

Enkele gaste bygeleentheid van 'n junksie op 
2 I April 1967 ter viering van die stigting van 'n 
Departement van A jrikaanse Knltuur- en Volks
kunde, wat denr die A .T.KY. (S .A.S. en H. ) 
aan die Uniuersiteit van Ste/lenbosch moontlie 
gemaak is. 
V.l.n.r. : Dr. Bun Booyens (s enior lektor in 
Ajrikaanse Knltunr- en V olksklm de) , 
brig. M. van Vuu ren (Hoojvoorsitt er van die 
A..T.KY.) , prof. H. B. Tb om (Rekt or van die 
Uniuersiteit} , mnr. J. P. Hugo [Hoojb estnurder 
van die S.A.S.), tnnr. V. P. B. Horn e (Hooj
sehretaris van die A.T.KY.). 

Die Kuns van die Goud
en die Silwersmid 
Die Departement van Beeldende Kuns te is een van 
die jongstes van die Uni versiteit van Stellenbosch, 
maar die eerste studente het reeds hulle kursusse vol
tooi en in die Eeufeesjaar hulle grade ontvang. 

Die Departement bied kursusse aan in grafiek, foto
grafie, tekstielontwerp en metaalkuns. 

Die afdeling vir metaalkuns is die jongste van die 
Departement. Dit is opgebou deur die skrywer hier
van wat vir die doel in Januarie 1966 na Stellenbosch 
gekom het. 

Die metaalkunsafdeling bied twee kursusse aan, een 
vir goudsmitte en een vir silwersmitte. Die benaming 
goudsmid en silwersmid is dikwels misleidend. Die 
verskil Ie naamlik nie in die meta Ie wat hulle gebruik 
nie, maar in die artikels wat hulle produseer. 

'n Mens sou eintlik liewer van 'n sieraadsmid en 'n 
gereismid pr aat, d.w .s. 'n silwen'ing word deur 'n 
goudsmid gemaak en 'n goue beker deur die silwer
smid. 

Van die studente word verwag dat hulle 'n praktiese 
vaardighe id volgens die eise van die ambag moet ver
werf as 'n gro ndslag vir die oplossing van probleme 
by die ontwerp en vervaardiging van artikels. Van
selfsprekend kry hulle ook die nodige wetenskaplike 
inligting. 

Die silwersmidstudente moet weer die verlore Ka ap
landse tradisie hervat en ook dien as ontwerpers vir 
'n toekomstige Suid-Afrikaanse nywerheid vir tafel
gerei . 

Onder die huidige studente is nie min talent nie, 
maar die beperkte ople idingstyd laat nie toe dat hulle 
'n professionele stan daard bereik nie. Wie dus die 
veelvuld ige moontlikhede wil sien, moet maar na die 
werk van die dosente kyk wat van tyd tot tyd 
deur hulle eie werk 'n idee gee van wat gedoen kan 
word . 

Die skrywer hiervan het onlangs 'n skinkbord en 
ses wynbekers gem aak wat deur die Diplomatieke 
Korps aan die afgetrede Staatspresident, mnr, C. R. 
Swart, en mev. Swart geskenk is. Die skinkbord en 
die bekers is van sterling silwer gehamer. Op die 
bekers en die skinkbord is ametiste aangebring. Die 
buitevlakke van die artikels is deur etswerk versier. 
Di e ded ikasie is ook geets. Die bekers is aan die binne
kant vuurverguld . Vuurvergulding oortref galvaniese 
vergulding in skoonheid en duursaamheid verreweg, 
maar weens die tegniese ingewikkeldhe id van die 
proses word dit vandag net by wyse van uitsondering 
gedoen . 

Die rand van die bekers is twee mill imeter dik, 
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maar die gronddeel is dun. Daardeur voel hulle aange
naam vir die mond, stewig maar lig. Die goud op die 
binnekant van die bekers gee ver aI aan rooi wyn 'n 
verleidelike gl ans . 

Die vervaardiger wens dat die ontvanger van die 
bekers hulle dikwels en graag daardeur sal laat ver 
10k. Volgens die geloof van die ou Grieke sal die 
ametiste die bedwelmende invloed van die inhoud 
reewerk. 

R. C H R 1 S T E N SEN 

[ M nr, Christensen se opleid ing is tipies van die vir 
Duitse kunstenaars. N a 'n vakleerlingskap in goud
smeewerk van 3! jaar in sy geboorteplek Bremen, het 
hy 2 -~ jaar gewerk. D aarn a het hy 9 semesters by 
die Akademie der Bild ende K iinste in Munchen aan 
die skool van prof. F. Rickert gestudeer, waar hy die 
titel Meester Goudsmid en Silwersmid verwerf het. 
H y het 4 jaar as vryskeppende kunstenaar in Bremen 
gewoon, voordat hy in 1964 deur die Staatliche Fach
scbule Fur Smuck und Glas in K aufbeurenyBayern ge
vra is om daarheen te kom om die silwersmidafdeJing 
te lei. Twee jaar later het hy na Stellenbosch gekom. 
- Redakteur Matieland. } 

Die siltoer drinkbekers en skinkbord. 
V .I.n.r. : Prot. O. E. H. Schroder (Beeldende 
Kunste ) , mnr. R.Christensen (I ekt or en vervaar
diger) , prof. H. B. T hom (Rektor). 

B.A. in die Verpleegkunde 

Die Universiteit van Stellenbosch bied soveel verskil
lende kursusse aan dat voorn emende studente en hulle 
ouers dikwels nie kennis dr a van nuwe kursusse of 
selfs van wat lank reeds best aan nie . 

D ie U niversiteit se [ aarboe]: is op aanv raag by die 
Registrateur (Ak ademies) g ratis verkrygbaar en bevat 
al die besonderhede. 

Het u al gedink aan die reusagtige hospitale wat 
opgerig word en waar die dames wat aan die hoof van 
sulke imigtings of departemente daarvan staan hulle 
vakkundige en admi nistrat iewe opleiding moet kry ? 

Die B.A. in Verpleegkunde is die Universiteit se 
antwoord hierop . Dit is 'n vier jarige kursus bestaande 
uit Sosiologie I, M aatskaplike Werk I , Afrikaans I, 
Sielkunde III, Verpleegkunde IV. Hierna kan boon
op in al lerlei rigtings gespesialiseer word . 

Die student kom dadelik op die provinsiale diens
staat teen R1 ,0 20-R1,290 per jaar, ma ar klasgeld en 
losies word afgetrek. Maandeliks hou die student on
geveer R30 oor as sakgeld. Die opleiding is deels op 
Stellenbosch en deels aan die Karl Bremer-Hospitaal. 

