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Oak vir ingenieurs (aile soorte) en
opsiqte rs. Moet bokerf wees, tenvo lle
qekwalifiscerd. AE&CI se belange
is sogroat, altydop die loer nagroot
koppe vir grootkoppe se werk. Voor
de le hoogs onmi kroskopies; trouens
maklik deur die naakte oog waar
neembaar. Aanvalformule baie een
voudig: skryf net en mel d besonder
hed e van kwalifikasie s en ervaring
aan: Die Per soneel bes tuurder,
Afrikaanse Springstowwe en Chemiese
Nywerh ede Beperk, Posbus 1122,
Johan nesburg,

_

AFR IKAANSE SPRINGSTOWWE EN CHEMIESE NYWERHEDE BEPERK
CAL. I1S/ A

"Maties, ek was self 'n student.
Daarom weet ek wat dit is om plat
sak te wees. Tog het ek elke maand
pro beer om 'n ietsie af te knyp en
op Spaarrekening by die Suid
Afrikaanse Permanente Bouvereni
ging te bele. JulIe ouens sal verbaas
wees om te sien hoe dit groei-en
wat jy daarmee kan doen as die
vakansie aanbreek, of as jy sommer
net 'n doedie wil skiet vir die fliek!

Be le liewer julle geldjies in 'n
Spaarrekening by die Suid
Afrikaanse Permanente. Ander ou
ens kan dan nie by june kontant
leen nie en boonop verdien dit 4l%
rente!
Julle Suid-Afrikaanse Permanente
Bouvereniging se kantoor is by
Pleinstraat 4 en mnr, J. A. Jooste
en sy mense is vriendelik en hulp
vaardig."

SUID-AFRIKAANSE
PERMANENTE
BOUVERENIGING

[!:==~

Groei met Suid-Afrika ... vanaf 1883
GrantlSOlO
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Sig-Sag-Naaimasjiene

Doen eewon e werk. knccpsaate, kno ne, om
kap.

borduurwerk.

name

skryf ens. Onge

looflik maklik en ne tlle s .

Handaangedrewe

R86.25

Motoraanged rewe

R102.50

Frick Sker

R2.20

Duitse Naaisy

50c

Per

Min

M in

200;.

vir

kontant

200;. v ir kontant

Gemaak van

Iileweerstaal

1 .000 Its. tol

Posbestelli ngs kry
onmiddellike aandag
Voortrekkerweg 35 Parow, Kaap, Foon 98-6489
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Hoeveel
sal dit u kos

om more

al u besittings
tevervang
?•

Rl0001
R20001
R50001
Rl 00001

geruswnaa~

Bereken
wat dit qekos hat orn al

u besittings bymekaar te
maak. En diefstal. brand
of stormskade kan u
• more van alles bereof.
HOE MIN sal dit u kos om
volledige beskerming
te bekom?
Volledige beskerming
is ens besigheid.

SANTAM VERSEKERINGSMAATSKAPPY BEPERK
¥Z6'B- K53!i/19A

Saambcu
BDUV·ERENIGING

U hele gesin wen! --__
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V OORBLADF OTO

Gesellige toneel in die voorportaal van die
H. B. Thom-teater tydens die inwyding van die
Uni versiteit se Kun smuseum. Teen die regtermuur
hang drie van die beroemde Franse tapisseriee wat by
die geleentheid uitgestal is.
[Foto: Johan Stander.)
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DIE UITTREDENDE

DIE AANG EWESENE

Die uittredende Rektor, prof. H. B. Thorn (regs), en die aangewese Rektor, prof. J. N. de

Villiers, in die kantoor van die Rektor. (3 Junie 1969)
Saam met die dienende Rektor wens

MAT I E LAN D prof.

De Villiers van harte geluk met sy

aanstelling as Rektor. Mag die Universiteit van Stellenbosch in sy dienstyd opnuut vooruitgang
maak .
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Redaksioneel

Dinamiese Groei
Die Uni versiteit van Stellenb osch staan in die teken
van gro ei; maar meer, in werklikheid is die Universi
teit vir ons 'n simbool van groei. En wat ons in hierdie
uitgawe van Matiefand lees, bevestig dit weer eens.
Die gr ootste boukontrak in die geskiedeni s van die
Universiteit is in Mei onderteken, toe met 'n bekende
bouersfirma 'n ooreenkoms getref is vir die oprigting
van die groot geboue-kompleks vir die Fakulteite van
Geneeskunde en T andheelkunde. D it was 'n histo riese
geleentheid, maar dit het ewewel taamlik stil verloop,
aangesien die kanto or van die Rekt or al vry gewoond
daaraan geword hct dat omvang ryke projekte hulle
fin ale beslag daar kry.
In hierdie uitgawe van Matiefand kry die Ieser ook
'n beeld van die nuwe gebou wat vir Op voedkunde en
sekere kleiner dep artemente bedoe! is. Wanneer die
huidige geslag na d ie nuwe gebou kyk, en dan dalk
ietw at neerbuigend aan die ou gebou vir Opvoedkunde
dink, sal dit egte r geed wees om in gedag te te hou
watter groot getal opvoeders hulle geestel ike vorming
in daardie gebou gehad het. Die onderwysers wat van
daar uitgegaan het, was in 'n hoe mate die draers van
die Matielandged agte by dui sende jongm ense wat op
hu lle beurt weer M aties sou word .
Ook vir d ie ingenie urs verrys 'n gr oot nuwe kom
pleks , waarvan een-d erde reeds vinnig volto oiing
nader, terwyl daar vlakby 'n kolo s van 'n labo rator ium
vir hidrouliese navorsing deur die W.N.N.R. opgerig
is, waardeur d ie studieveld van toekoms tige ingenieurs
nog eens verruim word. Die Uni versit eit sal in die
toekoms nog 'n veel gr oter bydrae lewer tot die immer
gro eiende industr iele vooruitgang van ons land .
In 1919 het d ie personeel van u.s. uit 39 dosente
bestaan, terwyl die studentetal 558 was. Nou , in 19 69 ,
vyf tig jaar later, is daar 830 dosen te en 7,600 studente.
Van die 7,600 studente is ongeveer 4,000 woonagtig
in uni versiteitskoshuise, en ten gevolge van die steeds
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stygende behoefte, sal 'n verd ere vier koshui se binne
afsienbare tyd opgerig rnoet word . Terloops, slegs
iemand wat verbeelding met 'n pr aktiese insig paar,
kan 'n denkbe eld vorm van die omvang van die taak
om die g root getal kosganger s wat daar nou reeds in
die koshui se is, te versorg.
Warme erkentlikheid moet aan diegene betoon word
wat die volgehoue groei help moontlik maak het. On 
der andere moet met opregte waardering melding ge
maak word van die 9,000 donateurs, wat reeds meer as
R4,200,000 tot die Universiteit se Eeufeestrustfonds
bygedra het , asook van die ruim getal skenkers van
beurs- en leningsfondse.
On s land maak 'n fenomen ale g roeityd deur , wat
hoe en dik wels gespes ialiseerde eise aan die Universi
teit stel, en om daaraan te voldoen, is steeds n6g meer
beurse, lenings en ontwikkelingskapitaal nodig.
D ie moderne 6-miljoen volt Van de Gr aaff- versne l
ler van die Suide!ike Universiteite (Stellenbosch en
Kaapstad ), tans die g rootste versneller wat by Suid
Afrikaanse universiteite gehuisves is, word 24 uur pe r
dag oor ses dae van die week vir eksperimentele doel
eindes gebruik ; en verde re uitbreiding is ook hie r
dringend nodi g .
Verder is nuwe geboue, beh alwe die wat in die pro
ses van opri gtin g of reeds genoem is, vir Musiek, Huis
houdkunde, Chemie, Handel, Anatomie en Fisiologie
nod ig.
Die eise wat vooruitgang stel, is swaar en groot,
maar 'n land kan daaraan vold oen slegs as hy d ie gees
krag besit om die uitdag ings van din amiese gr oei met
vertroue te aanvaar.

Nuwe President van die Senaat
5y Edele Jan de Klere, wat as Minister van N asionale
Opv oedin g, noue kontak me t die Uni versiteite van
S.A. gehad het, het die verdere ond erskeiding te beurt

geval dat hy aangewys is as die opvolger van wyle sen.
J. F. Naude, as President van die Senaat.
Ma tieland wil hiermee hartlike dank betuig teenoor
Sy Edele J. de Klerk vir sy toegewyde diens aan die
Onderwys en hom die beste toewens vir sy nuwe taak
en die nuwe posisie van eer wat hy beklee.

Sy Eclele Johan van der Spuy
(M .A. Stel.)

van d er Splty, voorheen ambassadeur van Suid-Afrika
in Wenen, Oostenryk, as Mini ster van Nasionale Op
voeding en Kultuursake in die plek van sen . Jan de
Klerk.
Mnr. Van der Spuy het sy spore reeds oopgetrap op
die gebiede van onderwys en kultuur. By word 'n ge
seende tyd van arbeid in hierdie veeleisende portefeulje
toegewens.

Nog 'n oud-Matie - die tiende - het toegetree tot die
huidige kabinet deur die aanstelling van mnr. Johan

Prof. Jan Naude de Villiers

M. B., CH.B.} M. O. & G. (KAA PST A D),
F . R . a . G.

Professor dr. J. N. de V illiers, Professor van Gineko
logie en Verloskund e in die Fakultei t van Geneeskun
de van die Universiteit, is op 17 Augustus 1923 op
Beaufort-Wes gebore, waar hy ook die eerste paar jaar
van sy skoolloopb aan voltcoi het.
Later het sy ouers, wyle mnr. en mev. Tobie de
Villiers, verhuis na die familieplaas Vreesn iet in die
He xriviervallei. Hy het sy skoolloopbaan op Worces
ter deurloop, waar hy in 1939 gematrikuleer het. In
1940 het hy aan die Universiteit van Stellenbosch inge
skryf as Admissiestud ent om hom in die Teologie te
bekwaam, maar sy belangstelling het oorgeslaan na
die liggaamlike welsyn van die mens , en hy het be
sluit om geneesheer te word .
In 1946 het hy die grade M .B., Ch.B. aan die Uni
versiteit van Kaapstad met onderskeiding in sy finale
jaar behaal, waarna hy 'n termyn van een jaar as huis
dokter in die Groote Schuur-Hospitaal gedien het. In
1948 het hy as algemene praktisyn op Calvinia begin.
By is egter in 1952 weer na die Universiteit van Kaap
stad vir die voltooiing van sy M.a. en G. In die tyd
toe hy op Calvin ia was, was hy - soos welbekend is 

verantwoordelik vir die verloskundige diens in ver
band met die Lombard -vierling.
DIE A K A D E M I K U S

In 1956 is hy aang estel as die eerste professor van
Ginekologie en Verloskunde aan die Universiteit van
Stellenbosch. As vakman het hy hom onderskei en uit
verskeie oorde welverdiende erkenning gekry.
By is lid van die Bestuur van die Internasionale
Federasie van Verlos kundi ges en G inekoloe, en Voor
sitter van die F.I.O.G.O . se Komitee van Kwalifikasies
- die Iiggaam wat die standaarde van internas ionale
opleiding vasstel. By is ook lid van die S.A. Genees
kundi ge en Tandheelkund ige Raad, en Ond ervoorsit
ter van die Suid-Afrikaanse Mediese Veren iging. Prof.
De Villiers dien ook as lid van die Bestuur van die
Nas ionale Raad vir Moeder- en Gesinswelvaart, en is
'n volle lid van die S.A. Akademie vir Wetenskap en
Kuns.
In 1955 het hy in Engeland gestudeer met 'n Nuf
field-beurs, en in 1964 die V.S.A. met behulp van 'n
Carnegie-beurs besoek. Gedurende die afgelope paar
jaar het hy lesings by verskeie internas ionale genees
kund ige konferensies gegee. In Januarie 1969 is hyas
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eksarninator en as lid van die Royal College of G ynae
cologists te Londen aange stel.
Op 2 Junie 1969 is prof. De Vill iers deur d ie Raad
van die Universiteit van Stellenb osch aangewys as d ie
persoon wat prof. H. B. Thorn, die huidige Rektor, in
sy amp sal opvolg, wann eer prof. Thom 0P 3 I De sern
ber 1969 met pen sioen u it die dien s van die Universi
teit sal tree.

Prof. J. N. de Villiers
en sy Gesin
Prof. De V illiers

In 1948 met mej . Geraldine de
V illiers, 'n dogter van wyle rnnr, G. F. S. de Vill iers
van Sanlam en Santam, getroud . Me v. De Villiers, sel f
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n geneesheer, assisteer by geleentheid haar man by
operasies. Sy is ook 'n paneellid van d ie Publikasieraad,
As ontspann ingsvorme hou sy van waterski en tennis
wat goed aansluit by die sportscorte van haar man,
wat in sy studentedae 'n Suid-Afrikaanse junior dub
belspel-tenniskampioen was en self lief is vir waterski.:
Tobie, hulle seun, is die W.P. se mans-waterski
kampioen, en Jeanne, hulle dogter, het die onder
veertien jaar ski-titel op die S.A. spele verower.
Mag die gesin De Villiers op Stellenbosch baie ge
lukki g wees.

