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FEDERAlE
VOlKS BEl EGGINGS
BEPERK . ..
W ydverspreide en vinnig
groeiend e belange in :
Bankw ese en finan siering
Chemiese nyw erheid
Handel en dienste
Eiendomsontw ikkeling
Kon struksie en
ingenie urswese
Vo edsel en klerasia
M ynbo u

" .:

STEWIG GEVESTIG
ALTYD DINAMIES

"Maties, ek was self 'n student.
Daarom weet ek wat dit is om plat
sak te wees. Tog het ek elke maand
probeer om 'n ietsie af te knyp en
op Spaarrekening by die Suid
Afrikaanse Permanente Bouvereni
ging te bele, June 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
G,ant 6OlO
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ENCYCLOPiEDIA

Britannica

200 thAnniversary
Opmerking
Koste vir die intekenaar, en net die koste aIleen, is die enigste rede waarom die
Encyclopaedia Britannica dwarsdeur die Westerse wereld in sleg s een taal verkrygbaar is.
Die uitgewers het bereken dat om hierdie groot werk van 24 boekdele in Duits, Frans,
Italiaans, Sweeds en Afrikaans of enige ander taal te vertaal en te druk, die
astronomiese bedrag van RlO,OO O,ooo per taal sal koso
Ons sal glad nie daarvan hou om meer as RI,5 00 te moet vra vir 'n Afrikaanse stel
van die Encyclopaedia Britannica in plaas van die geringer, makliker vereffenbare
koste wat wereldwye hoeveelhede moontlik maak nie,

Graag ontvang ek , sonder enige verpligting, verdere besonderhede oor hierdie
van Encyclopaedia Britannica op die maklike "Boek-per
maand"-metode van betaling.
GR OEPKOR TINGSPLAN

Mnr.jMev.jMej . .
Woonadres

Te1efoon
(G roe pkortings plan - Uni ver siteir van Stellenbosch)
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ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA (S.A.) (EDMS.) BPK.

Aanbod van Groepkortingsplan
Ge agte lede van die personeel en oud-studente van die Un iversiteit van Stellenbosch,
Ons is voorwaar verheug om u te kan meedeel dat reelings so pas vo lto oi is waar
vo lgens u in staat gestel word om die nuwe 200-jarige herdenkings uitgawe van die
E ncyclopaedia Britannica te ontvang teen "n aansienlik uerminderde p rys - 'n prys wat
wesenlik laer is as die een waarteen dit aan enigiemand anders op 'n indiwiduele
aankoopbasis beskikbaar is.
D ie prag van hierdie aanbod is dat u nie slegs die Twee Eeu-uitgawe van die
Britannica teen 'n verminderde prys ontvang nie, maar dat u ook 'n keuse van waarde
vo lle bykomstige Britannica-ware teen gem ekstra koste deur bemiddeling van Britannica

se G ro ep kortingsplan ontvan g.
H ierdie byk om stighede, waaruit u 'n keuse mag maak , sluit dergelike items in soos
die Cbildrens' Britannica van 20 volumes, die Britannica World Language Dictionary, die
Britannica Atlas, 'n boe krak en die By bel. U mag ook vier uit elke 28 Britannica
Home Stttqy C tlides sonder enige koste kies. Laasgen oemde reeks dek 'n gr oot verskeiden
heid aanverwante onderwerpe wat - om slegs enkeles aan te haal - van Wysbegeerte,
Sielkunde en Staatsleer tot Wiskunde, Fisika, Ekonomi e en Siviele Ingenieurswese strek.
Di e Britannica Library Research Service (Britannica-Biblioteeknavorsingsdiens) word
oo k by die bykomstighede in gesluit. Hiervolgens kan u verskeie indiwidueelvoorbereide
navorsing sverl ae oor bykans enige onderwerp van u eie keuse ontvan g.
Meer as 10,000 mede wer kers, elk 'n vakkundige op sy eie terrein, het hierdie jongste
uit gawe van die Britannica die beste gemaak wat nog ooit gedurende die werk se
zoc-jarige diens gedruk is.
Origens, en saam met die kortingsprys, sal Britannica ook die volle voorregte van sy
beroemde B ook-a-month P ay ment Plan (Boek-per-maand -betaalskerna) aan u beskikbaar
stel waarvolgens u al 24 vo lumes gely ktydig ontvang hoewel u slegs teen die prys van
een volume per maand betaal.
Om nadere besonderhede oor hierdie G roepkortingsplan skryf gerus, indien u
belangstel, aan Encyclopaedia Britannica (S.A.) (Edms.) Bpk., Posbus 10064,
J ohannesburg.
Hoogagtend die uwe ,