In Matieland van April 1967 verskyn die gelofte 
en 'n foto van die eerste finale jaar studente (1966). 

Leerlingverpleegster E. M. M. Blaauw besig om 
'n blad te dek in die teater, K arl Bremer-Hospitaal. 
In di e agtergrond is sterilisators. 
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Lugvaartkundige Ingenieurswese 

Vanaf volgende jaar bied die Fakulteit van lngenieurs
wese 'n kursus in Lugvaartkundige lngenieurswese 
aan. Gedurende die eerste vier jaar van die kursus 
word dieselfde vakke bestudeer as wat vir Werktuig
kundige lngenieurswese voorgeskryf is, gevolg deur 
'n vyfde spesialisasiejaar. 1968 sal dus reeds 'n finale
jaarklas oplewer , 

Aangesien 'n studie van Lugvaart, hoe basies dit 
aanvanklik ook mag wees, gevorderde laboratorium
toerusting vereis, is die verkryging van geskikte appa
raat een van die probleme wat ondervind word met 
die voorbereiding vir hierdie kursus . 'n Aantal baie 
waardevolle skenkings is reeds ontvang en die Un iver
siteit is baie dank verskuldig aan die instansies wat 
ons te hulp gekom het. 'n Paar stukke apparaat soos 
'n klein vuurpyl- en 'n stustraalenjin en 'n klein kon
tinue vloei supersoniese windtonnel is reeds in die 
Werktuigkundige Departement se werkswinkel ver
vaardig. Op een van die meegaande foro 's word die 
skokgolwe om 'n liggaam in die klein supersoniese 
ronnel getoon. 

Op die oomblik word 'n grater supersoniese tonnel 
van die afblaastipe gebou. Dit sal 'n werkseksie van 
ses duim vierkant he en lugsnelhede tot driemaal 
klanksnelheid lewer. Die ronnel se balans waarap die 
toetsmodelle gemonteer word sodat die kragte op en 
drukverspreiding oar hulle gemeet kan word, is op 
die ander foto te sien . Die foto toon die balans soos 
opgestel vir kal ibrasietoetse. 

H . V . HAT T r N G 

Foto bo: 
Skokgolwe om 'n liggaam in 'n windtonnel. 

Foto onder: 
Die windtonnel se balans opgestel vir 
kalibrasietoetse. 



Gelukwense met besondere Prestasies
 

Dr. T . W. (Bob) De Jongh 
die nuwe president 
van die S.A. Reserwebank 

Veral oud-Ma ties van 1932-36 sal trots voel op dr. 
Bob de Jon gh wat die hoe onderskei ding beh aal het 
dat hy in April van jaar as die nu we President van die 
Suid-Afrikaa nse Reserweb ank aangestel is. Mat ieland 
wens hom hartJik geluk daa rmee. 

Dr. De Jongh is op 15 D esember 1913 te Gouda, 
in die distr ik Tulbagh gebore. H y he t die B.Sc.-gr aad 
en M.Sc. in Wiskunde te Stellenbo sch beh aal (1932
36) waa rna hy aan die Universi teit Co lumbia, New 
York (1936-39) die M .A.-g raad in Ekonomie en Eko 
nomies e Statistiek en in 1941 die D .Comm.-graad te 
Pretoria beh aal het. 

Hy was o.a . deeltydse navorser onder die Unie

Die N uu/e President van die Reserwebank. 

Onderwysdepartement, statist ikus van die N ywerheids
ontwikkelingskorporasie, hoof van die Departernent 
van Ekonomiese N avorsing en Statistiek van die Slid
Afrikaanse Reserwebank en verantwoordelik vir die 
publ ikasie van die Reserwebank se Kwartaalblad . Van 
1962 tot 1967 was hy Ui tvoerende Assistent van die 
S.A. Reserwebank en het hy in adviserend e hoedanig
heid tot die Pres ident opgetree. 

Dr. De Jongh het beide op Stellenbosch en op 
Columbia volkleure in tennis verower. H y was in Dag
breek tuis waar hy lid van die huiskomitee was. 

H y is getroud met Annatjie , enigste dogte r van 
die digt er A. G. Visser. Sy was van 1936 tot '37 op 
Stellenbosch en daarn a aan d ie Kollege van Musick 
in K aapstad. D ie egpaar het dr ie seuns en twee dogters. 

Toekennings 
deur die S.A.Akademie 
Op 26 Mei 1967 het die Raad van d ie S.A. Akadernie 
vir Wetenskap en K uns drie professore van die Uni
versiteit van Stellenbosch hoog vereer, 

Prof essor G. B. A. Gerdener sal die D. F. Malan
medal je ontva ng . 

Professor A . I. Brink ont vang die Havenga-prys 
vir sy prestasies in die Geneeskunde. 

Prof essor W. K emp en ont vang 'n besonderc erepen
ning vir sy bydrae tot die Afrikaanse Taalwetenskap , 

( Die motiverings en meer besond erhede sal in die 
D esernber-u itgawe van Matieland verskyn.) 

Rosa Nepgen, bekende kompon iste en eggenote van 
prof. W . E. G . Louw ( Afrikaans-Nederlands) ontva ng 
'n erepenning vir musiek. 



Wenners van Medaljes 

GOU E M E D AI.JE 

A AN PR O F.J . C. S W AR T 

Tydens die jaarkongres van die Suid-Afrikcum se Ver
eniging vir Di ereproduksie wat van 25-28 April in 
Johannesburg gehou is, is die Goue Medalje vir 1967 
toegeken aan prof. J. C. Swart wat voor sy aftr ede 
hoof van die Dep artement van Veeteelt van die Stellen
bosch-Elsenburg Landboukollege van die Universiteit 
van Stellenbosch was. 

Hierdie medalje word toegeken aan 'n persoon wat, 
volgens die mening van die Raad van die Veren iging, 
oor 'n lang termyn uitmuntende dienste aan die vee
bedryf in Suid-Afrika gelewer het. 

Prof. Swart was vir 'n ononderbroke termyn van 
41 jaar verbonde aan die Uni versiteit van Stellenbosch 
en hy het gedurende hierdie tyd 'n uitstaande bydrae 
gelewer as dosent, navorser en bedryfsraadgewer. 

Die toekenning strek nie net vir pro f. Swart tot eer 
nie, maar ook tot eer van sy Alm a Mater wat hy met 
soveel onderskeiding gedien het. 