Die Gesin De Vi llierJ.
V oor l .n.r.: T obie, prof. 1- N. de
dr . Geraldin e de Villiers en Jeann e.
A gl er: Gerhard en Marie.

vnu«: l lse,

Gus Eer Hul Nagedagtenis

SEN. J. F . (T 0 M) N A U

DE

Sen. To m N aude, gewese President van die Senaat, het
op 3 1 Mei 1969 die tydelike met die ewige verwissel.
Hy het 'n lang, geseende en eerbare politieke loop
baan gehad waarin hy bykans alle moontlike poste in
die parlement beklee het oor 'n pcriode van 41 jaar.
Hy was ook tien maande lank Waarnemende Staats
president.
Die Universiteit van Stellenbosch bring dankbare
hulde aan hierdie heengegane staatsman wat hom in
sy Iewe as 'n gew aardeerde vr iend van die Universiteit
betoon het en betu ig diepe meege voel met sy ag ter
blywende eggenote, kinders en kleink inders.
WED. R. W. W I L CO C K S

M ev. Beatrice W ilcock s, gebore Zerffi, weduwee van
wyle prof. R. W . Wilcocks, voo rma lige Rektor van
die Universiteit van Stellenbosch is op 20 Junie van
jaar skielik oorlede.
Sedert prof. Wilcocks se dood het sy aIleen gewoon.
Die egpaar het geen kinders gehad nie en mev. Wi!
cocks het ook nie familielede in Suid-Afrika nie. Mev.
Wilcocks het 'n sterk per soonlikheid gehad en was 'n
knap musikus.

D S . W . F. V. W . D E V 0 S

Ds . W . F. de Vos is op 25 Me i 19 6 9 in die oude rdom
van 8 5 jaar op Tulbagh oorlede. Hy was 'n seun van
wyle prof. P . J . G . de Vos, eertydse pr ofessor aan die
TeoJogiese Kweekskool op Stellenbosch. Hy was o.a.
As sessor van die Kaapse Sinode en lid van die Kura
torium van die Kweekskool .
Mev. De Vos is nog in lewe en ons innige meege
voel word met haar betuig.
ME J . E LI Z ABE T H V AN BR A KE L

Op 23 M aart 1969 is die bekende en minsame " Miss
Bessie" in die Stellenbosse ho sp itaal oorlede. Sy het
op die fa mili eplaas nab y Stellenbosch opgegroei, in
Bloemh of skoo lgegaan en aan die Stellenbosse Kon 
servato rium onder p rof. Jann asch h aar bek waam in
klavier-, viool- en teo retiese opleiding .
Van 1926 tot 1960 was sy aan die Konservatorium
dosent in klavieronderrig en rnusiekteorie, maar haar
studen te sal haar veral onthou vir geh ooro pleiding .

Prof. D. F. M alherbe

M ej. B essie van Brak el

PROF.(DR.) DANIEL FRAN COI S
MAL HER B E (28.5.1 881 - 12 .4 .1969)

Prof. D. F. M alher be, gevierde Afrikaanse skrywer,
digter, besielende redenaar en ho ogl eraar in Afrikaan s
is op 1 2 April te Bloemfontein in die ouderdom van
87 jaar oorlede.
Meer as 'n kwartmiljoen van sy werke is gedruk.
D rie van hulle, t.w. D ie M eulenaar, Hans die Sk ipper
en Die Prof eet is met die Hertzog-prys bekroon.
(Sien ook Matieland van Desember 19 68 bI. 3 4 en
3 5 ·)

II

D R. A. H . DE S W AR D T

Dr. A. H . de Swardt (M .A. Stell. 194 1) is op 14 Feb r.
1969 oorl ede. Dr. De Swardt was 'n In spek teur van
Onderwys in d ie O .V.S. tot sy aftrede in 1961. T ot die
einde van sy lewe was hy in belangstelling en in daad
'n ware oud-Ma tie. Sy eggeno te, mev. M. C. de Swardt,
bly nag woon op Annamareth a, Brandfort.
M N R. H U B E R T D E V J L L J E R S C 0 E T Z E E
( B.A., L L. B.)

M nr. Hubert Coetzee is in 19 13 naby K imberley ge
bore en het sy uni vers iteitsloopb aan op Stellen bosch
afg ele. In sy studentej are was hy reeds 'n leidende
figuur. O .a. was hy Voorsitter van die Studenteraad,
Prim arius van Wilgenhof en kaptein van die eerste
krieketspan. As men s was hy saggeaard, maar beslis in
sy optrede; hy het 'n dr oe humorsin met ingebore reg
skapenheid gepaar.
T en tye van sy dood op 15 M aart 1969 was hy be
stur ende direkteur van die N asion ale Per s. Dit is juis
op die gebied van die Afrikaanse koer ante , tydskrifte
en die drukkuns self dat hy diepe spor e nage laat het,
H y laat sy eggen ote, die skryfs ter Alba Bou wer, en
sy seun Leon wat op Stellenb osch studeer, en dog ter
Annalette ag ter. Sy bejaarde moeder woon nog op
Boshof.
M N R. G 0 L L Y A LB E R T Y N

M nr, Golly A lbertyn (B .A . Stel l. 19 36), hoofvakkun
dige beampte in d ie afdeling Welsyn van die Departe
ment van K leurlingsake in K aapstad, is op 9 Me i 19 69
in die ouderdom van 53 jaar in sy slaap oorlede.
Hy het 'n blye lewen suitkyk g ehad en het dikwels
luimige artikels in die Afrikaanse blaaie laat verskyn .
Hy was die seun van wyle dr. J. R. Albertyn, in lewe
Armesorg-sek retaris van die N .G . Kerk in Transvaal.
Mnr. Albertyn was voo r sy laaste betrekking hoof van
die K aapstadse Streekk antoor van die Dept. van Volks
welsyn .
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Inn ige meegevoel word betu ig met sy eggenote,
twee dogters en een seun wat hom oor leef.

M nr. [osies [ , Reinecke, wat van 1943 tot 1946 aan
U .S. gestudeer he t vir die graad B.Ed . Ph ., het op · 1
Jul ie 1968 in d ie distrik M alt ahohe tydens 'n jagtog
aan 'n hart aanval beswyk. H y was ten tye van sy dood
hoof van d ie H oer T egn iese Skool te W olmaransstad.
Sy belangstelling was veral in die rehabilit asie van die
blanke verstand elik vert raagde seun s aan N ywerheid
skoJe.
Hy word oorleef deur sy eggenote en drie kind ers.
Mnr. J.T. Reinecke

Die Aanvullende Gradeplegtigheid

Die aanvullende gradeplegtighe id van die Universiteit
het op Vrydag, 7 Maart 1969 om 3.30 nm. in die
Stellenbosse Stadsaal plaasgevind .
Onder die gr aduandi was die eerste g roep van der
tien stud ente wat die graad Hons.-B. (B . en A.) deur
midd el van volrydse stud ie behaal het.
Aan die volgende nege kandidate is doktorsgrade
toegeken :

operasies in die mens gedurende die afg elope 18 maan
de.
In 1963 het de. Barnard die Ameri kaanse Spesialis
eksamens in Algemene Snykunde en in 1965 die Spe
sialiseksamens in Borskas-Chirurgie met welslae afge1e.
In 1966 is de. Barnard aangestel as Eerste Toraks
chirurg en hoof van Borskaschirurg ie aan d ie Ka rl
Bremer-hospitaa l en die Universiteit van Stellenbosch,
'n posisie wat hy tans nog beklee.

DR. P. M . B A R N A R D, M.D.

Dr. Pieter iHelim Barnard van Bellville het die gra ad
M.D. in die snykunde verwerf met die proe fskrif " A
Mitra l Valve Prosthesis Devel opment, experimental
and clinical application". Die promotor was prof.
J. J. W . van Zyl, hoogleraar in Snykunde aan d ie
U niversiteit van Stellen bosch.
D ie proefskrif handel oor d ie konstruksie van 'n
mitraalkunsklep en die toetsing daarvan in polsnaboot
sers en eksperimen tele diere . N adat d ie doeltreffend 
heid van die kunsklep eksperimenteel bewys is, veral
in die bobbejaan, is dit met welslae ge brui k in opeha rt

Die dokt ore wat by hierdie plegtighede doktorsgrade
ontvang bet, v erskyn bier saam m et di e Kanselier
en di e R ekt or.
Voo r, o.l.n,r.: Dr. E. J. Marais (D .Th.) , prof. dr.
H . L. Krige ( D .Phil.), Sy Edele dr, B. , . Vorster
( kanselier) , prof . dr . H . B . Tbom ( rektor) , drr.
M. M . Ski nn er (D.Se.) en J. J. Burger ( D .Com m.) .
A gter: Drr. P. L. Swart (Ph.D .(Landb oll)) , P. M .
Barnard (M.D .)" . H. Swanepoel ( D.Se .) , H. C.
V ilj oen (Ph.D .(I ng.) ) en A . P. G . Schonau (D .Se. in
Bosbon} ,

OR .

J. J . D U R G E

R, O. C OM M.

Mnr. J. .T. Burger} ho of-pad vervoerin genieur van die
Suid-Afrikaanse Spoorwee, het die gr aad D .Comm. in
Vervoerekonom ie verwerf op 'n p roef skrif geti tel :
" An An alysis of the Factor s determ ining Ro ad Trans
port Op erat ing Costs".
Di e prom otor vir die pr oefskrif is prof. C. Ver
burgh, vroeer hoo gleraar in Ver voerekono rnie aan d ie
Un iversiteit van Stellenbosch en tans verbonde aan die
Randse Afrikaanse Un iversiteit.
P R O F . H . L. K RI G E, O. PHI L.

Prof . Krige, pr ofessor in Algemene en Opvoedkun 
dige Sielkunde en Dekaan van die Fakulteit van Op
voedkunde aan die Randse A frikaanse Un ivcrsiteit
het die graad D .Phii. verwerf met 'n vcrhandeling ge
titeI: " D ie emosionele basis van die Leerproses ", Die
promotor vir die proefskrif was prof. A. B. van der
Merwe, hoo gIera ar in Sielkunde aan die Universiteit
van Stellenbosch.
Pro f. Krige se doktorale verhandeling gaan oor die
rol van emosionele spanning by die leerproses.
D R. E. J . MAR A I S, D. T H.

Ds. E. J. Marais, Spoorwegleraar vir Kaapland, her die
graad D .Th . verwerf op die pr oefsk rif " Pastorale sor g
aan die mens in die bedryf".
D s. M arais se pro efskrif is ' n bed ryfpsigolog iese en
-sosiologiese verkenning van die hu idige gerasiona Ii
seerde arbeidsprosesse in bedryfsverb and . Die hee r
sende industriele doeistellings en pers oneeIbeleid is
krities verken om vas te steI watter rnensbeeld daar leef
in die bedryf. Di e promotor is prof. J. C. G . Kotze,
hoogIeraar in Teologie aan die Universiteit van Stellen
bosch.
Vanaf 1952 tot 1958 was hy predikant in Prins

Albert en Leeu-Garnka onderskeidelik. Sedert 1958 is
hy Spoo rweg leraar met KaapJand as werksterrein.
D R. A. P . G. S C H

6

N A U, D. S C. I N B 0 S B 0 U

l\1nr. A. P. G . S chonau, navorsingsbeampte by die
W att elnavorsingsinst ituu t in Pietermaritz bur g , het die
g raad D .Se. in Bosbou verwerf op 'n p roefs krif ge 
titel: " A site evalu ation study in black W attle ( Acacia
Mearn sii de Wild)" .
Mnr. Schon au het 'n int ensiewe studie ondern eem
om die groe iplekfaktore in Suid -Afrikaanse Wattel
plantasies te bep aal en het deur middel van statistiese
metodes, die invloed van klimaats - en grond faktore, op
groei en opbrengs ontleed. Die promotor vir die proef
skrif is dr. A. van Laar, senior lektor in Bosbou aan
d ie Universiteit van Stellenbosch.
DR. M. C. SKI NNE R (G E B 0 RE S

U L T E R), D. S C.

iHev . M iriann Skinn er (gebore Suiter) het die graad
D.Se. in Soologie aan die Universiteit van Stellenbosch
verwerf op die proefskrif "The ontogeny and adult
morphology of the skull of the South African skink,
Mabuya capensis (Gray)", 'n tipiese akkedis.
Mev. Skinner se proefskrif Iewer 'n besondere nut
tige bydr ae tot die vergelykende anatom ie. Deur haar
studie van ongewoon vroee stadia van ontwikkeling
het sy daarin geslaag om nuwe lig op 'n hele paar
skedelprobleme te wer p. Die promotor is dr . Elsabe
Mal an , senior lektrise in Soolo gie aan die Universiteit
van Stellenbosch.
V yf van die eerste uoaal] stud ent e u/at die graad
H ons .-B. (B en A) aan die Unioersiteit Vall
Stellenboscb uen oer] bet, V.l .n.r.: M m e. V. W .
Smit [cum laude} , O. W . van del' W esthttizen, J.
Wessels, prof. J. van d el' Mettlen, mnre, P. Miiller en
T. Grace.

Mev. Skinn er is getroud met dr.
het drie seuns.
D R.

J.