R. S. IVAN
Direhtei« van Spesiale Opdragf e

Saambcu
BDUV·ERENIGING
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Bo: Ont werpe vir matte.
Linherpan eel : Tekstiel- en grafie se ontuierp e,
asook fotografie.
Regterpaneel : Kleurbunde en grafiese ontwerpe.
Vo or: M ej. Christine Oelo[sen (B .A . JIl ,
Beeld end e Kunste) bewonder die m etaalont u/erpe,
6

Prof. H. B. Thorn was die groat dryfkrag agter die stigting van die D. F. Malan
museum wat in die Carnegie-biblioteek van die Universiteit van Stellenbosch
ingerig is. Hier staan hy in die museum by die bronsbeeld van dr. Malan en agter
hom is wentelrame met foro's uit die lewe van dr. Malan. Dr. Irmin Henkel van
Pretoria, het die beeld vanjaar gemaak.
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Redaksioneel
'.

H. B. Thorn
Nomen est omen, het die Rornein bygelowig gese;
W hat's in a name? het die Brit sinies gevra; Nic hts
Geringes ist ein Name.' het die filosofiese Duitser ge
wigtig laat hoo r. O ok by die ouers van Hendrik Ber
nardus het seker baie vroeg die vraag opgekom : "Wat
sal van hierdie kindj ie word ?"
. Kort en saaklik is die handtekening H. B. Tb om wat
soveel male onderaan belangrike briewe en dokumente
verskyn. Di t is seker baie geriefl ik vir 'n belangrike,
veranrwoordelike uitvoerend e amptenaar om 'n kort
handtekenin g te he, want selfs in' ons elektroniese eeu
is die han dtekening nog net so onontbeerlik as in die
ou dae toe die konin g d ie see! van sy ring gebruik het.
Toe H. B. Thorn gebore is, het sy vader en sy moeder
(wat op rype ouderdom nog haar tweede oudste seun
se uittrede as Rektor van die Universiteit van Stellen
bosch kan belewe) gese dat hy die vyfde Hendrik Ber
nardus van sy oupa Coetzee se kant af is - en daarom
lay hy die bynaam Quint us. Die Latynse Quintus het
egter spoedig op Afrikaanse wyse meer verinnig ge
raak en by sy farnilie en vriende Quintie gewo rd . On s
dink aan die getal vyf. Laat ons die vyf vingers van
die mens like hand as sinnebeeld gebruik.
D ie duim is sterk. W ann eer die ander vier vingers
vasgryp, druk hull e teen die duim. S6 sterk moet ook
jou karakter en ge!oof, gegrondves in die Calvinisme,
die godsdiens vir sterk mense, wees. D s. George Th orn,
afkomstig van Aberdeen in Skotland, was reeds 'n oor
tuigde en waardige grondlegger in Suid-Afrika van
die Afrikaanse famil ieThom.
Di e voorvinger dui die weg aan - die op voedin g :
lektor, pr ofessor, rektor. W atter reusagti ge eise sou
nie gestel word aan die toekomstige rektor as hoof van
meer as 7,500 studente, meer as 8 00 dosente en meer
as 300 adrninistratiewe amptenare nie? Da ar word
gese : " die wysheid het sy eie huis gebou " , maar die
inspanning is geweldig. Geen liggaam en gees kan dit