Prof. J. C. Swart 

S I LWE R MED A L JE 

A A N D R. B. D. H . V AN N I E KE R K 

By dieselfde geleentheid is die Sil wer Medalje van die 
Vereniging aan 'n jong navorser, dr. B. D. H. van 
N iekerk, ook 'n oud-student van die Universiteit van 
Stellenbosch, toegeken. H ierdie medalje word jaarliks 
toegeken aan 'n lid van die Veren iging wat volgens 
die mening van die Raad die mees verdienstelike oor
spronklike navorsingswerk op die gebied van diere
produksie gedurende die lopende jaar die lig laat 
sien het. 

Dr. Van N iekerk is tans verbonde aan die navor
sinsgpersoneel van die Dohne-navorsingstasie in die 
Oos-Kaap. 

H AMILT O N- M A YN A R D 

GE DEN K MED A L J E 

A A ND R. H . P . WAS S E R M A N N 

Die Ham ilton-M aynard-gedenkmedalje wat jaarliks 
toegeken word aan die skrywer van die mees uitstaan
de bydrae wat in die S.A. Tydskrif vir Gen eeskunde 
verskyn, is vanjaar aan dr. H . P. W assermann toege
ken. Dr. W assermann wat die onder skeiding verwerf 
het met 'n artikel getitel " Leucocytes and melanin pig
mentation", het die medalje ontvang by geleentheid 
van die Suid-Afrikaanse Med iese Kongres wat in Jul ie 
vanjaar in D urban gehou is. 

N IC O LAAS PAUW V ER OWER 

H A N LI E VAN N I E K E R K -S T I P EN D I U M 

Die Hanlie van Niekerk-stipendium wat onlangs deur 
die Universiteit van Stellenbosch ingestel is, is ver
ower deur rnnr . N . E. Pauw. Die mededinging om 
die gesogte stipendium het o.a. by wyse van open-

Mnr. N . E. Pauw 



bare konsertuitvoerings op I I en 12 April plaasgev ind . 
By die toekenning word ook die akademiese prestasies 
van die kandidate in aanmerking ge neem. 

Mnr. Pauw wat tans verbonde is aan die pe rson eel 
van die Ople id ingskollege Paarl , het d ie grade B.Mus. 
en Hons.-B.Mus. aan die Universiteit van Stellenbosch 
verwerf. 

Mn r. Pauw het met 'n orreluitvoering aan die korn
peti sie deelgeneem en is voorn emen s om met behulp 
van die stipendium sy studie in die kerkmusiek voor t 
te sit. D ie stipendiurn wat sy ontstaan te danke het 
aan 'n skenking van die bekende sangeres, H an lie van 
N iekerk, bedra R800 vir een jaar musiekstudie in die 
buiteland. 

Die Beste S.A. 
Studentekoerant van 1966 
Die Matie, die tweeweekl ikse SteJlenbosse studente
koerant , is aangewys as die beste S.A. Studentekoerant 
vir 1966. 

Di e kompetisie vir Suid-Afrikaanse studentekoeran
te word ge reel deur die voorsitter van A.S.P.V . D ie 
paneel van beoordelaars bestaan uit rnnre. J. J. van 
Rooyen, mede-redakteur van Die Tr ansoaler, die hoof
nuus red akteur van Die Burger en die assistent-redak
teur van Die V olksb/ad. 

" D it was 'n sieraad am Die Matie te lees. Die Mati e 
was die skoon ste Suid-Afrikaanse studentekoerant", 
was mn r. Van Rooyen se kommentaar. 

Mme. Ernst Lomb ard en Jan Kirsten wat aan die 
hoof gestaan het van Die Matie is veral gelukgewens 
met die tegni ese versorging . 

D ie Rektor, prof. H. B. Thorn, het die redaksie in die 
volgende woorde per brief gelukgewens : 

" Hiermee wens ek, namens die Uni versiteit, u en 
u blad van harte geluk met die groo t onderskeiding 
wat u te beurt geval het. am 'n tydsk rif te beheer en 
te red igeer, is in die algemeen geen maklike taak n ie ; 
om 'n studentekoerant te behee r en te redi geer , is in 
derdaad 'n buitengewoon moeilike taak omd at 'n mens 
in die studentelewe met heel besondere probleme te 
kampe key." 

" As demokr ate waa rdeer en verdedig ons d ie reg 
van gesonde meningsuiting, want slegs deur stirnule
rende, oorspronklike denke kom ons tot positiewe, 
vrugba re result ate van blywende betekenis. En om dit 
op so 'n hoe pe il te doen dat daar, van buite af , klin
kende, objektiewe erkenning daarvoor kom , is 'n aan 
spo ring en besieling op die weg vorentoe." 

"Sukses en seen op u verdere arbeid toegewens. 
Mag Die Matie steeds help am Stellenbosch in gees 
en tr adisie te hou wat hy is en wat ons hom in die 
toekoms ook altyd graag wil he ." 

Die wenredak sie 1966
 

Voor: H edley Smith, Jan Kirsten (subred .} ,
 
Stella van Deventer, Ernst Lombard (r edakt eur) ,
 
Ena Nel, Org Potgieter ( sportred. ) ,
 
A delbert Scholtz (kunsred .) .
 
Middel : Etienne de Villiers, Piette Ie Raux,
 
Fanie Jacobs, Ingrid Z ammit, Jac. du Preez,
 
Carlo Loubser, Louis Claasen.
 
Agter: Carle Celliers. Peter Veldsman,
 
Otto T erblancbe, Dirk Hertzog, W erner Schol tz .
 



Drie geslagte Maties in lewende 
lywe op een foto 
o U P A : Mnr. Alexander Stadion is gebore op 4 
Februarie 1881 en woon tans in Die Laan, Stellen
bosch. In 1902 het hy sy B.A .-graad in klassieke tale 
behaal. Hy is dadelik " beroep" as onderwyser te 
Riebeeck -Wes en het deur pr ivaatstudie die Tz be
haal. Hy het sy loopbaan afgesluit as hoof van die 
Hoerskool Piketberg in 1937. Hy wil nog net so lank 
pensioen trek as wat hy skoolgehou het. 

DOG T E R: Mev. Hester Alexandra van Dyk is die 
eggenote van ds. D . C. van Dyk van die N. G . Ge
meente Velddrif. Sy het die wetenskappe bestudeer en 
in 1936 die B.Se.-graad behaal en die 5.0 .D. in 1937. 
Voor haar huwelik het sy op Wynberg en Bloemhof 
skoolgehou. 