J. Skinner.

Hu lle

H. S WAN E P OE L, D. S C

Joh annes H end rie Sioanepoel het die g raad D .Se. in
Soologie verwerf op die proefskrif "The ontogenesis
of the chond rocranium and of the nasal sac of the
microhyJid frog B reviceps A dsp ersns ph ent heri W er
ner" . Di e pr oefskr if handel oor die ontstaan van die
geluidleidende apparaat van amfibiee, Die promotor
vir die proefskrif is prof. C. A. du T oit, hoogler aar in
Soologie aan die Uni versiteit van Stellenb osch.
Ge dure nde die tydperke I 964-I 965 en I967-'68
was hy juni or lektor in dierkunde aan die Un iversiteit
van Stellenbosch.
DR. P . L. S \'II ART, PH. D.

Wanneer Slaag Ek?
( dellr pr of. J. P. J. t/an R e1lSbllrg)

D IE BEL A N G RIK ST E EK SAMEN- EN
PR OMOSI EP EB A L I N G S ME T
B ETR EKKING TOT DIE V ERK RY GI N G
V AN ' N E E R S T E G R A A D A AND I E
UNIVE R SI TEIT

(LANDB OU)

A . B eperk ings op die ke use van vakke
Philippus L od ewikus Sw art het die graad Ph .D .
(Landbou) verwerf op die proefskrif "T he cranial
morphology of the fru it-piercing moth, Serrodes par
ttta (Fabr.), with special reference to the feeding
mechanism". Hiervoor maak hy 'n intensiewe studie
van die anat omie, die histologie en die sp iervoorsiening
van die kopkapsel-aanhangsels, asook van die ingewik
kelde funksionering van die monddele en die suig
pomp van genoemde vrugtestekende mot. Die promo
tor is dr. J. G. Theron, senior lektor in Insektekunde
aan die Universiteit van Stellenbosch.
In I964 is hy aange stel as navor ser in insektekunde
aan die Navorsingsinstituut vir Vrugte en Voed selteg
nologie, SteJlenbosch .
R. H. C. V I LJ 0 E N, PH. D. ( I N G.)

H endrie Ch risto Vilj oen het die gr aad Ph .D. (lng.)
aan die Universiteit van Stellenbosch verwerf op 'n
proefskrif " D ie toep assing van die Parametriese Ver
sterker in die laagfrekwensie gebied" , Sy ondersoek is
spesifiek gerig op die gebru ik van trugespanne half
geleier diodes wat deur 'n hoogfrekwensie dragolfsein
gepomp word om 'n tydveranderlike kapasitor te le
wer. Die promotor vir die proefskr if is prof. C. L.
Olen, hoogleraar in d ie Elektrotegn iese Ingen ieurs
wese aan d ie Universiteit van Stellen bosch.
In 1964 verwerf hy die g raad M.Ing . (EJektroteg 
nies) aan die Un iversiteit van SteJlenbosch, en sedert
I96 6 is hy aangestel as senior lek tor in die Departe
ment Elektrotegniese Ingenieurswese aan dieselfde
Universiteit.

As iemand vir 'n eerste g raad aan die Universiteit kom
studeer, is daar veral drie fakt ore wat hom beperk t.o.v .
die individucle vakke wat hy mag kies :
( I) Die bree studierigtin g wat gekies word . As hy
by. die B.A .-rigtin g kies, mag hy, op enkele uit sonde 
rings na, nie vakke uit die B.Se.-rigting kies nie. Die
selfde geld van al die ande r rigt ings, soos Land bou,
Bosbou , Handel , ens . ens. H ierd ie beperkings is nie
om akademicse redes inge stel nie, maar uit pr aktie se
oorwegings (sien A (3) hier onder), en hoef dus nie
absoluut bindend te wees nie.
(2) V 'ooruereistes en uereistes vir 'n yak. Hierdi e
beperkings berus op akaderni ese oorweg ings en sal
normaalweg du s selde opgehef kan word . Om en ige
yak reg te kan bestudeer, rnoet 'n student 'n sekere
mate van voorkennis van 'n ander yak of vakke he 
vandaar voorvereistes. So ook word die bestudering
van een yak soms beoo rde r deur die bestudering van 'n
ander yak of vakke - van daa r vereistes. Bv. dat W is
kunde 'n voorvereiste vir sekere Natuurwetenska plike
vakke moet wees, en Bantoetale 'n vereiste vir die
Sendin gwetenskap, sal deur niemand ontken kan word
nie .
(3) D ie R ooster. As die keuse van ind ividuele vakke
en kom bin asies van vakke onbeperk was, sou dit na
tuurl ik nie moontlik wees om 'n rooster op te stel nie.
D aarom, en net daarom , slui! sekere vakke mekaar uit ,
So, bv., is Grieks III en Sielkunde III " itStllitillgs
vakk e, slegs omdat die Rooster onmoontlik opgesteJ
sou kon word, as die voorw aarde nie gestel word nie .
H icrdi e uitsluitings geld in sommige gevalle van die

eerste jaar af en dan natuurlik oak in die daarop vol
gende jare, in and er gevalle eers van die tweede jaar
af, en so verder. Omdat hierdie uitsluitings nie am aka
demiese redes ingestel is nie, kan D epartemente, as
hulle dit moontlik vind, onderneem am di e tye van
hulle lesings op hulle eie so te reel dat uitsluitings
vakke tog weI saam geneem kan word ; maar daartoe
moet die nodige verlof gevr a word .
(VoIled ige besonderhede oar studierigtin gs, verei s
tes en voorvereistes, en uit sluitin gs word in die Jaar
boek vermeld.)
B. Verskille tuss en indioiduele vakke in 'n
kttr!tlsverband

Soos by aile onderwysinrigtings, word enige yak oak
aan hierdie Uni versiteit finaal afgehandel eers wan
neer daar in die yak eksamen gesklJf en geslaag is.
Hier word daar egter nie aan die einde van elke jaar
in al die vakke eksarnens vereis nie. Op grond hiervan
kan aIle vakke hier in die volgende drie klasse verdeel
word :
(r ) Vakke waarin daar geen eksamen aan die einde
van 'n bepaalde jaar geskryf word nie, maar wat tog
finaal afgehandeI word, net op grand van d ie student
se punte vir die werk wat hy gedurende die jaar gedoen
het. Om by die stelsel in te pas, word die jaar se punte
in sulke gevalle oak as eksamenpunte beskou, en bete
ken dit eintlik dat die jaarpunte verdubbel word , am
'n totaal en 'n uitslag te kry wat geIykvormig is aan die
van die ander vakke, wat verrew eg belangriker en
groter in getal is.
(2) Vakke waarin daar aan die eind e van die be
paalde jaar ook nie eksamen geskryf word ni e, maar
wat dan nag nie finaal afgehandel word nie, omd at
die student met die bestudering van d ie yak of vakke
wil of moet voortgaan in die daarop volgende jaar, Dit
heet promosie in die vak of vakke en sulke vakke word
voortsettingsvakke genoem.
(3) Vakke waarin daar weI aan die einde van die
bepa alde jaar eksamen geskryf m oet word. Hulle kan
afskryf vakke genoem word, en word tans nag in twee
soorte verdeel :
(a) Byvakke, d.w.s. vakke wat nie tot in die laaste
(finale) jaar van die kursus voartgesit en dan eers af 
gehand el word nie, of wat am ander redes spesiaal as
byvakke bestempel word .
(b) Hoofvakke, d.w.s. die vakke wat tot in die laaste
(finale) jaar van die kursus voortgesit en dan eers af
gehandel word , of wat am ander redes so genoem
word .

C. Klassyfers en Eksamensyfers, afsonder/ik
Di e punte wat 'n student behaal, word in terme van 'n
reeks Syfers uitgedr uk : een Syfer vir al die werk gedu
rende 'n bepaald e jaar of bepaald e voorafga and e jare .
gedoen, en 'n ander Syfer vir die eksamen wat aan die
einde van die bep aalde jaar in die yak geskryf word .
Eersgenoemde heet die Klassyf er en laasgen oemde
die Eksamensyf er.
'n Reeks Syfers stree van a tot 1 0 0 . Die benaming,
Syfer, in plaas van Persentasie, word verki es omdat die
Syfer nie 'n rekenkundige gemiddelde is nie maar 'n
simbool, 'n paging am 'n student se hele prest asie
meer as net meganies voor te stel, am allerlei fakt ore,
soos by. vordering of agteruitgang in 'n Yak, oak in ag
te kan neem en in die fin ale Syfer te beliggaam.

(i) Die Klassyfer
L.W. Slegs een Kla ssyfer per yak per jaargang word
vasgestel, deur al die dosente in die yak gesamentlik,
oar al die werk gedurende die jaar of voorafgaande
jare gedoen.

Belangrike Klassyfers met beson dere betekenisse
( r) 'n Kl assyfer van 40 of boer verleen aan 'n student
die reg am die eksamen in die yak te gaan skryf.
M.a.w. : as aan 'n student 'n klassyfer van minder as
40 toegeken word , word daarrnee gese dat sy pr estasie
oar die afgelope jaar so onbevredigend is - in terme
van a tot 39 - dat dit verbeter moet word , voord at hy
die geleentheid kan kry am die yak in die eksamen te
probeer afhandel en 'n sertifik aat daarvoor te kry.
( 2) 'n Klassyfer van 50 of b oer verleen aan 'n stu
dent die reg am sy stu die in die yak in die volgende
jaar voort te sit (sien B ( 2) hierbo). As 'n student egter
'n klassyfer van 40 tot 49 behaal, mag hy, kragtens
C (i) (r) hierbo, wei kom eksamen skryf, en as hy dan
slaag in die yak (sien D (r) hieronder), mag hy oak
die studie in die yak in die volgende jaar voortsit.
'n Kl assyfer van 60 of b oer verleen aan 'n student
die reg op nog 'n kans, as hy met sy eerste eksamen
paging nie in die yak geslaag het nie. Hierdie " kans"
kan die vorm van 'n mondelinge eksamen aanneem,
of watter and er vorm van tweede toetsing 'n dosent
oak al mag verkies.
(4) Enige klassyfer word outo maties, ten voordele
van 'n stud ent , deur die eksamensyfer vervang as laas
genoemde hoer is. As 'n student egter tu/ee keel' met
dieselfd e klassyfer 'n laer eksamen syfer behaal, kan
oak hierd ie laer eksamensyfer daardi e klassyfer ver

vang - as die betrokke Departement so aanb eveel. So
nie, bly 'n eenmaal toegekende klassyfer vir altyd
staan!
(i i) Die Eksam ensyfer

L. W. O ak net een Eksam ensyfer per vak per jaargang
word vasgestel, net soos in die geval van die klassyfer.
Belangrike Ek samemyfers met besondere
beteeenisse

( I) 'n Eksamensyfer van ten min ste 30 verleen aan 'n
studen t die reg op 'n beree sam en in die vak ( sien ook
F hieronder) - mits die klassyfer 40 of hoer was, na
tuurlik! Sien C (i) (I) hierbo!
(2 ) 'n Eksamensyfer van ten minste 40 word vereis
om in 'n vak te kan slaag . (Maar sien ook D (I) hier
onder !)
(3)Sienook (i) (4)hierbo!
D. Klassyfer en Eksamensyfer, gesam entlik
Vir die fin ale afh andeling van 'n vak , d.w .s. am in 'n
vak te slaag, (sien B hierbo), word die Kl assyfer en
Eksamen syfer bymekaar getel. Dit geld natuurlik net
vir wat hi erbo afs kryfvakk e genoe m is ( B (3)).
(I ) Hierdie totale is tans nog anders vir byvakke as
vir hoofvakke (s ien B (3) (a) en ( b) hierbo) :
Vir ' n byvak word 'n totaal van ten minste 90 ver
eis.
Vir 'n hoofvak word 'n totaal van ten minste 100
vereis.
( Di e klassyfer en eksamensyfer moet afson de rlik
natuurlik nie minder as 40 wees nie: sien C ( i) (I)
en C (ii) ( 2) hierbo !)
(2) Om in enige yak met onderskeiding te slaag
word 'n totaal van len minste 160 vereis.
E. V an Novem ber 19 68 af is aile bepalin gs in verban d
met p romosi e van een jaarkursus na die volgende
jaarkur sus, by. van B.A. I na B.A. II , of B.Se. II na
B.Sc. III, afgeskaf. Elke Yak, in watter kursusverband
oak aI, word van nou af indiuidneel en beelt emal l os
van ande r vakk e voo rtges it of afgeskryf , maar na g
steeds onderbeioig aan die beperkings wat bierbo in

A (1 ) tot ( 3) uit eengesit is. N adat 'n studen t so die
vereiste ind ividu ele vakk e vir 'n g raad afgehan del het,
sal die graad aan hom toegeken word. Bv. vir B.A.
moet 'n stude nt nou net twee eerstejaarsvakke + een
tweedejaarsvak + twee derdej aarsvakke ( hoofvakke)
afhandel. Beperkings sal egter ingestel word op die:
duur van 'n studen t se verblyf aan d ie Universiteit,
soortgelyk aan die wat daar in die verlede was t.o .v.
di e herhaling van jaarkurs usse. O m op te som : al pro
mosie wat van Novem ber 1968 af vereis word, is
promosie in indioiduele vakk e.