vir baie jare volhou nie, Uitspantyd moet kom - en
gegun word.
Die middel vinger is 'n kragvinger : hy kan trad isio
nee! vingertrek. Prof. Thom het nog altyd sterk ge
staan: sterk binne die volksverband ; hy is geworte! in
die geskiedenis; hy staan as vakkundige hoog uit en
kon 'n Stellenbosse gestalte gee aan geskiedskrywing
wat deur navorsing deeglik verantwoord is. Hy kon die
bakens nagaan van die pad waarlangs en s volk gekom
het ; daarom was hy nie 'n opswepende dem agoog nie,
maar 'n indringende leermeester vir sy studente. Hy
het sy studente geleer dat as jy tot 'n gevolgt rekking
kom, dit op feite wat deur onbevooroordeelde na
vorsing verkry is, gegrond moet wees.
D ie ringvinger is die een wat bande skep, en bande
is nodig om men se na mekaar toe te trek , hulle saam
te snoer, Die bande bestaan grotendeels uit kontak
met jon medemens - en daar is weinig kontakmiddele so
doeltre ffend as die gesproke en die geskrewe woord.
Sovee! tale jy praat, soveel male 'n man, lui 'n ge
segde; en dit is waar van prof. Thorn. Hy is 'n deegl ike
beoefenaar van sy moedertaal; hy is deur sy vader aan
gespoor om Engels " beter as 'n Engelsm an te kan
praat"; hy is vlot in Duits; hy kan 'n redelike goeie ge
sprek in Fran s voer, danksy veraI sy stude nted ae aan die
Sorbonne.
Maar wat van die pinkie ? By is die kleinste, maar
daarom miskien soos Benjamin, die geliefde. Op die
kulturele vlak Ie pr of . Thorn se !iefde ongetwyfeld
veral by die Federasie van Afrikaanse Kultuurvereni
ging e, die F.AX. Hier beplan hy en leef hy vir die
siel van die Afrikan ervolk. H ier bou hy bande van
eenheid ter wille van ons volk se toekoms. H ier be
raadsla ag hy saam met diegene wat saam met hom
een van sin en hart is - d iegene wat bymekaar is, om
dat hulle in hul verhewe ideale bymekaar hoort .
Wat die geestelike en kulturele weIsyn van sy volk
betref, leef pro f. Thorn die Kruger -gedagte uit wat
so treffend gestel is in die brief van die gryse Presi

dent aan genl. Louis Both a op 29 Jun ie 19°4: "Het
stemt mij eveneens tot dankbaarheid, te zien dat die
eenheid , die eendrach t bij u regeeren. Vergeet nooit
de ernstige waarschuwing, d ie Iigt in het woord :
,verdeeI en heersch', en maak dat dit woord op het
Afrikaansche Yolk nooit van toepassing zaI kunnen
zijn. D an zullen onze nationaIiteit en onze taaI blijv en
en bIoeien."
So kom ons dan tot ons besluit : N omen est omen 
ook in die naam van H. B. T hom Ie daar veeI opge
sIuit . . . waarvoor ons dankbaar is.