K LEI N 5 E UN: Mnr, Louis August van Dyk was 
in 1966 'n adelbors in die S.A . Vloot. Hy volg van
jaar as eerstejaar die kursus vir die graad B.Se. in die 
Ingenieurswese. Hy loseer in Ian Smith! 

Watter oud-Maties kan dit ewenaar of oortref? 
Laat Matieland van u hoar! 

Tennisspringbok 
Op hierdie foto sien u mej. Greta Delport, Maties se 
tennisspringbok. Sy het springbokkleure verwerf toe 
sy in die Federasiebekerspan opgeneem is. 

Sy bring haar dank aan haar vader en mnr. Brian 
Bands wat haar afgerig het toe sy 'n leerling was aan 
die Hoerskool Andrew Rabie in Port Elizabeth. Sy se 
mnr, Houba, afrigter in tennis aan die Universiteit van 
Stellenbosch, het 'n groot deel bygedra tot haar sukses , 
Verskeie wereldbekende tennisspeelsters moes al die 
knie voor haar buig. 

Op die 18e Mei het sy, saam met Annette van Zyl 
en Glenda Swan vertrek om in Parys, Berlyn en op 
Wimbledon te speel. 

Mej . Delport is in haar derde jaar en neem Afri
kaans-Nederlands en Geskiedenis as hoofvakke met die 
oog op latere onderwys. 

Mej . Greta D elp ort 



Prudential Assurance Building, 
84 Main Street , 

J 0 HAN N E S B U R G. 

z r st Ap ril 1967 . 
Prof. J.C. de W et, 
Faculty of Law, 
Un iversity of Stell enbosch, 
S T EL LEN B 0 S C H. 

Dear Prof. De W et, 

We thou ght it would interest you to know that we consider that the LL.B.'s who are articled to us from 

time 1:0 time and who have qualified Irom Ste !le n.bo ~di show agreater aptitude for and knowledge of law than 
law graduates from other facult ies. 

Yours sincerely, 
( S G O.) C. F R lE O MAN. 

(Hayman, Godfrey & Sande rson) 

Dommer of Slimmer 

as vandag s'n? 

In 1902 het die University of The Cape of Good Hope die volgende grade toegeken : 

K OLLEGE S M .A. B.A. (L itt. & Phil.) B.A. (Math. & Sc.) Totaal 

Victor ia-College (Stell.) 

SA College (Kaapstad) 

Privaat ... 

D ioceson College (Rondebosch) . . . 

St. Andrew's College (Grahamstad ) 

I 

I 

10 

6 

4 

4 

I 

2 

13 

I 

I 

13 

19 

6 

5 

I 

Gill College (Somerset-Oos) 

Huguenot College (Wellington) .. . 

I 

2 I 

I 

3 

Totaal toegeken 2 28 18 48 

Druipelinge 13 7 20 

Afwesig van Eksamen 2 I 3 

Totaal Kand idate 2 26 7143 

% Gesl aag 100 65 69 67.6 

Op 8 en 9 Desember 1966 en met die aanvullende gr adeplegtigheid op 3 Maart 1967 is deur die Universiteit 

van Stellenb osch aIleen 20 doktorsgr ade, I , I 52 gr ade en 451 diplomas toegeke n. 
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Oud-Maties
 

Dagbreek Vereer 
sy Tweede Premier 

Buidige en oud-Dag brekers het op Maandag, 22 Mei 
1967, in Dagbreek vergader om huJde te bring aan 
die Eerste Minister, mnr . B. J. Vorster, 'n oud-Dag 
breker wat in 1934 sy ontgroen ing beleef het. 

Ds. Tappies Moller het die heildronk op mnr . 
Vorster ingestel op so 'n wyse dat 'n luimige stemming 
vir die aand geskep is. B y het vertel dat mnr . Vorster 
reeds vroeg in die politiek belang gestel het , want reeds 
in 1937 het hy hom vir die huiskomitee verkiesbaar 
gestel - en uitgeval. Die volgende jaar is hy darem 
gekies as doopkaptein. 

Op ligte toon het mnr. Vorster gese dat hy in Dag
breek geleer het am nie oor gras te loop nie - 'n les 
uit sy sottetyd. Toe mev. Vorster hom gevra het of hy 
darem kos sal key in Dagbreek, het hy geantwoord : 
"Kameel en olifant", en nie verder verduidelik nie. 

Hy is bly dat sy vrou destyds in Monica was, want 
geen ander koshuis het so 'n lang laning vir 'n " kiss
me-quick" nie. 

Op ernstiger toon het hy hulde gebring aan wyle 
de. H . F. Verwoerd, die groot ste Dagbreke r, met die 
woorde : " Ek het hom sien sterf, maar die ideale wat 
hy voorgehou het, is nog die moeite werd om na te 
streef" . 

" Elkeen moet die plek waar jy is, volstaan en jou 
verantwoordelikhede dra . Die herinneringe aan Dag
breek maak daardie las ligter " . 

'n Album wat deur honderde inwoners en studente 
van StelJenbosch onderteken is, is deur mnr . Hennie 
Smit, L.V. vir Stellenbosch, aan mnr . Vorster oorhan
dig. 

V .l.n.r.: Mnr. V icky Ie Roux (P rimaries van 
Dagbreek en V oorsitter van die Studenteraad) , 
mnr. J.F. W . Haak ( Minister van Eeonomiese Sake), 
mnr. B. J.Vo rster, mnr. M . C. Botha ( Minister 
van Bantoe-administrasie en -ontwikkeJing en 
-onderwys) . 
Foto: Die Burger 



Die H uisuergadering: 

Na die formele ontvangs is verdaag na die boonste saal 
waar 'n huisvergadering gehou is onder voorsitterskap 
van die Premier. 

Die asbak, 'n tweepond konfytblik, was groot ge
noeg vir 'n lang vergadering. 

Die voorsitter het die vergadering dadelik tot orde
likheid gemaan met : "Gedra julie - dit is nie 'n kabi
netsvergadering of Tappies Moller se kerkraadsver
gadering nie" . 

Piet van Rooyen is gevra om die huislied in te sit, 
maar hy het in die eerste plek die woorde vergeet en 
in die tweede plek te hoog ingesit. Die jonger geslag 
het egter tot redding gekom en begin sing. Geleidelik 
het die ouer garde sterker meegedoen sodat die einde, 
hoewel nie juis melodieus nie, tog baie triomfantlik 
was. 

Van die eerstejaars het 'n heilige ontsag vir die 
premier gehad, maar hy het hulle gems gestel want, 
"Daai ding van sewe dae by die Silbersteins en neen
tig dae by die Vorsters is verby". 