F. H erelesamen in Februarie wor d slegs toegestaan as
'n student tot di e voorafgaande November-eksamen
toegelaat was (d .w.s. 'n klassyfer van ten minste 4 0
in die yak geha d het), eksamen geskryf h et en 'n
eksamensyfer van ten minste 30 in d ie vak behaaI he t.

G. Om 'n graad cum laude te verw erf moet 'n student
75 persent van die maksimum gro at totaal van die ge
weegde gemiddelde van al die vakke wat vir die g raad
vereis word, behaa l. Vir die doel van h ierd ie bereke 
nin g is gewigte aan vakk e toegeke n. Bv. tans nog vir
B.A.: 12 vir eerstejaarsvakke , 20 vir tweedejaars
vakk e, 30 vir derdejaarsvakke ( hoofvakke). Dit heet
d ie jaargewigte. Daarb y kom nag die kursusgewigte:
12 vir elkeen van d ie twee eerstej aarsvakke , 12
20 = 32 vir die een twee dejaar svak, en 12 + 20 +
30 = 62 vir elkeen van die twee derdejaarsvakke
( hoofvakke). H ierd ie kursus gewi gte wo rd vermenig
vuldig met die totaal van die syfers wat die stud en t in
elkeen van die drie jare behaal. Die rnaksirn um vi r
die B.A.-gr aad is dus : 200 X 12 X 2 = 4,800 vi r
die twee eerstej aarsvakke , 200 X 32 X 1 = 6,4 00 vir
d ie een tweedejaarsvak, en 200 X 62 X 2 = 24,800
vir die twee derdej aarsvakk e ( hoo fvakke) . D it gee die
mak simum groo ttotaa l van 4,800 + 6,400 + 24,800
= 36,000 . En die student moet ten minste 75 persent
daaruan ( = 27,000) beh aal am die B.A .-graad cum
laude te verwerf.

+

H . D ie bepalings vir die M.B.Ch.B.-gr aad wyk in
heelwat opsigte af van die algem ene bepalings hierbo
genoem en moet liefs uit die Jaarboek self vasgestel
word .

Gelukwense

ERE PE N N I N G S 0 E U R DIE S .A. A K AD E M I E
T OEG E KE N

Prof. H. B. Th om (R ektor)
'n Besondere erepe nn ing vir die bevordering van die
Universiteitswese. (Foto regs)
Prof. D. J. Opp erman ( A f rikaanse Lettereunde}
Die Hertzog-p rys vir Drama (1969) vir sy vers drama
V oellirY. (Foto links onder)
Prof. A . N et (Aardryksktmd e)
D ie Stals-prys vir onderskeidende werk in Aardryks
kunde. (Foto regs onder)

IS

Die Afrikaanse Woordeboek

Op 10 Ma art 1969 is Deel V (J-KJOU) aan die Staa ts
president, dr. J. J. Fouche, en aan Sy Ed ele die Minis
ter van Nasio nale Opvoeding, Sen. J. de K lerk, in die
Raadk amer van die Uni versiteit van StelIenbosch aan
gebied .
Die Afrikaanse lVoordeboek of lVoordeboek van
die Afrikaanse Taal (WAT) is 'n ornvan gryke verkla
rende woordeboek van Afrikaans. Dit word as Staats
publikasie onder 'n Raad van Beheer ( waar in di e
Staa t, die Un iversiteit van Stellenbosch en die S.A .
Akademie vir Wetenskap en Kuns verteenwoordig is)
opgeste! aan die Universiteit van StelIenbosch, wat die
ondern eming kosteloos huis ves, finansieel steun, en
deur sy Rekt or admi n istreer. Die redaksie bestaan tan s
uit tien lede .
Die verbintenis van die W oordeboek met die Uni
versiteit van StelIenbosch dateer vanaf di e begin van
1926, toe 'n ooreenkoms gesluit is tussen die Staat, die
Un iversite it, prof. J. J. Sm ith, h oogleraar in Afrikaan s
aan die Universite it, en die NasionaIe Pe rs vir die
opstel van 'n " volIedige en gesaghebbende" woorde
boek. In 1930 het die Universiteit die verantwoordelik
he id van d ie N asion aIe Per s oorgeneem.

Prof. Smi th het in 1945 afg etree en is in 1947 opge
volg deur dr. P. C. Schoo nees, wat tot 1962 hoo f
redak teur was. Die huidige hoofredakteur is dr. F . J.
Snijman .
Die basiese mater iaal van d ie Woordeb oek is sy
woordversameling va n byna 2 ,000 , 0 00 kaartjies wat
nag steed s verrneerder met ongeveer II , OO O kaartjies
per maand . Hierdie kosbare versameling bevat op 
tekeninge van gewone woorde uit di e skr yf- en sp reek
taal, tegniese terrne, str eek woorde en uitdrukkings oa r
die hele taalgebied .
Dee! V , met sy 776 bladsye, wo rd in omvang net
deur De e! II ( 794 bladsye) oortref. Ongeveer 27 ,000
trefwoorde word daa rin beh andel,
W eens d ie b ree veld wat dit dek , speel Die A j ri
kaanse If?oordeboek reeds 'n ro1 va n toenemende be
lang as naslaanwerk. Dit is 'n vraagbaak wat die
gebru iker seIde in die steek laat.

Dr. J. J. P. Op't Hoj, Sy Ed. J. de Kl erk, dr. J. t.
Fouche, prof. H. B. Tbom,

Prof. E. C. Pienaar: 'n Groot Volksman
'.

Op 13 Ma art 1969 het prof. F. E. J. M alherbe op 'n
vergadering van die Afrika anse Skrywerskring te
Stellenbosch huld e gebrin g aan sy gewese en gewa ar
deerde kollega, pro f . E. C. Pienaar.
Prof. M alhe rbe he t o.a. gese elke mens is 'n kind
van sy tyd en het 'n taak vir sy tyd . So kan h y die
fo ndame nt Ie waaro p ander kan voortbou en met d ie
arbeid is sy lewe weI besteed; oorleef mens en werk
sy tyd, dan is dit as toegif te sien . So rnoet ons oak
hierdie arbeider en sy taak binne die situasie en eise
van sy tyd beskou.
Die situas ie hier was 'n verslane volk wat geestelik
moes opgehef wor d tot ontdekking van sy inheren te
krag en die uitbo u da arvan tot selfs tandigheid deur
middel van die moedertaa!.
Edu ard Chr istiaan Pienaar is op 13 Desember 188 2
op Hoekraal, distrik Potchefstroom, gebore en oorlede
op Stellenbosch op 11 Junie 1949. Hy was die jongste
van sewe seuns en sewe dogters. Op dertienjarige leef
tyd het hy sy ouers kort na meka ar verloor en was sy
lewe uit verband geruk. As sewentienjarige seun het
hy by gen!. Piet Cronje se kommando aangesluit en
het hy op Amaj uba-dag, 1900, by Paa rdebe rg in die
hande van die vyand geval en is hy na St. H elena ver
ban.

Dis Al
Die periode in d ie kamp het gelei tot geestelike en
godsdienstige besinn ing en het die vlam van patrio tis
me steeds hoer geb rand . Drie maande na beein dig ing
van die oorlo g kom hy weer aan by sy ou tuiste , Sy
kinderparadys was 'n woesteny . In "Dis AI" sou Jan
Celliers sy tuiskoms in latere jare hom weer op ont
roerende wyse voor die gees roep.
D eur bemiddeling van ds. A . F. Louw, die bekende
kampprediker op St. Helena, kom hy in Oktober 1902
na die Paarlse Gimn asium waar hy in 1904 gema triku
leer het. In 190 7 het hy aan die Victor ia Kollege die
20

B.A .-graad beh aal. Van 1914 tot 19 19 het hy te
Amsterdam en Utrecht gestudeer en in d ie Lette re
gepromoveer. In 1920 is hy benoem tot professor in
N ederlands-Afr ikaans aan die Un iversiteit van Stellen
bosch, 'n betrekking wat hy tot aan sy dood bekl ee het.
T oe die D ert igers op die ton eel verskyn, was sy taak
reeds afgedaan - DI E T R IO M F V A N A F R I 
K A A N S WA S B ERE I K en grootmoedig beskeie
het hy gese dat h y tot 'n vcrbygegane tyd behoort.
Prof. Ma lherbe het gesl uit met die gedag te dat
waardig hei d en open hartigheid hoofkenmerke van die
man was. D it het hy gebring in sy veelsydige arbeid.
Arbeid op die akker van sy volk, wat hy geglo het die
akker van sy Heer te wees .. . So was hy onmisbaar in
die tyd waarin hy gelewe he t. Sy lewen sroeping het hy
getrou volbring . Ons eer sy naged agtenis.

HlIldebetuigeYJ aan Prof. E. C. Plenaar,
L.n.r.: Prof . F. C. Fensbam (Voorsitter van die
Afrikaanse Skrywerskring op Stellenboscb ) , prof.
F. E. J. .iHalherbe ( oud-kollega van wyle prof .
Pienaar) , rneu. E. C. Pienaar ( weduwee) ,
prof. H . B. Tho m (Rektor van U,S.) .
( Foto met dank aan Eikestadntttls.)

Die Navorsingseenheid vir Hidroulika
op Stellenbosch

Op 11 Jun ie 1969 het dr. S. Meiring N aude, Presi
dent van die W.N.N.R., die gaste verwelkorn by die
opening van die navorsingseenheid vir H idr oulika wat
van Pretoria na Stellenbosch verskuif is.
Die nuwe gebou, met sy laboratoria, kantore en
werkswinke1s, het R90o ,oOO gekos om op te rig. As
oud-Mat ie voel dr. N aude bly dat hy kon help om
deur middel van die W .N .N .R. so 'n bydrae tot Stel
lenbosch te lewer. Die Universiteit het die terrein van
byna vyf marge grand geskenk en die opleiding van
ingenieurstudente sal nou nog 'n spron g vorentoe kan
gee, want die nuwe ingenieursgeboue van U .S. is slegs
ongeveer 2 0 0 tree daarvandaan. Opleiding van stu 
dente en van toekomstige personeel sal dus baie ge
riefliker wees.
Hierdie laboratorium sal die vernaamste hidrouliese
laboratorium in die land wees. Nadat Sy Edele Carel
de Wet die motore aangeskakel het, kon die gaste sien
hoe die groo t branders van die Ind iese Oseaan aan rol
op die kus van Richardsbaai wat in die laboratorium
vir die S.A. Speorwee en H awens as hawe beplan
word.

Die Naoorsingseenbeid

Sy Edele Dr. Carel de Wet
Dr. De W et, Minister van Mynwese, van Beplanning
en van Gesondheid het gese dat beplanning nie moont
lik is sonder wetenskaplike kennis nie en dat navor
sing ons kennis moet verdiep. N avorsingsprestasies lei
ook ongetwyfeld tot die verrneerderde aansien van die
nasie op internasionale vlak.
Die Mini ster het daarop gewys dat hidr ouliese na
versing in Suid-Afrika nie iets nuuts is nie, want die
tien wetenskaplikes en hulle assistente is al tien jaar
met h ierdie soort navorsing besig.
'n Land met so 'n lang kuslyn soos Suid-Afrika
moet aandag wy aan sy kuslyn, hawens en skeepsbou
nywerheid. Die bestudering van die see kan ook help
in die soektog na petroleum op die Agulh asbank.
DI E NAVORS INGSEEN HE I D

Basies bestaan die navorsingseenheid uit 'n geweldige
groot saal - so groot dat twee rugbyvelde daarin kan
aangele word. Daar is selfs opgaartenks om die paar
miljoen gelling water wat jaarliks op die reusedak sal
val, op te gaar vir gebruik.

Radiobeheerde mod elbootjies word op die "see
gebru ik om te bepaal of ' 11. voorges telde breekwater
wat die golwe doeltreff end breek, ook die hantering
van skepe sal vergema klik al dan nie. Versk illend e
vaartroetes kan so bepro ef word .
Mnr . J. A. Zwa mbam staan aan die hoof van die
N avorsingseenheid .
Ond er die oorsese gaste was prof. H. J. Schoe
maker, Dir ekteur van die Hi dr oul iese Laboratorium te
Del ft, N ederland ; pr of. S. Nagai , professor in hidrou
lika, Osaka, Japan en prof. J . W . Johnson, pro fessor
in H idrouli ese Ingenieur swese van die Universiteit van
Kaliforni e
Onderwyl prof. H . B. Thom sy waardering uitge.
spreek het teenoor die Minister en die W .N.N.R. vir
die addisionele moontlikhede vir studente in In ge
nieurswese het ' 11. dreunende bui reen neergestort - 'n
kosbare simboliese seening.
Stukke Suid-Afrikaanse strand van tot 15 myI lan k,
kan in die betonpa nne nageboots word met sowat 7}
myI uitgestrekte oseaan daarvoor op '11. betonbodem
wat topografies so noukeurig as moontlik met di e
bodem van die werklike oseaan voor die kusgebied
ooreenstem.
D aar is ook ' 11. 600 voet lang e wind gol fton nel. 'n
Hel e reeks golfmasjiene kan s6 ingestel word dat hul
le enige golftoestand wat in die natuur voorkom, kan
naboots en ' 11. batte ry waaiers kan aIle windtoestand e
namaak.
Op die uitgestrekt e betonvloer kan die ingeni eur s
volgens gegewens aan die natuur self ontleen, afge
skaalde rnodelle van strande, hawens, riviere, damme
en brue aanbring . N adat die navorsingstaak afg ehan
del is, kan die model afgebreek word .