Die Kersgeskenk
Soos gewoonte aan die einde van die jaar, wens
Matieland al sy Iesers 'n geseende Ke rsfees en 'n voor
spoedige nuwe jaar toe.
Hierd ie keer ontvang elkeen wat op die adresIys van
Matieland verskyn, egter, benewens die goeie wense
ook 'n pragboek oor prof. H . B. Th orn, uittr edende
Rektor van U .S. Dit word moontIik gemaak deur die
Raad van die Universiteit, wat die koste van die publi
kasie dra, en deur 'n paneel van skrywers wat trag om
reg te laat geskied, binne die beperkte ruimte van een
boekdeeI, aan die vele aspekte van die lewe en die werk
van prof. Th orn, van sy jeugjare af tot aan die einde van
sy rektorskap aan U.S.
Die artikeIs en sketse, wat in h ierdie uitgawe van
MatieIand verskyn, is derh aIwe nie bedoeI om 'n inten
siewe blik op die Iewe en werk van prof . Thorn te gee
nie, maar is eerde r 'n aanvulIing in meer informele
trant van die boek wat uiteraard meer formeel is.
Die verwagting is dat genoemde werk, onder die
titel Professor H . B. Thom in Desember aan Matie/and
lesers uitgestuur sal word . Te rloops, hier is weer eens
'n goeie rede waarom u Matieland op die hoogte van
adresveranderinge moet hou !

Nuwe Adrninistrateur vir Kaapland

die sitting van die Provinsiale Raad in 1970 sal uit
tree.
Daar is verskeie terreine waarop die Universiteit van
Stellenbosch ten nouste met die Pro vinsiaIe Admi ni
strasie moet saamwerk. H ierdie samewerking met dr-.
Malan het reeds groot hoogtepunte opgelewer. Mag
die samewerking van U.S. met die nuwe Adrninistra
teur lei tot verdere en nuwe hoogtepunte tot heiI van
ons Provinsie en sy men se.

Die Nuwe Direkteur van Onderwys
Mnr. Stepbnnus T heron het op I September vanjaar
van de. G. J. Smit oorgeneem as die nuwe D irekteur
van Ond erwys van Kaapland .
Mnr , Theron is in die distrik laingsb urg gebo re en
het op Stellenbosch die graad B.Se. behaaI. Hy was o.a.
skooIhoof op Keirnoes, inspekteur van skole te Pr ieska,
Port Elizabeth en W ynberg, en het in 1962 Adju nk
S.G.O. gewor d. Hy is getroud met mej. Anna Kotze
en die egpaar het drie dogters en een seun. Mnr.
Theron dien in die Raad van U.S. as een van die be
noemdes deur die Staatspresident.

Prof. Thorn se Moeder Oorlede
Opregte meegevoe1 gaan uit teenoor prof. en mev.
Thorn, wie se moeder, wed. J. E. Thorn (geb . Coetzee),
op 26 November 1969 in die oude rdom van 88 jaar
te Pr etoria oorlede is. H aar eggenoot het haar in
1945 0ntval.
Sy het nog waardevolle informasie oor die jeugjare
van prof. Thorn verstrek aan prof. Bun Booyens wat
dit kon gebruik vir sy hoofstuk l etlgjare in die boek
P R O F E S S 0 R H. B. TH O M.

Sy Edele Andries V osloo (Adjunk-rninister van Ban

toe-Ontwikkeling) sal dr. Nico M alan in Kaapland
as Administrateur opvolg wanneer dr. Malan na
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Ons Eer Hul Nagedagtenis

PR O F. H. E. B R I N K D.Se.

(s

T EL

L.)

Prof. H ercul es Enslin Brink is op 6 Julie 1969 na 'n
betreklike kort, maar ernstige siekbed, in die ouderdom
van 64 jaar oorlede.
B y was in meer as een opsig 'n baanbreker - op die
gebied van Fisiologie , as een van die medestigters van
die Fakulteit van Geneeskunde van U .S., as navorser
op die gebiede van hormon ologie en hist ologie , as die
skrywer van die eerste hand boek oor Fisiologie in Afri
kaans, en as die skepp er van die meeste fisiologiese
tcrrne in Afrikaans .
Ons innige meegevael gaa n uit tot sy egge note, sy
dogte r, mev . Annelie M. C. McDonald, en rnnr . Joh an
Brink.
(In Matieland van Ap ril vanjaar ( bl. 30) verskyn
biografiese besonderhede en 'n huldeblyk uit die pen
van prof. F. M. Engelbrecht, sy oud-kollega.)
e. H. B R I N K, D.C 0 M M.