Die oudste Dagbreker teenwoordig was prof. J. M. 
Ie Roux (1922). Geen wonder dus dat een van die 
jonger geslag gekla het dat die ouer Dagbrekers se 
koppe so blink dat hy nie die voorsitter kan sien nie. 

As afskeid het die primarius, rnnr. Vickie Ie Roux, 
aan rnnr. Vorster 'n Dagbreekdas geskenk wat die 
Premier dade!ik om sy nek geknoop het onder Iuide 
toejuiging. 

NOli is Ek 'n Oud-Matie 
Mej . M. G. Strijdom skryf van Steytlerville af: 

" Met aangename gevoe! in die hart het ek my eerste 
Matieland ontvang - die eerste keer dat ek nie meer 
'n Matie is nie, maar 'n oud-Matie. Baie dankie! " 

"Dit was lekker om van al die Matie-bedrywighede 
te lees, veral nou dat ek so ver van Stellenbosch af in 
die garde van die onderwysers is." 

"Ek sluit 'n ietsie in vir die Matielandfonds." (30 
Mei 1967 .) 

(Dit is alte waar, Juffrou, eers as jy van Stell en
bosch af weg is, weet jy hoe diep Matieland in jou 
wese gedring het. Snaaks genoeg - die afstand in myle 
en lengte in [are laat die beeld van Matie!and nooit 
veryl nie. 

Sorg net dat die redakteur altyd betyds van u ver
anderinge in adres en later ook veranderinge in u van 
te hore kom . Dan bly die band sovee! beter behoue. 

Baie dankie vir u bydrae tot die Matielandfonds. So 
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word u een van die bouers en onderhouers van u alma 
mater. 

Mag u baie vrugbaar wees in die opbou van die 
gees en die kennis van die kinders van ons volk . 
Red.) 

Nuus van Oud-Matiebondtakke 
SAAMTREK OP BEAVFORT-WE S 

Die wakker bestuur van die Oud-Matiebondtak van 
Beaufort-Wes het weer eens 'n uiters geslaagde funk
sie op 17 Maart gereel, Die saamtrek het saamgeval 
met 'n byeenkoms van boere van die omliggende streke. 

Die Oud-Maties het gevoel dat hulle 'n diens aan 
die plaaslike boeregemeenskap moet lewer en het met 
die Departement van Ontwikkeling gereel dat perso
neellede van die Universiteit as sprekers oorkom. Prof. 
F. X. Laubscher (Professor in Erflikheidsleer) en rnnr. 
A. J. Esterhuyse (Openbare Inligtingsbeampte) het die 
saamtrek bygewoon. 

Die verrigtinge van die dag is met 'n uiters geslaag
de dinee afgesluit wat deur ongeveer IS0 cud-Maries 
en ander gaste uit die boeregemeenskap bygewoon is. 

MALMESBVRY 

Die bestuur van die Oud-Matiebondtak van Malrnes
bury reel 'n saamtrek vir 17 Augustus. Prof. J. P. 
Jansen (Hoof van die Departement van Afrika-Stu
die) en rnnr, A. J. Esterhuyse (Openbare Inligtings
beampte) sal die funksie namens die Universiteit by
woon . 

Die tak hou slegs hierdie een funksie en oud-Maties 
word gevra om dadelik met die sekretaresse mev. T. 
van Rooyen, Rainierstraat 74, Malmesbury, te skakel. 

VMPA SE VRYDAGKLVB 

Mnr. Gerhard Visser, sekretaris van V.M.P .A., verte! 
van hulle suksesvoIIe vleisbraaifunksie waarop sowat 
60 oud-Maties teenwoordig was. V M P A gaan be
paald verder uitbrei volgens die planne wat mnr. 
Visser noem. 

Luister hierna: "Ons vergader tans elke tweede 
Vrydagmiddag na werk by die Klub R.S .A. om sorn
mer 'n bietjie geseIIig saam te verkeer. Die bywoning 
wissel gewoonlik tussen IS en 30 persone. Heelwat 



nuwe intrekkers is al op die manier betrek. Wanneer 
hierdie Vrydagklub . n sukses blyk te wees, is die idee 
om dit 'n weeklikse instelling te maak!" 

Benewens bogemelde het U M P A nog 'n sak val 
planne. Laat Matieland meer daarvan hoor wanneer 
hulle tot verwesenliking kom! Oud-Maties van die 
Wes-Rand kan gerus skryf aan mnr. G . Visser, Pos
bus 8737, Johannesburg. 

Ons hoop die ete-dans en die cabaretvertoning van 
6 Junie was 'n groot sukses! 

ROM-ROM! 005RAND 

Die Oosrandse Oud-Matiebondtak het op 25 Februarie 
in die Heidelbergkloof gaan vleis braai en sommer 
hulle nuwe bestuur soos volg gekies: Mnr. Lucas 
Nel (Voorsitter), mnr. Ben Schmidt (Ondervoorsitter), 
mej. Annie van der Merwe (Sekretaresse) en rnnr. 
Hugo Beyers (Penningmeester). 

Op 8 September word die jaarlikse dinee waar
skynlik op Kempton Park gehou. Belangstellendes kan 
verdere besonderhede kry van mnr. Nel (foon: 
53-1575) en van mej. A. van der Merwe, Peronneweg 
14, Delville, Germiston (foon: 51-1575). 

WITBANK 

Op 19 Mei het 25 van Witbank se oud-Maties in die 
Hotel Carlton gesellig verkeer . Onder die gaste was 
ook "die gelukkiges wat met oud-Maties kon trou", 

Dankie vir die beriggie, mev. Coetzee. Ons hoop 
daar word nog baie meer gelukkig gemaak. 

Van Heinde en Ver 
Mnr. 1. G. van der Horst is met ingang 1 Mei 1967 
aangestel as groep-hoofbestuurder van die Ou Mutual. 
:Sy oorn, wyle mnr. J. G. van der Horst, was 'n voor
malige voorsitter van 1944 tot 1948. 

Sy vader se ander broer, wyle mnr. Alex van der 
Horst, was 'n bekende opvoedkundige en sportman 
·op Stellenbosch. 

In 1940 het mnr. Van der Horst die graad B.A . 
(Regte) en in 1942 sy LL.B. met lof verwerf te Stellen
bosch. 

Hy is getroud met mej. Gertruida le Roux. Die eg
paar het drie kinders, van wie die oudste, Christine, 
'n derdejaarstudent in die regte op Stellenbosch is. 
Evert en Henning is nog op skool. 