Dekane vir 1970
Die volgende professore is vir 1970 as dekane vir die
onderskeie fakulte ite van die Universiteit verkies :
Lettere en W ysbegeerte
Natuurwetenskappe
Opvoedkunde
Landbou
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Prof. F. C. Fensham
Prof. W . L. Mouton
Prof. P. S. du Toit
Pr of. C. R. Liebenberg

M nr. J. A. Z wamborn

Regsgeleerdheid
Te alogie
H andel en Administrasie
Ingenieurswese
Gen eeskunde
Bosbou
Krygskunde
Tandheelkunde

Prof . J. C. de Wet
Prof. J. J. Muller
Prof. D. E. W. Schumann
Prof. J. F. Kemp
Prof. F. D . du T. van Zijl
Prof. G . L. F. Hartwig
Prof. (Kol.) P . J. G. de
Vos
Prof.J.F. v.d.S.de
Villiers

Wiskunde-Seminare tydens die Eeufeesjaar

W IS KU NDE-S E M IN A R E

PRO F. B A U E R

Di e D epartement van W iskunde het in die eeufeesjaar
'n reeks seminare aangebied waarin pers oneellede en
gaste van Duitsland as sprek ers opg etree het. D ie
voordrag te wat ten dele aktiwiteite van ons eie wiskun
dedep artement en ten dele d ie werkgebicde van die
gaste weerspieel het , is nou ond er die titel " W iskunde
Semina re" uitgeg ee. D r. G. F. C. de Bruyn het as
eerste spr eker oor sy werk op die gebie d van topol o
giese vektorruimtes gepraat . D ie tweede on derw erp
was op die g rondbeg insels van d ie mee tkund e toege
spi ts. N a 'n algemene inleiding oor d ie teorie van pro
jektiewe vlakke deur d r. K. -R. Kannenberg het prof.
E. Sperner van die Uni versiteit H amburg sy nuwe re
sultate wat tot affi ne ru imtes sonder D esarg ues-eien
skap gelei het, voorged ra. As vierde spreker het rnnr .
T. P. Dreyer verskeie lesings oor diss ipatiewe op era
tore gehou, en in d ie laaste bydrae he t prof. K. W .
Bauer van die Un iversireit Bonn sy resultate oor dif
ferensiaalvergelykings met twee onaf hank fike kom
plekse verande rlikes toegel ig.

P rof. Bauer was met vakansie in Suid -Afr ika en he t
deur d ie hele land getoer. H y het ook lesings geho u by
d ie Universiteit van Kaapstad en voor die Suid-A fr i
kaanse Wiskundevereniging. Verl ede jaar het hy 'n
leerstoel (1. Mathcmatische Lehrkanzel) aan die
T echnische H ochschul e Graz in Oostenryk aanvaar.

Aka demiese jaar 1970
Eerste kwartaal : 23 Feb ruarie - 26 M aart .
Tweede kwartaal : 7 April - 19 Jun ie.
D erde kwartaal zo Ju lie- 25 September.
Vie rde kwa rtaaf : 5 Oktober - I I Desember.

PRO F. S PER N E R

D it was vir ons 'n besond ere eer dat ook p rof . Spern er,
destydse Prorekt or van die Uni versiteit H ambur g, tot
ons W isku nde -Seminare bygedra het. Prof. Spern er
het bekend heid verwerf toe hy in 1928 'n nuw e, een
voudige benadering van klassieke resultate uit d ie
topo logie gevind het. Sy werkgebiede is die topo log ie,
die algebra en die meetkun de. Benewens talle pub lika 
sies oor spesiale probleme het in 19 31-' 35 die bekende
monografiee " Einfiihrung in d ie ana lytische Ge ome
trie und A lgebra", waarin die koor d inaatrneetkunde
uit die beg rippe van d ie modcrne alge bra ontwikkel
is en wat ook in Engels en Chinees vertaal is, uit sy
pen verskyn. Pr of. Spern er het as gasprofessor in die
V.S.A ., in Ch ina en in Suid-Afrika opgetree.
By was al twee maal by ons op Stellenbosch .
In 1963 het hy saam met ander Duitse pro fessore as
gas van dr . A . E. Rupert hier vertoef. T ydens hierdie
besoek het hy ook in die D epartement van Wiskunde
van die U niversiteit van Kaapstad 'n lesing geho u. In
1966 toe p rof . Sperner 'n ui tnodigin g van die Un iver
site it van Suid-A frika aanvaa r hct, is hy deur die
Un iversiteit van Stellenbosch as eeufe esgas genoo i. Be
halwe sy voor dragte in ons wiskund e-serninare het hy
ook 'n openbare lesing oa r die Mod erne Denke in die
W iskun de gehou. On s hoop dat hy vanjaa r weer na
Suid-Af rika sal kom .

K. -R. Kannenberg, Dr. Rer. Nat .

Bevorderings en Aanstellings

TWEEDE PROFES S OR IN LI G GAAMLIKE
O P VOEDK UN DE

Dr. B. F. Th iart, senior lektor in Fisiologie, is met
ingang 1970 aangestel as professor in Ligga amlike
Opvoedkunde aan die Universiteit van Stellenbosch.
Dr. Thiart sal 'n tweede professoraat, saam met prof.
D. H. Craven, aan die dep artement beklee.
Dr. Thi art het aan die Universiteit van Stellenbosch
studeer, en het die grade B.Ed .Ph., B.Se., M.Sc en
D.Se., verwerf. Vanaf 1952 tot 1957 het hy onderwys
gegee aan die Hoerskool Hottentots-Holland en hy is
vanaf 195 7 aan die Universiteit van Stellenbosch ver
bonde as dosent in Fisiologie. Op grand van sy na
vorsing oor silikose het hy in 1966 'n doktorsgr aad in
Fisiolog ie verwerf.
Dr. Thiart is o.a. 'n f akult eitslid van d ie S.A. Ak a
demie vir W etenskap en Kun s en Voorsitter van die
S.A. Universiteite Manshokkie-unie.
Hy is getraud en het drie kinders.
Dr. B. F. T hiart

Dr . P. R . Botba, lektor in Afrikaans-Nederlands is
bevorder tot senior lektor in Algemene Taalwetenskap.
Mm.. F. d. V. Hu go, lektor in Siviele Ingenieurswese
is bevorder tot senior lektor.
Mnr . W. J. Tijm ens, kurator van die Botaniese Tuin,
is bevorder tot senior kurator.
Mm. N . C. Broehman, junior lektor in Sielkunde is
bevorder tot lektor in Sielkunde.
Mnr. A . P. Mouton, junior administratiewe beampte,
is bevorder tot administratiewe beampte.

Aanstellings
Prof. C. G. W. Schumann, cud-professor in Bedryfs
ekon omie, is vir 1969 aangestel as waarnemende direk
teur van die Sentrum vir Vervoemavorsing.
Dr. L. M . Muntingh, senior lektor in Semitiese Tale,
is aangestel as senior Iektor in Bybelkunde en eerste
voltydse hoo f van die dep artement. Die werk ver
bonde aan hierdie dep artement is vroeer deur 'n aan
tal dosente op 'n deeltydse basis behartig.
M nr. R. Reinecke, B.Se., B.Ing., M .B.A., is aangestel
as senior lektor in Bedryfsingenieurswese.
Mnr. P. C. F. Stoiegers, is aangestel as Inkoper en
Hoof van die afdeling Voorrade. Mnr. Swiegers is
aangestel in die plek van wyle mnr. Wouter Hugo.
Mnr. P. S. de Jongh, M .A., is aangestel as Iektor in
Geskiedenis.
Mnr. F. Dal berg is aangesteI as Iektor in Sang aan die
Kons ervatorium vir Musiek.
D r. T . C. Smit, senior lektor in Op voedkunde, is aan
gesteI as inwonende hoof van die manskoshuise Huis
Visser en Huis M arais.
Prof. C. H anek om is aangestel as besoekende professor
van die dameskoshuis , Heemstede.
M nr. I. J. Lam brecbts, Hons.-B.Comm., is aangestel
as lektor in Bedryfsekonomie.

Wynkundige Navorsing aan
Skenking van Rzoo.ooo

Die navorsingsprogram wat voortvloei uit die sken
king van Rzoo.ooo deur die Kaapse Wyn- en Spiri
tualiee-instituut aan die Universiteit van Stellenbosch,
is reeds goed onderweg. Die skenking is betaalbaar in
tien gelyke jaarlikse paaimente.
Die Universiteit het reeds 'n advieskomitee vir
Wynkundige navorsing aangewys. Hierdie komitee be
staan uit : Proff. M. J. de Vries, C. J. Orffer, C. J. van
Wyk, mnre. J. van R. Maartens, R. R. Melck en P.
Flockeman.
Die advieskomitee wat die navorsing sal beplan en
koordineer, het reeds besluit op 'n program oor wyn
geurstowwe. Dit behe1s die identifisering, kwantita
tiewe bepaling en die evaluering van geurstofkom
ponente in wyne.
Mnr, O. P. H. Augustyn, M.Sc., is aangeste1 as hoof
tegniese beampte in die departement Chemie. Hy sal

u.s.

behulpsaam wees met die navorsingsprogram wat met
behulp van die skenking gefinansier word.
In 1970 sal prof. A. D. Webb hoogleraar in Enolo
gie aan die Davis College, Universiteit van Kalifornie,
vir 'n tydperk van vier maande na Stellenbosch kom om
dee! teneem aan die navorsingsprogram.

op die foto wat by geleentheid van dieaankondiging
van hierdie program geneem is, verskyn van I. na r.:
Mnr. J. van R. Maartens, direkteur van die Kaapse
Wyn- en Spiritualiee-Instituut; prof. H. B. Thom,
reetor van die Universiteit van Stellenboscb; mnr.
D. W. R. Hertzog, lid van die Uituoerende Komitee
van die Lnstituut en prof. M. J. de Vries, voorsitter
van die Advieskomitee wat die Universiteitsraad sal
adviseer in verband met die aanwending van die
skenking.

Sa111am Skenk Waardevolle
Opleidingsapparaat

Sanl am het g eru ime tyd gelede elektroniese reken aar
toerus ting aan die Un iversiteit van Stelle nbos ch ge
skenk. Hierdi e apparaat is in die D epartement van
Elektrotegniese lngenieurswese ge"installeer.
Die elektroniese rekenaarto erusting soos deur San
lam aan die Un iversitei t geskenk vir gebru ik deur die
D epartement van Elektrotegnie se lngenieurswese, ver
teenwoord ig 'n oorspr onklike kapitaaluitga we van 50
wat Ryoo.ooo . Die toerusting bestaan uit twee vol 
Iedige rekenaars met hulle hulptoerusting .
A lhoewel hierdie reken aar oneko nomies en verou
derd geraak het vir gebru ik volgens die oorspronklike
doel, kan dit tans nog 'n uiters bel ang rike en nuttige
doel d ien vir die opl eiding van elektrotegniese lnge

nieurst udente. Dit is die teken van ons tyd d at hierdie
steIsel wat sowat 1 0 jaar gelede die mees mod erne en
weliswaar d ie eerste syferrekenaarsteIseI in on s land
was, nou reeds ekonomies onbruikbaar geraak het .
Nogtans is die beg inseIs waarvolgens dit werk en die
basiese oo rweg ings by die gebruik daarvan vandag
steeds van toep assing, sod at dit vir die doel van op 
leiding van ing enieurstuden te besond ere nu t sal he.
Bo en behalwe vir die op leidi ng van stud ente in d ie
M nl'. G . d e Wet, senior lekt or in Elektr otegniese
In genieursioese by 'n d eel van die eleetroniese
ree enaar ural Sanlam op 14 M ei 1969 aan U.S .
oorhandig bet ,
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rekenaa rtegni ek as sulks , word dit in die vooruitsig
gestel dat die reke naar ook besonder nuttig geb ruik
sal kan word deur personeel en nag raadse studen te vir
d ie studie van p rosesbeheer - 'n veld wat tans van be
sondere belang is in die outoma tisasie van baie nywer
he idsvertakkin gs.

Besigheidsbestuur en -Adrninistrasie
M et die arnptelike aanvang van die voltydse en deel
tydse nagr aadse kur susse in Besigheidsbestuur en -ad
min istr asie op 27 Maart 1969 in d ie Buitemuurse ge 
bou van die Fakulteit van H andel en Administr asie
in Bellville het mnr. C. J. F. Human (B esturende Di
rekteur van F .V.B.) 'n inspirerende openingsrede wat
tot heelw at nadenke gelei het , gelewer.

Jaarlikse SATS-Skenking
Dr . D. van Zyl, ontwikkelingsbesttturder van S.A.
Tr ust Seleesies en die Nasionale G roeijond s, be t op
I I M aart 1969 'n tjek aan di e Rektor, pro f . H. B.
T b om, oorhandig t en gun ste van die Eeufeestrztstfonds
van die Universiteit, H ierdie bydrae is ' n eerste
paaiem ent van 'n permanente jaarlik se·skenking.

Tydens voorgemelde plegtigheid b et mn r, f. F.
Rauch (r egs) , bestuurde r van Openbare
B etreeeinge van die O« M ut ual, 'n beursuan R.5 0o
vir een jaar voltydse M.B. A .-studie aan mnr. R. R. f.
uan Ren sburg oorhandig. ( Foto bo )

The David Shankman Bursary Fund
MI'. Dauid Shank man, only ch ild of Mrs. Nina Shank
man of Bulawayo, Rhodesia, was killed by a car while
he was walking across a street in SteJlenbosch on the
evening of the Sth May, 1969.
After the accident Mrs. Shankm an almost imme
diately established T he David Shank man Bursary
Fund f or the Stellenboscb Un iversity in loving memory
of her son. A Wreath Fund was opened by the

Bulau/avo Chronicle, and in addition to this fund,
Mrs. Shankman made another g ift of £ 2 ,000 (Rhode
sian). The proceeds of this fund will be issued as
bursaries to needy students.
In a letter to the Rector of the Un iversity of Stellen
bosch Mrs. Shankman wrote : "It will give me much
happ iness in the future to do what I can for your
University as David was very happy and proud to
have been accepted as a student."
David was a student in his first year and had only
been at SteJlenbosch for a period of three weeks.

Die Gcnccskunde Projek

Die reusagtige projek wat gesamentlik deur die Pro
vinsiale Adm inistrasie van Kaapl and en die Un iversi
teit van Stellenbosch aangepak is, het reeds ver ge
vorder op die pad na voltooiing. Die lugfoto op die
teenoorgestelde bladsy gee 'n beeid van ongeveer die
helfte van die skema.
Links agter is die koshuise vir nie-bl anke leeriing
verp leegsters en onmiddeIJik daaragter is die kollege
vir die verpleegsters .
Die groot hoofblok in die middel agter bevat die

laboratoriurns, die afdelin gs vir buitep asiente en onge
valle. Agter die hoofbl ok Ie die uitgestrekte washuise
en werkswinkel.
Voor die hoof blok verrys die teaterblok .
Voor die teaterblok kan die fond amente van die
blok met siekesale gesien word . Dit sal die huidige
gebou heeitemal oorskadu !
Op die grond waar die smal streep borne groei, kom
die Adrninistrasieblok en op die strook grond met die
breer strook borne, die gebou vir Ta ndheelkunde.

Prof. Francie van Z ijL

Dr . R . L. M . K otze

In die regterhoek verskyn 'n dee I van di e koshu ise
en kolJege vir blanke verpleegs ters.
Regs op die voorgrond staan die koshui s vir studente
in Geneeskunde, Huis Francie van ZijI. Agter die
koshu is is die sentrale kombuis wa t ook d ie an der
twee koshuise wat nog moet gebo u word, sal bedien.
Die twee koshuise kom links en regs van Huis Fr ancie
van Z ijI.
Die Onderrigbl ok word link s van die opsla angeboue
van die kontrakteurs op die kaal gelyk stuk g ro nd
opgeri g en voor die Onderrigblok kom die adrninistra
tiewe kanto re.

Die tenn isbane sal nag tot ses vermeerder wor d en
voor die bestaand e koshu is tot teen die spoorlyn, wat
nie op die fot o te sien is n ie, word nog minstens twee
rugbyvelde, 'n kr ieketblad, 'n h okkieveld en netbal
velde aange le. 'n Kleinerige swemb ad sal ook gebou
word.
Pro f . F . D. du Toit van Zijl is di e dekaan van die
F akulteit van Geneeskunde en die voorsi tt er van die
komitee wat di e hospitaal ontwerp het.
Dr. R. L. M. Kotze is die mediese superintendent
van die Opleidingsh osp itaaI. ( Sien ook Matieland
van April I 969, bl. 32).

Die Fakulteit van Tandheelkunde

Die Fakulteitsraad van T andheelkunde het onlangs sy
eerste vergad erin g gehou en d aarmee nog 'n ideaal ver
wesen lik. Dit is die twaalfde fakulteit van di e Uni ver
siteit van StelJenbosch.

Die Fakulteitsraad van Tandbeelhunde
Lin,r.: Mnr. G. Cloete (Sekr.), proff. J.f. W. van Zyl,
C. A . du T oit, 111m. A . f. Labbe (Adj.-Registrateur),
proff. f. F. van de S. de Vi/ tiers (D ehaan],
f. F. van E. Kirsten, F. D. du T. van zu: drr. D. Bester
en P. S. van Heerden.

Die Fakulteite, in volgorde van ouderdorn, is :
Lettere en Wy sbeg eerte
N atuur wetenskappe
Opvoedkunde
Landbou
Regsgeleerdheid
Teologie
Handel en Administrasie
In genieurswese
Geneeskunde
Bosbou
Krygskunde
T andheelkunde

In 1971 sal met die kursus begin word en in 1973
sal die eerste studente hulle studie aan die skool vir
Tandheelkunde te Tiervlei voortsit,

Uitgetree
M N R. A.

by Sanlam. Mnr , Lubbe was sedert 1941 in die admini
stratiewe diens van die Universiteit. Hy het veral van
die kursusse en die eksarnenvereistes deeglike kennis
gehad.
MOL Lubbe verskyn oak op d ie meegaande foto van
die Fakulteitsra ad van T andheelkunde.

J. L U B B E

D ie voormal ige Adjunk-Registrateur, rnnr . A . J. Lubbe,
( B. Cornrn., Cum Laude, 1940) het sy betrekking op
30 April 1969 neergele en 'n nuwe betrekking aanva ar

Nuwe Gebou vir Opvoedkunde

Die jongste akademiese gebou van die Uni vers itei t
"errys taos op die hoek van Crozier- eo Van Ryneveld
straat. D ie gebou van vyf verd iepi ngs sal 2 0 lesin g
sale, labor atoria, musiekkamers, kantore vir dosente,
asook 'n klaskamer met waarnemingskamers wat aan
weerskan te deur eenrigtinggl asp aneIe afgeskor t word
en wat vir demonstrasielesse gebruik sal word, bevat.
Die gebou sal hu isvesting versk af aan die Fakulteit
van Opvoedkunde en aan die Departemente van
Streekbeplanning, Afrika-Studio, Afrikaanse Kultuur
en Volkskunde, Biblioteekkunde en Fisioterapie,
Da ar word beoog am die een helfte van die gebou
reeds teen Junie 1970 in gebruik te neem .

D oscnt in Produksiebestuur
Prof. F. van Winckel, hoogleraar aan die lnstituut vir
Toegepaste Ekonom iese Wetenskappe in Leu ven , het
na Suid-Afrika gekom vir 'n verblyf van vyf weke . Hy
sal in die tyd aan d ie M .B.A .-studente van U .S. in
Bellv ille voorlesings in Produksiebestuur gee.
Prof. Van Winckel is opgelei as myn- en chemiese
ingenieur en is ook gekwalifiseer in die Handels 
wetenskappe. Hy was by verskeie myne en nywerheids

D ie nuu/e gebou ['ir Op voedkunde en and er
D epartemente soos dit na voltooiing sallyk .

( Wa arnemende Hoof van die Buro) sal teenwoordig
wees. Prof Schumann sal die eerste helfte van die eerste
dag as voorsitter optree.
Mev. Winnie Schumann sal 'n Bestuurskonferensie
van die Internasionale Vroue Landbouvereniging te
Londen bywoon.

Kursusse
KURSUS IN VUURPYLINGENIEUR SWESE

Die Universiteit van Stellenbosch het sy goedkeuring
geheg aan die instelling van .n nagra adse kursus in
Vuurpylingenieurswese. Aan studente wat hierdie kur
sus suksesvol voltooi, sal die gra ad M.Ing. (rigting
Vuurpylingenieurswese) sowel as 'n Diploma in Ge
vorderde Ingenieurswese toegeken word .

Die Hortus Botanicus K week
Seldsame blom
Die scIdsame waterlelie, V ictoria A mazonica, wat op
die nag van 23 Desember 1968 oopgegaan het en wit
van kleur was, het op die daaropvolgende nag weer
oopgegaan en was dieprooi van kleur. Voor sonsop
gang het dit onder die water verdwyn. Die blare van
die blom word tot 6 voet in deursnee.
Die blom is deur die Kurator van die Botaniese
Tu in van U.S., mnr. W . Tijmens, gekweek.

Vi ctoria A mazonica
Prof. F. van W inckel
ondernemings in Nederland werksa am, voordat hy in
1959 as dosent en in 1963 as hoogleraar aan die Un i
versiteit van Leuven aangestel is.

Prof. C. G. W. Schumann
na CIRET-Kongres
Op 17-19 September vanja ar vind die tweeja arlikse
Internasionale CIRET-Kongres te Madrid plaas. Dit
handel oor ekonomiese vooruitskattingsmetodiek. Die
Buro vir Ekonom iese Ondersoek van U.S. was die
sesde buro in die wereld wat die opinie-opname metode
gebruik. Vandag is daar 44 lande wat daarvan gebruik
maak, en by die Madrileense Kongres word juis hierdie
metodiek bcspreek.
Prof. C. G. W. Schumann, dr. G. Hupees (oud
Hoofnavorser van die Buro) en mnr. P. E. Kotze

Besoekers

Geneeshere kom vir opknappingskursus
Die Un iversiteit van Stellenbo sch het in 1967 'n
Kom itee vir Indiens-opleiding in die lewe geroep vir
groepe persone wat reeds in vaste betrekkings staan.
Mnr. Ivor Potgieter is met die taak belas om hierdie
kursusse te organiseer.
Da ar het reeds kursusse vir onderwysers pl aasgevind
en nog meer word beoog. Ook die Fakulteit van Ge
neeskunde het van hierdie geleentheid gebruik ge
maak. In Januarie vanjaar het twintig praktiserende
geneeshere 'n opknappingskursus in Radiologie byge
woon. Die sukses van hierdie eendaagse kur sus is
telkens deur die kursusgangers bevestig .
Die tweede opknappingskursus, in Kardio-pulmo
nere Noodtoestande, is op 10 en I I April 1969 aange
bied deur die Departement van Interne Geneeskunde.
Dr. M. A. de Kock, eerste assistent en voltydse lektor,
asook hoof van die Longeenheid, het die kursus gelei.

Die lesings word gelewer deur spesialiste verbonde
aan die Fakulteit van Geneeskunde.
ST U D E RE NDE GE NE E S H E R E

A gter v.l.n .r.: Drr, W. D. f. Viljoen (Pretoria),
L. van Reenen (Kaapstad), M . P. Thompson
(St utterbeim}, T. L. Conradie (Calvinia),
C. T. M orkel (Strand), F. C. R. Smit
[Somerset-Wes) , P. G. Steyn (George),
f. A . W essels (Crad ock).
M iddel o.l.n.r.: Drr. f. A. du Toit (Kimberley),
H. G. H. Hought on (Durban), M. van Rensburg
(W orcester}, D. f. de Vi lliers (Bellville),
A. M entz {Stellenboscb) , A. A. Smit (Parow),
M. Swan (Kimb erley) , A . Shein (Kimberley).
V oor l.n.r .: Drr. M . A. de Ko ck (Ieier van die kursus) ,
B. du Plessis (Ro bertson) , Tack Bank (Kaapstad) ,
T. C. T hom (Koringpunt, N .-T vl.) , B. Lombard
( Barkly-Oos) , A . C. van W yk ( W ellington).

Veeartsenykundige Opleiding
Prof. B . C. Jansen, Dekaan van die Departement van
Veearrsenykunde van die Universiteir van Pretoria,
her op 5 Junie op uitnodiging van die Universiteit van
Stellenbosch 'n openbare voorlesing in die Eikestad
gel ewer .

Op d ie foto staan v.l. n.r. dr. C. H . van Niekerk vall
die D epartem ent van D ierefisiologie, prof. C. L. W icht
van die Faklliteit van Bosbou, prof. B . C. Jansen vall
Pretoria en prof. C. R. Li ebenberg van d ie Faeultei!
uan Lan db ou.

Oud-Maties

Bevorderings
Die volgende oud-Maties is aangestel in of bevorder
tot belangrike poste van die N asionale Pers.
Adv. D. P. de Vill iers, S.c., voorheen pr aktiserende
advokaat van Wereldhof-faam en direkteur van die
N asionale Pers , is benoem tot besturende direkteur in
die plek van wyle mnr. Hubert Coetzee,
M nr . lP. 117. B. Hauemann, L.V ., wat 'n alterna
tiewe direkteur was, vul die plek van adv. De V illiers
as direkteur.
Mnr. H. F. Conrad ie, hoofrekenmeester , volg wyle
mnr. J. P . Swanepoel op as sekretaris.
Mm. H. G. Jaekel, hoofbestuurder van die Nas io
nale Boekhandel, het besturende direkteur van die
N asion ale Boekhandel-groep, wat ook N asou en
Tafelberg-Uitgewers omvat, geword.
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Mnr. B en Oliv ier, bestuurder van Nasou, het hoof 
bestuurder van die maatskappy geword.
Mnr. J. D. Pretorius, bestuurder van Tafelberg
Uitgewers, is bevorder tot hoofbestuurder.
DR. G.