Mm. M. A. Davies (H.P .O.D., 1953) skryf dat hy (;11 

'n ander oud-Matie, mnr . P. M. Laridon (B .Sc., 5.0 .D., 

1962), personeellede van die C.B.C., Bulawayo, daar
van hou om oor hulle dae op Stellenbosch te gesels. 
Intussen het hy reeds sy M.A. behaal aan Unisa en 
werk tans aan sy doktorstesis. 

Hy vervolg: ,,1 am only sorry that I have to be a 
part-time student and have not been able to continue 
my studies at Stellenbosch where I found nothing but 
kindness and co-operation from professors and 
lecturers. May Stellenbosch flourish ever more and 
more." (23 April 1967 .) 

Mnr. H. Wilhelmij (M.Sc. Bosbou, 1964) is by die 
Usutu Pulp Maatskappy, Mhlambanyati, Swaziland , 
aangestel as Hoof Bosboukundige van die eerste Junie 
1967. Baie geluk! 

Waardering uit Frankryk 
Geagte Heer, 

Net so 'n woordjie om my groot waardering uit te 
spreek vir die getrouheid waarmee u my op hoogte hou 
van die gebeurtenisse in Matieland. 

Matieland is darem altyd so keurig versorg - die 
foto's mooi geneem en goed afgedruk - werklik 'n 
genoee om te sien en te lees. Mens kry maar 'n bietjie 
heimwee na die land van sonskyn. 

En nou kom daar onlangs nog die nommer vir die 
inwyding van die H. B. Thorn-Teater. Dis 'n mooi 
aanwins vir die Universiteit en ook 'n passende hulde 
aan die Rektor vir wat hy al die jare vir die Universi
teit gedoen en vir die land beteken het. 

Dit is 'n genoee am bv. op die foto van die gehoor 
soveel vriende en vriendinne te herken wat my vrou 
en ek ons herinner. 

Met vriendelike groete, 
Dienswillig die uwe, 

(w .g.) J. v. d. Berg, 

La Briqueterie,
 
Bordigny par Breteuil-sur-Iton,
 
Eure-France.
 

(Dr. Jan van den Berg was tot onlangs nog die Neder
landse Ambassadeur in Kaapstad waar hy die deken 
van die diplomate was. Matieland se aan hom: "Hart
lik dankie", en wens hom en mev. Van den Berg, albei 
stoere vriende van Suid-Afrika, 'n aangename rustyd 
toe. Ons versoek is net dat dr. Van den Berg ons op 
hoogte hou van sy adresveranderinge. - Red.) 
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.. 
Maties op die Voorpostc 

Mnr. Barry de Vos skryf : 

Met die sluiting, 'n paar jaar gelede, van die Van 
Riebeeck-skool te Thomson's Falls in Kenia, kon 'n 
mens nie help om met weemoed terug te dink aan die 
jare daar deurgebring en ondervindings opgedoen nie. 

Al het die skool maar ongeveer veertien jaar gefunk 
sioneer , was dit nogtans 'n getuigskrif van die moed 
en deursettingsvermoe van 'n klomp ie Afrikaners om 
ook in die vreemd e hulle godsdiens, taal en kultuur 
te handhaaf. 

In die geskiedenis van die skool het oud-Maties 'n 
belangrike rol gespeel. Drie van die hoofde, heelwat 
van die personeel en dominees wat lede was van die 
Beheerr aad, was Maries. Hoffie Retief (B.Se. Stell. ), 
'n boer by Thomson's Falls en sy vrou Magriet (B.A.) 
wat jare lank die sekretaresse van die Raad was, moes 
ook soms inspr ing tydens personeeltekorte, 

Vir my en my vrou was dit 'n voorreg om meer as 
drie jaar, gedurende die hoogtepunt van die skool, toe 
daar ongeveer 150 leerlinge en 10 onderwysers was, 
daar te kon werk. 

Oor die skoonheid van die land kan jy nie uitgepraat 
word nie. Hoewel ongeveer 3 myI noord van die ewe
naar, is die klim aat deur die jaar gematig tot koel 
weens die 7,000 voet hoogte bo seespieel, Wild was 
volop en as jy 'n buffel, bosvark of bok wou skier, kon 
jy net een van die boere bel om jou te kom haal. 

Onder die hoogtepunte van ons verblyf was 'n lu i-

Mill'. R. B, de Vos 

lekker vakansie by Malinde met sy onvergelyklike on
dersese lewe, 'n safari tussen die grootwild in die 
Noorde!ike Geb ied, 'n reis deur 'n dee! van die Kongo 
langs die Kivumeer na die Berge van die Maan, 'n 
bootvaart tussen die krokodille en seekoeie van die 
Nyl , 'n gese!sie met Pigrniee in die Ituri-woud , 'n be
soek aan Sangiro se N gorongoro-krater, 'n driedaagse 
fondsinsameling wat R2,080 vir die skool opgelewer 
het en die bywoning van 'n Geloftefees met tente, 
kampvure en toneelopvoerings daar op die ewen aar. 

Die hoogste hoogtepunt was om op die hoogste 
punt van Afrika, die Uhuru-spits van KiJimandjaro, 
te gest aan het . Die sesdaagse uitst appie was nie rnak
lik nie soos af te lei uit 'n aantekening in die besoekers
boek in een van die rushutte: "E . F. Hext lay here, 
14-5-1956, and he nearly died owing to hellish cold 
and a stiff neck". 

Nadat die meeste Afrikaners Kenia verlaat het, is 
die geboue aan 'n send inggenootskap verkoop as 'n 
skool vir Naturelle. 

(Mnr. De Vos (B.A. 1952) en sy vrou, Janette , (geb. 
Visser; 1953 : Stellenbosch) is tans in Durban woon
agtig waar hy in Natal se Onderwysdepartement werk 
as Organiseerder van Opvoeding Buite Skoolverband. 
Wie van diegene wat saam met Barry in 1953 op Kom
metjie die jeugleierskursus gevolg het, onthou nog hoe 
hy die aanstormende trein met knarsende remme tot 
stilst and gebring het tydens 'n kamp vuurnommer met: 
("Trein, trein staan styf! Hoeveel vingers op jou 
lyf?") 

Mev. J. de Vos 



So het hulle Matieland help bou
 

Gam Japie Home 

D it is goed om ter wille van die hu idige geslag oud
Maties nog ouer oud-Maties so af en toe aan die 
verge telheid te ontruk, veral as hull e nie skouspel
agtig was nie, maar stille, hard werkende en eerb are 
bouers. 

~ acob D.aniel Krige is op 23 April 1862 in die pas
tone te Pr ins Albert gebore. H y was die jongste seun 
van ds. W . A. Kri ge (1816-1884) wat in 1846 d ie 
eerste N. G .-pred ikant was wat deur die Ring van 
Gr aaff- Reinet gestuur is om die Trekkers oorkant die 
Oranje te gaan bearbei. 

0 p dert ienj arige ouderdom is hy deur sy vader na 
Stellenbosch gestuur vi r verdere skoolonderr ig onder 
die Eng else skoolhoof, mnr. M ilne. Op negentien jarige 
ouderdom is hy tydelik aan d ie Gymnasium aangestel 
as plaasvervan ger van die onderwyser in M atesis wat 
skielik oorlede is. H y het hom so goed van sy taak 
gekwyt dat hy permanent aangestel is en veer tig jaa r 
lank skoo lgehou het. 

H y was die eerste " Old Boy" en d ie eerste Afri
kaanssprek ende wat in d ie person eel aangcstel is. 

Op drie -en-twintigj arige leeftyd het hy getrou met 
Christin a El izabeth Beyers, 'n ouer suster van wyle 
Kommand ant -generaal C. F. Beyers . U it d ie huwelik 
is elf kinders gebore. 

Drie jaar later is hy aangestel as huisv ader by die 
" H ome", een van die eerste skoo lkoshuise en so sy 
bynaam gekry. Ds. W . A. Krige (A do) was d ie eerste 
kind wat in die " H ome " gebore is (1888). 

Gedurende die T weede Vryheidsoorlog was Oom 
Japie as hu isvader dikwels in 'n netelige posisie , want 
baie van die kosgangers was afkomstig van die Trans
vaal en die Vrystaat. Saans het hu lle onder 'n g root 
prui mboom agter Secund a Cn annexe van ou Prima, 
die koshuis) verga der en uit volle bors die Transvaalse 
en Vrystaa tse Volksliedere ges ing. As teenvoet er, om 

met die ower hede vrede te hou, het Oo m Japie 'n 
groot Union Jack voor die Ho me laat wapper l 

Oom Japie was een van die stigters van die Union 
Debatin g Society, 'n kampve gter vir die Afrikaanse 
taal en voorsitte r van die stig tersvergadering van die 
A.T.V. in 1907 en daarn a lid van die komitee tot op 
die end. 

Hy het die kuns verstaan om geld in te same! vir 
opvo edkundige doele inde s. Benewens g root bed rae 
wat hy vir die skoo l ingesa mel het, het hy hom vir 
die Victoria College beywer. 

Op 16 Maart 1909 skryf die registrateur aan hom : 
"D em Sir, p lease note that the Coll ege Coun cil at its 
meeting on the 1 1 inst. formally appointe d the fol
lowing as a Committee to deal with the matter of 
collecti ng an equivalent to the gift of Mr. Carnegi e : 
Prof. J. I. Marais, the H on . F. S. Malan, Mr. H . F. 

Jacob Daniel Krige van die " Home" . 



Hewett, Dr. W. J. Viljoen, Mr. J. D . Krige, with 
power to add to their number . .." 

In 1910 is aan Oom Japie deur die Raad van die 
College opgedra am verder te kollekteer. Hy het 
£2,500 van Dr. Jameson gekry en later £25,000 by 
De Beers vir die Skeikunde-gebou. 

Oom Japie was lank onderhoof van die skool, was 
ouderl ing van die N .G . Kerk en was ook lid van die 
munisipalitei t. 

Hy was 'n liefhebber van veldblomme en het ver
al in die V.S.A. beroemdheid verwerf met die 
Sporaxis Tricolor van N amakwaland wat hy laat baster 
het met die Strepta nthus van Tulbagh en so die Krige
Hibriede gekweek het. Ds. Ado Kr ige van Kle inmond 
gaan nag voort met die kwekery van die "flower with 
many faces" , soos die Amerik aners dit noem. 

Weens sy beminlike geaardheid het hy baie vriende 
gehad. In 190 2 skryf 'n vriend: " Hoe is het met 
boardinghuizen te Stellenbosch gelegen? " Dan ver
!clap die vriend die rede : " Er zijn op Stellenbosch 
zooveel voorrechten , dat het voor Miss Joubert een 
goede voorbereiding voor ons later werk zal zyn als 
zy een tydlang op die plaats kan vertoeven . . ." 

Van Leipzig af skryf 'n geestige vriend in 1892 : 
" . . . dat ik de tyding vernornen heb dat u nog een 
kuiken in uw nest heeft opgedoen. Ik wil hopen dat 
het een gezonde exemplaar mag zyn en u in uwe oude 
dagen (zoo oor 60 of 80 jaar) nog een source of great 
joy and comfor t mag zyn." 

Oom Japie Home het egter nie 80 jaar gehaal nie, 
want op 77 jaar is hy oorlede. 

Ds. Ado Krige wat voortgaan met di e 
Krige-Hib riede. 

Spykers met Koppe 
Die A.S.B. het 'n sirnposiurn gehou oor Afrikaner-idea
Iisme van 18 tot 20 Mei 1967. Die Eerste Min ister, 
dr. B. J. Vorster, het op die agtiende die sirnposium 
geopen en pitkos ter oordenking aan die studente ge
gee. 

*Stellenbosch moet geluk gewens word dat sy stu
dente in hierdie tyd nog 'n simposium oor ideaiisme 
kan hou . 

*Jongmense moet ook weet waar om die streep te 
trek. Hulle ,happen' n ie sommer oral nie. 

*Die student en jongmens wat nie weet waar om 
die streep te trek nie - deur sy naam sal uiteindelik 'n 
streep getrek word. 

*Studente is aan die universiteit om te leer hoe om 
te leef. ,Pas op dat as u hier weggaan, u nie klaar afge
leef is nie'. 

*As daar by u 'n gees is om afsydig te staan teenoor 
die dinge waarin u vaders en moeders geglo het, om
dat studentwees dit van u vereis, weet dan dat u op 
die verkeerde pad is. 

*Die verkryging van die Republiek was opwindend 
en prikkelend, maar dit is 'n groter taak om hom te 
behou en uit te bou t ot 'n groot republiek wat die 
leiding aan die republieke van Af rika sal en moet 
gee. 

*Waar dit my geslag se jongmense was wat ge
help het om die Repub liek te kry, is dit die hu idige 
geslag jongmense se taak om dit te verdedig teen 
geestelike en daJk selfs fisieke aanvalle. 

Dosente Oorsee 
Prof. G. J. Hu pkes, hoofekonoom van die Buro vir 
Ekonomiese Ondersoek van die Universiteit Stellen
bosch het Vrydag, 5 Mei op 'n studiereis na Europa 
vertrek. 