J. J . S MIT

Dr . G . J. J. Smit, Direkteur van Onderwys van Kaa p
land , tree op 31 Augustu s 1969 uit. Hy het die gr aad
M.A . met die hoogste onderskeiding aan Universiteit
Ka apst ad beha al, ma ar sy doktorsgraad op Stellen
bosch waar hy later, van 1962 tot 1964, professor in
Opvoedkunde was . In Oktober 1964 het hy Superin
tendent-generaal van Onderwys geword - die laaste
onderwysh oof wat as S.G .O. bekend was. Verskeie
baie bel angrike ontwikkelinge het in sy ampstyd in
primere en sekondere onderwys pl aasge vind .

P R O F . G. C R O N] E

'n H uld ig ingsbundel, Mens en Gemeenseap, is ter ere
van pro f. dr. G . Cronje aangebied on der red aksie van
prof. J. E. Pieterse ( Voorsitter) en vers ~eie ander ge
leerd es van die Un iversiteit van P retoria, by ge leent
heid van sy uit trede as hoogler aar in d ie Sosiologie en
T oegepaste Sosiologi e aan die Universiteit van Pretoria.
Pr of. Cr onj e he t nou toegetree tot die hoofskap van
die nuwe departe men t Dramatolog ie wat in 1964 g e
stig is.
Pro f. Cro nje is op 30 De sember 190 7 in die d istr ik
Barr ydale gebore. In 19 28 het hy die B.A .- en in 1929
die M .A .-graad in G rieks ( albei met lof) aan die
Uni versiteit van Stellenbosch beha al oor Die Drama

tiese T egniek van Euripides.
P R O F.] . D. ] .H O FMEYR
( M .SC. A G R I C. S T EL L.

1927)

Prof . H ofm eyr was van 1943 tot 1968 Hoof en Profes
sor van die Dept. Genetika aan die Universiteit van
Pretoria. Hy het nou met pensioen afgetree, maar sit
sy genetiese navorsingswerk met subtropiese pl ante
voort op sy piaas naby Louis T richardt.
Prof .J. D.J.Hofmeyr

Pro f . H ofme yr het 'n indrukwekkende getal weten 
skaplike werke gelewer en het wye internasio nale be
kendheid verw erf. Ook in S.A . is sy werk erken deu r
d ie Ak adem ie as ontv anger van d ie H aveng a-p rys in
Biologic.
MNR.G. ] . SMIT (M.A. S T E L L. )

Mnr . Gert Smit wat tien jaar lank rektor van die Paul
Roos G imn asium ' op Stellenbosch was, he t aan die
einde van Jun ie 1969 met pensioen uit d ie diens van
d ie Provinsiale Administrasie getree. Mnr. en mev.
Smit verkeer nog in go eie gesondheid en sal die rustyJ
wat voor Ie op Jeffreysbaai, waa r hu lle h ul mette r
woon gaan vestig, ( D .V.) nog lank kan geniet. Mnr.
en mev. Smit kan met dankb aarheid teru g kyk op 'n
uit ers geseende Ioopbaan in die diens van Kerk en
Volk.
Mnr. D awie de Villiers van die hoe rskool P. J.
Olivier, Gr ahamstad, volg mnr. Smit op.

Stellen bosch verower 50% van
B.Assoc.-Medaljes
DE VI LL IERS LAM P REC. H T E N S Y
L EE R M E E ST ER S

Op 30 Jun ie van jaar is die Briti sh Association-M~d~lj e
vir wetenskapli ke navorsing aan mn r. De Vill iers
Lamprecht, die bekende rnylatleet , by die J aa rk ongr~s
van die Ve renig ing op P ieterm aritzburg toegeken vir
sy M .Sc.-verh ande ling wat hy in Julie 1968 op
Lou ren co M arqu es voorg ed ra he t onder die titel

Experimental studies on the otic and metotic region of
the skull in Gallns domesticus and Anas boscbas.
Dr . M . J. T oerien het as Ieier opgetree vir mnr.
Lamprecht se verhandeling en het op sy beurt ook die
med alje ( 1949) vir sy M .Sc.-verhandeling ontv ang .
Dr. M . E. Malan was weer die le idster vir dr.
Toerien, en sy he t ook op haar beurt die med alje ver
werf. On geveer 50% (of dalk mee r) van aile B.Assoc.
Med alje s wat tot du sver toegeken is, het aan stude nte
van die plaaslike Departement van D ierkund e gega an.
" 1 N R. ] . L. ROT H M A N (8.S C. I N G. I

9 48)

Mnr. J. L. Rothman is sedert Janua rie 1969 aangewys
as Bestuurder van die Oranjerivier Onderneming van
d ie Elektri siteitsvoorsiening skommi ssie. Sy hoof kwar
tier is op Colesbe rg.
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Studentebedrywighede

Meegevoel
Mnr. Gerhard Schultz (19 jaar, B.Se. I) is op 3 Mei
1969 gedood deurdat 'n motor sy fiets van agter getref
het. Die ongeluk het sow at een en 'n halwe my I van
Stellenbosch, op die Klapmutspad, gebeur. Mnr .
Schultz was 'n belowende fietsryer wat na 'n oefemit
op pad terug was na sy koshuis Helderberg.
Die Universiteit betuig innige meegevoel met rnnr.
en mev, H . Schultz van Oos-Londen, die oorledene se
ouer s. Prof. J. W . R. de Villiers, die inwonende hoof,
en rnnr. Chuck Hoogendyk, die primarius van Helder
berg, is deur die Universiteit na Oos-Londen vir die
begrafnis gestuur.

tradisie van die Universiteit van Stellenbosch op die
sportveld.
In hierdie oorsig van wat gedurende die p as afge
lope seisoen bereik is, sal die klem steeds geplaas word
op die prestasies van die klub en nie soseer op die van
die indiwidu nie .
S. A. UN I V E R S I T E ITS K AMP 10 EN S K A P P E

(Dalrymplebeker en Roger Dyason-skild)
In Desember het die klub na 'n baie geslaagde toer,
aan die Interuniversitere kompetisie in Pretoria deel
geneem. Na afloop van die byeenkoms het die telbord
soos volg gelees :

s)
I09}

DALRYMPLE (M A N

Stellenbosch
Potchefstroom
Pretoria

Dagbreek-argief
Die argief van Dagbreek het reeds tot iets besonders
gegroei en word met groot geesdrif verder uitgebou.
Die bevat reeds 'n indrukwekkende versameling
briewe, Ioto's en hisroriese artikels. Die Argiefkomitee
nooi elke oud-Dagbreker, of belangstellende besoeker,
om die versameling te kom besigtig.
Enige hulp, veral geldelike bydraes vir vertoonkaste
is uiters nodig en welkom, en skenkings van an der aard
word gretig ingewag. Indien enige oud-Dagbreker in
besit is, of weet van eni ge notuleboeke uit die vroee
dae , skenk dit asseblief aan die argief.
Aile skenkings kan g estuur word aan rnnr. E. Calir z,
Dagbreek, Stellenbosch.

W anneer daar oor die 1968/ 69-seisoen teruggekyk
word , kan die atlete en ampsdraers van die Atletiek
klub dit met tevredenheid doen omd at hulle ruim
kon bydra tot die verdere uitbouing van die glorieryke

67t
64t

RO GER DYASON (DAMES)

Stell enbosch
68
Pretoria
6r·!
Vrystaat
47
Vir die tweede agtereenvolgende jaar het Stellen
bosch skoonskip gemaak en die rnans-, sowei as die
damesafdelings gewen. Eers wanneer in gedagte ge
hou word dat die dames die kompetisie aangepak het
sonder hul beste atleet, wat ongelukkig beseer was,
kan hul prestasie werklik na waarde geskat word.
Die onderstaande tabel toon die plekke wat ver
ower is.

Stellenbosch

Potchefstroom

Pretoria

rste

6

2de

5

4
4

3
3

3dc

6

2

2

V an die atlete wat na die byeenkoms gekies is on
d ie Suid-Afrikaanse Universiteite op ' n driehoekig

byeenkoms te verteenwoordig, is I S van die 2 I atlete
van Stellenbosch, wat aan die Interuniversitere korn
petisie deelgeneem het , in die universiteitespan inge
shu t. (Pretoria het 9 atlete in die span gehad en
Potchefstroom 8.)
W.P. K AMP I 0 E N S K A P P E :

By die 1969 W.P.-Kampioenskappe het die SteIIen
bosse atlete werklik op loop gesit en 16 van die 29
titels ingep alm. Asof dit nie reeds genoeg was nie, het
hu IIe ook nog 13 t u/eede plekk e en 4 derd e pl ekk e
verower. Hierdie gegewens gee 'n mens 'n indruk van
die krag wat Stellenbosch op die oomblik op die
atletiekbaan is. Na die byeenkoms is 12 Stellenbosse
atlete ingesluit in die W .P.-span na die Suid-Afri
kaanse Kampioenskappe.

WENNER S VAN
DIE DAL RYMPLEB E KE R EN
DIE DY A S ON-SKIL D

Voo r l.n.r.: I. F. Pot gieter (A f rigt er) ,
Marietha W iid, Riette N eetblin g,
Helena Visse r (Kaptein e) , To m Beckett (Kaptein ) ,
Corne R ossouio, Freddie Poggenp oel.
Tweede Ry: T he/ins Wessels, Dickey Brob erg,
Belius Potgieter, Pieter Coetzee, A nita Besler,
A ndrew van del' Jj7alt .
Agter: Gernot Gessert, Danie Kritzin ger,
G. T. Ferreira, Frans Jacobs, Jan du Toit.
Inlas: L outatjie van del' Merwe, Wilna Smuts,
Erna Slabbert.
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S.A.

J

UN lOR K AMP I 0 ENS K A P P E :

Vier atlete van Stellenbosch het aan die S.A. Junior
Kampioenskappe deelgeneem en hulle het 3 eerste
plekke, 2 tu/eede plekke en 2 derde plekke verower.
Aan die einde van die byeenkoms is al vier die atlete
genooi om aan die S.A. Spele in Bloemfontein dee! te
neem .

D R. eRA V ENE N RUG B Y S PEL E R S

Dr. Danie Craven het blykbaar!tIS om self in te
ktim tydens 'n rugbyoefening voor lntervarsity op
10 Mei 1969.
Op die foto u.l.n.r.: Dr. Craven, mnre , Jan Coetzee,
T. Hojiman, A . Bester, A . de Wet, P.le Raft".
S.A . S PEL E :

S.A . SEN lOR K AMP 10 ENS K A P P E :

Behalwe die 12 Stellenbosse atlete wat deur die W.P.
gekies is om aan die S.A. Senior Kampioenskappe deel
te neern, het die klub nog 'n verdere 14 atlete indiwi
duee! ingeskryf. Die Stellenbosse atlete wat deelge
neem het, het getoon dat hulle die vertroue wat in
hulle gestel is, waardig was deur 4 gOlte medaljes, 2
silu/er medaljes en 2 brons medaljes na Stell enbosch
te bring.
OP PROVINSIALE BA SIS?

Dit is insiggewend om die vertonings van die Stellen
bosse atlete te vergelyk met die van provinsiale spanne.
Indien die Universiteit van Stellenbosch toegelaat sou
gewees het om aan die Interprovinsiale kompetisie
om die Union Castle-beker dee! te geneem het, sou
hy met 47 punte tweede in die spankompetisie ge
eindig het. Dit is oak slegs Suid-Transvaal wat meer
goue medaljes as Stellenbosch op die kampioenskappe
kon inpalm.
Aan die einde van die Kampioenskappe is 13 van
die Stellenbosse atlete gekies om aan die S.A. Spele
in Bloemfontein dee! te neem.

As in ag geneem word dat slegs die ses beste atlete
in elke nomrner in Suid-Afrika, deur die nasionale
keurders uitgenooi is om aan die Spe!e deel te neem,
word Stellenbosch se prestasie om 13 atlete by die
Spele te he, in perspektief geplaas. Behalwe die W.P.
(wat Stellenbosch insluit) is dit slegs die provinsies
Suid-Transvaal en Noord-Transvaal wat meer atlete
as Stellenbosch by die Spele gehad het.
By die Spe!e het die Stellenbosse atlete hul goeie
vorm gehandhaaf. By die Junior byeenkoms het die
Stellenbosse atlete 2 goue medaljes gewen, terwyl ons
atlete war aan die Senior byeenkoms deelgeneem het,
I goue en 4 silwer medaljes verower het.
1969

SPRINGBOKKE:

Na afloop van die S.A. Spele van 1969 is daar 'n
Springbokspan gekies wat moontlik later vanjaar 'n
toer sal onderneem. Dickey Broberg het vir die tweeds
keer Springbok geword. Toe Freddie Poggenpoel, een
van die twee nuwe manspringbokke, se naam aange·
kondig is, het hy die zoste prod uk van die Universitei
van Stellenbosch geword om hierdie eer op die atletiek
baan te verwerf.

By dieself de gel eentheid is 'n Suid-Afrikaanse
Junior Span aangekondig wat later vanj aar na Rh odesie
gaan. In die span is twee Stellenbossers opgeneem, t.W.
Danie Malan en Pauline Cr aven .
REK OR D S :

Gedurende d ie 196 8/69-seisoen het atlete van die
Un iversite it van Stellenbosch aan 27 verskillende nom 
mers deelgeneem. In die proses het hulle verbeter op
3 Suid-Afrikaanse rekords , 4 W .P.-rekords, 2 S.A.U.
rekords en 2 0 Universiteitsrekords.
SAM E V A T T ING:

D ie 1968/ 69-seisoen was vir die atle tiekk lub in alle
opsigte 'n suksesvolle een. D ie Kl ub het nog nooit
gebloei soos tans n ie.
VORENT OE ?

SPO R T S T E R R E O N DER EERSTE JAARS

Die aand uidings is reeds daar dat vanjaar se reko rd
seisoen voIgende jaar oortref kan wor d, n ieteenstaand e
sekere knelpunte wat hopelik binn e afsienbare tyd
opgelos kan word .

L in.r.: iVIejj. D eid re Barnard ( Springbok -waterskiiir) ,
Suzette Pretoriss ( junior atleet uan Oos-Londe n ) ,
Annalise Sm ith (junior atleetuan Bl oemfont ein) ,
Pauline Craven (S pringb okatleet th in Lyttleton) ,

Ka rnavaltonele op 8 M aart 1969

Sierioa van die Faenlteit van Geneereunde.

Die K arnavalk oningin en haar tioee prinsesse:
V.1.n.r.: Prim es A ngela Joubert, K oningin Estea
M elLet en Prim es Sandra Steenkam p .
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Oud-Maties! U Adresse
Die Univers iteit van Stellenbosch wil graag sy band behou met alle oud-Maties,
Indien u self, of 'n ander oud-Matie van wie u weet, nog nie Matieland kry nie, vul asseblief die vorrn pie in
en stuur dit aan die redakteur.
.
Gebruik ook die vormpie om verandering van adres aan tc du i. Iemand wat kennis gee van 'n adresve rande
ring verbly die hart van die redakteur.
DRUK SKRIF ASSEBLIEF

Aan: Die Redakteur, Matieland , Departement van Ontwikkeling, Universiteitskantoor, Stellenb osch.
Van en Voorname:

.

Prof., Dr., Ds., Mnr., Mev., Mej. :
"'I:l

s::

Nooiensvan :

.

Werkadres :

..

~

.~ . .. ... . .. . .. .. .. ... . .. . .... .. .. . . . . .. . . . . .. .. .. . . . .. . .. .. . . . . . . . . .. . . ... . . . .. . . . . . . .. . . .. . . . . .Tel efoon Nr.:

~
~

....

;::

'"

~

c.::'"
.~

o~

----

.

Woonadres :

.

. .. .. .. . ... . .. .. . .... . .... .. ... . .. . .. . .. . .... . . . . . . . . .. .. . . . . . .. . ... .. .. .. . .. . . . . .. .. . . ... . ... Tele foon Nr.:

.

Gra ad (Grade) en/of Diploma (s) aan die Un iversiteit van Stellenbosch verwerf, met jaarta lle:

Huidige Betrekking :

..

.

My vorige adres was :

'"

.

.~

~

~

Verdere besonderhede (prestasies, ens.) :

.

~

....

~

~
~

'"
DIE MATIEL ANDFONDS

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

Geagte Heer,
Aangeheg is my bydrae tot die Matielandfonds ter bestryding van die d ruk- en verspreidingskoste van Matie
land.
Naam (Prof., Dr., Os., Mnr., Mev., Mej .):
..

Bydrae : R

.

(Maak tjeks asseblief betaalbaa r aan die Matiel andfonds. Bydraes word erken per kwitansie en in M atieland .)

'\Vat
Goudvelde
die talentvolle
gegradueerde
aanbied
Geleentheid
Ontwikkeling
Erkenning
Goudvelde is 'n Suider-Afrikaanse groep maatskappye in die
bestuurswese, mynwese, finansies en die nywerheid, met wereldwye
skakeling.
Gegradueerdes in uiteenlopende rigtings word benodig:
Myn-, Meganiese, Siviele, Elektriese en Chemiese ingenieurswese;
Geologie; Metallurgie; Geneeskunde; Regte; Handel; Wetenskap;
Wiskunde; Administrasie.
Die Groep bied jong gegradueerdes wat streef na erkenning
vir hul werk uitmuntende geleenthede vir persoonlike ontwikkeling
en vooruitgang.
Gegradueerdes en studente wat binnekort gradueer, word
genooi om met die Personeelbeampte in aanraking te kom om 'n
onderhoud te reel.

GOUDVELDE VAN
SUID-AFRIKA BEPERK
POSBUS 1167. J OHA NNESBURG. TEL 838- 8381

•

•

OUD-MATIEBAADJIES
Prys R25.00
AIle Nommers altyd in Voorraad
Die Nuwe Terylene Oud-Matiedas
so pas ontvang Prys R2.35
Skryf aan:

pikkie blommaert
man suitru st er

Posbus 94
Slel/mbo.sch

stellcnbosch

. . .

WI
LION
LAGER

..
~

Gaud van Kleur ... Ryk aan Geur
VZ_IIA

Spaarkrag maak mag
by Volkskas
- die bank wat Suid-Afrika eerste stel.

VOLKSKAS BEPERK
(Geregistreerde Handelsbank)

ali
"8;ji·st;>'

vir alomvattende bankdienste
Hoofkantoor: Van der Waltstraat 229, Pretoria.
Posbus 578 • Telefoon : 29941 • Telegramadres: Bankdiens.

Die
Stellenbossche
Distriksbank
Beperk

Splinternuwe
Studeerkamer
boeke*
Su id-Afrikaanse
Biografi es e Woordeboek
onder redaesie van prof. W . J. de Ko ck
Hi erdie belangrike naslaanwerk is die eers
te in ' n reeks van ses. D ie eerste deel bevat
568 biog rafie e van belangrike persone wat
' n bydrae tot Suid-Afrik a se geskiedenis ge
Jewer het en w at voor 19 50 oorlede is.
" D ie belangrikste bydr ae tot die Sui d-Afri
kaan se ku ltuur in 'n baie lang tyd." - prof.
H . B. Th orn. 93 4 bladsye, R8.

Stellenbosch en omgewing
se eie Distriksbank

Kultuurgeskied enis
va n die Afrik aner
onder redaesie van prof.

P. de V. Pienaar

Die enigste
in die Republiek

'n H erui tgawe in een band van ' n baie be
lang rike boek. H ierd ie boek is 'n pragtige
bran van inlig ting en voorlig ting vir almal
wa t vir die Afri kaner en sy verl ede agti ng
en liefde voel en me t ges ag daaroor wil
praa t. Ryklik g ellI ustreer. R8.

Uit die Yol k Geb ore
deu r 1- P. Scannell

U navrae en 'n besoek
word verwelkom

ook te Kuilsrivier
en Kraaifontein

H ierdie boek is u itgegee met die oog op
d ie vyftigj ar ige bestaan van San lam. Elk 
een wa t belangst el in die ekonorniese vaor
u itgang van die A fr ikaner en in die groei
van Afr ikaanse sak eonde rnemings sal dit
me t gro a t ge not en bela ng stelli ng lees. R4.

*

Boek e wat ' n m ens w erklik gebm ik .

Uit gegee d eur

Nasionale
Boekhandel Beperk
Parow
By alle boee bandelaars verkrygbaar.
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STAAL
VIR VOORUITGANGI
YSKOR, wat reeds sowat driekwart van Suid-Afrika se staalbeno
digdhede voorsien, is tans besig met nog 'n grootskaalse uitbrei
dingsprogram, teen 'n koste van honderde miljoene rand.
Daar bestaan geleenthede vir interessante en lonende betrekkings
in hierdie groeiende onderneming, wat werke op Vanderbijlpark en
in Pretor ia, asook verskeie mynsentrums omvat. YSKOR het die
dienste nodig van bedrvfs-, chemiese, elektrotegniese, metallurgiese,
mynboukundige en werktuigkundige ingenieurs, terwyl gegra
dueerdes in wetenskappe, lettere en handel in sy tegniese en admini 
strati ewe departemente geplaas kan word.
YSKOR-werknemers geniet die voordele van 'n pensioenskema,
mediese bvstand, 'n huiseienaarskema, 'n verlofbonus, 'n groep
lewensversekeringskema, ontspanningsfasiliteite en ander welsyns
geriewe.

SUI D-AFRI KAANSE YSTER EN STAAL
INDUSTRIELE KORPORASIE, BEPERK
Hoofkantoor:

Posbus 450

Oorweeg u 'n loopbaan
in die staalbedryf saam
met talle oud-Maties?
Skryf dan gerus om na
dere besonderhede aan
die Personeelbestuurder.

Pretoria
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WP MAKELAARS '.
Vir die beste in versekerings- en be1eggingsadvies

Sanlamgebou 403, Pleinstraat
STELLENBOSCH

T e1efoon 4847

Poste en Beurse vir Joernaliste
Die Volksb lad, middagblad van Nasionale Pers in Bloemfontein, het weens uitbreiding
redaksionele poste beskikbaar vir gegradueerdes met of sonder ondervinding, en vir
belangstellendes wat einde 1969 die graad-eksamen afle.
Die koerant bied ook beurse aan vir voornemende joernaliste, waarvoor kandidate wat
aanstaande [cor universiteit toe gaan of wat nou in hul eerste of tweede jaar op univer
siteit is, nou aansoek kan doen. Die beurse is tot R400 per jaar vir drie [cor, vir voor
graadse studie.
Die beskikbare poste vir joernaliste bied uitstekende geleenthede ten opsigte van be
vordering, salarisse en die talle ander diensvoordele wat ' n groot en sterk uitgewers
maatskappy bied.
Aansoeke of navrae moet gerig word aan:

Telefoon: 73351.

Die Redakteur,
Die Volksblad,
Posbus 267,
BLOEMFONTEIN.

SASOL
DIE PETRO-CHEMIESE FABRIE K MET DIE fYlEES OPWINDENDE
LOOPBAN E VIR GEGRADUEERDES.

Die nywerheidsreus met 'n vet
gesig op die toekoms. Die
Kellogg-Sintese-oonleg met die
drie 160 voet hoe Kellogg-reok
tore.

Hierdie kompl e kse o nd e r ne m ing, die wereld se enigste winsgewende petrol-u it- steenkoolaanleg,
ve rskaf 'n uiters uiteenlopende reeks va n loop bane aa n mense met die poten siaal o m te skep. Daar
best aan onder andere ge lee nt hede in d ie ingenieurs- e n wetenskap li ke r igtings asoo k in die rekening
ku nd ige, ha nde ls- en adm inist ratiewe afde lings. Beperkte paste in d ie vo lge nd e rigti ngs word oak
aang ebied: Landbou kund e, Bibliotee kwe se, Personee lwerk, Regskenn is, e ns. Skryf aan d ie Bestuur
der, Pe rsoneeldepartem ent, Posbu s I, Saso lbu rg, am nadere be sonderhede oar wat ook vir u 'n
inte ressan t e toe ko ms mag wees .
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NEE, NEE, KOEKEMOER! MOENIE
JOU STUDIES ONDERBREEK NIE!
Ek verse ke r jou jy mo et vir gee n oomblik aan geld dink ni e. Di s
bl oat ondergeski k, au k erel. 'n Sp aarrek enin g by die St andard
sorg vir alles . J y trek r ente san de r am va n jou boeke af op te
k yle En mo enie dink hulle gaan jon sk eef aankyk net omdat jou
r ek en in g kl ein is ni e. Inteend eel-selfs ek was puik ontvang to e
ek nag ' n Iektor se salaris gek ry het. En vandag? So tussen
on s gese, m y spaarg eldjies Iyk danig aantreklik-veral m et die
oog op my aftre de vol gende jaar. En weet jy, my vrou sal nie
sk r oom am aan jou te se dat ek dit nooit op my eie manier
sou kon b ehartig het ni e. Vol g m y voorbeeld, m an. Bank jou
geld by die Stan dar d-en pak di e belangrike dinge van die Iewe
m et 'n gerust e hart aan .

Op die Standard kan u staatmaak
DIE STANDARD BANK VAN SUID-AFRIKA BEPERK
(Ceregistreerde Handelsbank)

Meer as 900 kantore dwarsdeur die Republiek en S.W.A.
Gr ant 214-291

As jy Bridget in Biarritz moes
ontmoet ... sou jy uitgeknip wees
vir die rol in PRIMARIUS se
Klassiekesnit in Suiwer Nuutwol!
In ' n Primarius-pak is ' n man regaanget rek vir enige
geleentheid , . . enige nooi. Mel die Internasionale
Klassieke Snit vertoo n jy oral o p jo u beste, voel jy
o ra l op jou stukke. Primarius laat '0 man soos '0
. ~ man Iyk, en daarby is hy stylreg en modereg, Met
"."
Primarius se Klass ieke Snit maak u indruk in enige
}" geselskap, enige plek ter wereld . Deft ige Prim arius
",','·'·';;w
pakke word gemaak van ,Bryant-McCoy'-kamstof
" " ...c....,
-Suiwer Nuutwol-en is te kry in die voorste
, -- - modekleure ..• Liggrys-Mediumgrys-Houtskool
-Blou op Swart-Ligte Olyfgroen-Diep Koperrooi--Donkerblou
- Turkoois-Bronskleur. Waar en met wie u ook al gesien word, u is
uitgeknip vir die geleentheid as u uitgevat is in Prima rius. Pas ceo
aan-en u sal sien,

SUlWER NUUTWOl •
VZ0Q8636

•

•

Produk van Suid-Afrika

•

VRf A 1650