Hy is uitgenooi om 'n referaat te lewer op die ge
bied van ekonomiese vooruitsk atting op die 8ste inter
nasionale konferensie van C IRE T. (Contact Inter
national de Recheres Economiques Tendancielles.) Dit 
was die 4e keer dat prof. Hupkes die Buro op 
hierdie twee-jaarlikse konferensies verteenwoordig. 

In aansluiting h ierby het prof. Hupkes verskeie na
vorsingsinstitute en universiteite in Europa besoek. 



Oud-Maties! U Adresse 
Die Universiteit van Stel1enbosch wil graag sy band behou met aile oud-Maties. 

Indien u self, of 'n ander oud-Matie van wie u weet, nog nie Matieland kry nie, vul asseblief die vormpie in 
en stuur dit aan die redakteur. 

Gebruik ook die vormpie om veranderinge van adres aan te dui . Iemand wat kennis gee van 'n adresverande
ring verbly die hart van die redakteur. 

DRUKSKRIF ASSEBLIEF 

Aan: Die Redakteur, Matieland, Departement van Ontwikkeling, Universiteitskantoor, Stellenbosch. 

Van en Voorname : . 

Prof ., Dr., Os., Mm., Mev., Mej . : Nooiensvan: .. 

Werkadres : . 

. .. . .. .... .. .. .. .. .. .. ... .... .. . ... . .. . . . .. . . .. .. .. . . .. . .. . . . .. . . . . . . .. . .. .. ..... . .. .. . .. .. .. .Telefoon Nr. : ..
 

Woonadres: . 

~ _ Telefoon Nr . : . 

§ 
~ 

Graad (Grade) en/of Diploma(s) aan die Universiteit van Stellen bosch verwerf , met jaartalle : . 
-e 

~ .... 
I:l-'" :::-- Huidige Betrekking : . 
~ 
~ My vorige adres was: .. 
;:\ 

tJ 
~. 

~ Verdere besonderhede (prestasies, ens.) : . 
~ 
;;;"" 
~.., 

DIE MATIELANDF ONDS 

Die Redakteur,
 
Matieland,
 
Universiteit van Stel1enbosch,
 
S TEL LEN B 0 S C H.
 

Geagte Beer, 
Aangeheg is my bydrae tot die Matielandfonds ter bestryding van die druk- en verspreidingskoste van Matie

land. 
Naam (Prof., Dr., Os ., Mnr., Mev., Mej .) : .. 

Bydrae: R .. 

(Maak tjeks asseblief betaalbaar aan die Matielandfonds. Bydraes word erken per kwitansie en in Matieland.) 
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GEE'N MAN'N LUCKY!
 

:. 

.... 
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CIGARETTES 
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Vervaardlg In Suld-Afrlka. Rhodeslil, V .S.A. , Wes-Duitsland, Denemarke , Australia. Holland 



Gaud van Kleur ... Ryk aan Geur 

vz 002765/2A 

Fair Lady 

Die Huisgenoot 

Sarie Marais 

Die Landbouweekblad 

Die Jongspan 

LEESGENOT ... V I R A L M A L ! 
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M·A- l·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 groot motors van formaat; die Zodiac, Zephyr 

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

Anglia en Cortina. 
••tI, ,n ••" As u weer eendag in Kaapstad is, bel 

gerus 2-5521 vir 'n afspraak om u 

..~", ..,". '~""'" 
eie motor deeglik te laat nasien - ons 

voortrcflike garagediens as gemagtigde Ford
.., .. ut . 

,', "" handelaars is wyd en syd bekend . 

Grosvenor Motors 
GHS" 

STRANDSTRAAT 73, KAAPSTAD. BEL 2-5521 

NASIONALE 
BOEKHAN DELdoen sy naam eer aan met 

uifgawes waf alfyd aan die 
. - .-~ . hoogste vereistes voldoen. 

81y op die hoogie met die Nasionale 
(~:- \ Boekhandel-publikasies - letterkun

dig, geskiedkundig, opvoedkundig, 
wetenskaplik-alle genres van die 
literatuur! 

NASIONALE BOEKHANOEL BEPERK 
Kaapstad: Wandelgang , Groote Kerk-gebou. Posbus 
2063 . Parow: Posbus 119 . Johannesburg: Evkom
sentrum, Wolmaransstraat. Posbus 9898 • Durban: 
Drakensberg Boekhand el, Smithstraat 411. Posbus 1702 . 
Port Elizabeth: h/v Pr incess-en Cawoodstraat. Posbus 95 
Bloemfontein: Maitlandstraat 53; Henrystraat54. Posbus 

; I 1058 ' King William's Town: Cathcartstraat 51. Posbus 
, I 107 . Pietersburg: Posbus 248' Umtata: Posbus 259 
~ I 

292A 
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-;- Gedruk deur Nc sionol e Han del sdrukker y. 8pk . - Elsie srivie r 



STAAL 
VIR VOORUITGANGI 

YSKOR, wat meer as dr iekwart van Su id-Afr ika se staa lbeno
digdhede voorslen, produseer reeds teen 'n peil van sowat 
3,000,000 gietblokton per jaar . .. en die syfer styg nog steeds. 

Ten einde tred te hou met die toenemende vraag na staal, is 
YSKOR tans besig met 'n uitbreidingskema wat honderde miljoene 
rand sal kos en beplan is om sy jaarlikse produksievermoe te 
verhoog tot sowat 4,500,000 gietblokton teen 1969. 

Daar bestaan geleenthede vir interessante en lonende betrek
kings in hierdie groeiende onderneming, wat werke op Vanderbijl
park en in Pretoria, asook ses mynsentrums, omvat. YSKOR het 
die dienste nodig van bedryfs-, chemiese, elektrotegniese, metal
lurgiese, mynboukundige en werktuigkundige ingenieurs, terwyl 
gegradueerdes in wetenskappe, lettere en handel in sy tegniese 
en administratiewe departemente geplaas kan word. Die Korpo
rasie het ruimskoots vir die welsyn van sy werknemers voorsiening 
gemaak. 

Oorweeg u 'n loopbaan 
in die staalbedryf saam 
met talle oud -Maties? 
Skryf dan gerus om naSUI D-AFRIKAANSE YSTER EN STAAL dere besonderhede aan 
die Personeelbestuurder.INDUSTRIELE KORPORASIE, BEPERK 

Hoofkantoor: Posbus 450 Pretoria 



Eike igaret
 
'n est rstuk
 

In Suid-Afrika vervaardig 
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