(n.c.) (s

T EL

L.)

D r. Christoph H end rie Brink, gebo re 3 Januarie 191 I
op Boksburg (Tvl.), is op 19 Augus tus vanjaa r oorlede
in die ouderdom van 58 jaar. Aan die einde van ver
lede jaar het u.s. aan hom 'n ered oktorsgr aad in Eko
nom ie toegeken . (Sien Matieland April 1969 , bl. 12.)
D ie inn ige meegevael van die Universiteit gaan uit
tot sy weduwee, vier dogters en sy seun.
v A ND E R M ER WE,
L. I 9 2 3 - I 9 2 8)

M N R. e. P .

(s

TE L

B.A., B. E D. :

Nag 'n seun van Bopl aas is ons ontva l toe rnnr .
e. P. van der Merwe, voormalig e hoof van die Wel
lingtonse Opleidingskollege op 15 Julie 1969 onver
wags aan 'n hartaanval beswyk het. 'n Besielde en be
sielend e Afr ikaner, en beminde opvoeder is oorlede
in die relatief jeugd ige ouder dom van 63 jaar.
By het in 1954 hoof van die Kollege geword en in
10

1967 afgetree. Hy was 'n sterk kr ag in die onderwys
en was o.a. in 194 8 voorsitter van die S.A.O.U. As
akademikus is hy erken deur sy benoeming tot fakul
teitslid van die S.A. Akad emie. In 1940 het hy baan
brekerswerk gedoen met sy Afrikaanse H andleid ing vir
Senior Leerlin ge . Talle artikels en verskeie boeke het
uit sy pen gevloei.
M atieland brin g sy opreg te meegevoel aan mev.
Van der Merwe en sy kinders Chr is, Carel, dr. en mev.
Manie Rust.
Dr . e. H . Brink

M N R. P.

J.

D U TO 1 T

M llr. P. J. d« T OI! (B .Se, Cum Laude, Stell.) is op 2
Augustus 1969 in die ouderdom van 76 jaar op Frank
fort, O.V.S., oorlede. Hy was 'n bekende opvoedkun
dige wat reeds in 192 I die eerste hoof van die hoer
skool op Middelburg (K.P.) geword het. Hy was vera!
bekend vanwee sy publikasies i.v.m. boekhou vir
skole.
Ten tyde van sy oorlye het hy en sy eggenote by hulle
dogter mev. Marie Human op Frankfort gekuier.
M N R. C H A R L T. DEW A A L,
M.SC. (s TEL L .)

Mm. Char! de Waa!, senior lektor in Wynbou aan
U.S., is op die aand van I Augustus 1969 onverwags
in die ouderdom van 57 jaar oorlede. Hy was sedert
1939 aan die Universiteit se personeel verbonde. Aan
die begin van die dertiger jare is hy en Koffie Hofmeyr
beskou as die beste senterpaar wat U.S. en S.A. nog ooit
in rugby gelewer het. Op die gebied van wynbou het

hy in verskillende hoedanighede uitmuntende diens
aan sy studente en die wynnywerheid geIewer.
Ons meegevoeI gaan uit tot sy eggenote, twee dog
ters en een seun.
TWEE STUDENTE

Mm. Hendrie Cloete (20), seun van rnnr. en mev. A. J.
Cloete van Vanwyksvlei, is op 19 Julie 1969 in 'n
botsing teen 'n bus by die Paarl op slag dood. Hy was
'n geneeskundestlldent in sy eerste jaar en 'n inwoner
van Simonsberg.
Me ]. Bettie van der Merwe (19), dogter van mnr. en
mev. A. S. van der Merwe, Weigeluk, Carnarvon is
in dieselfde ongeluk so ernstig beseer dat ook sy op 21
Julie oorlede is. Haar broer, mnr, Johan van der
Merwe (23) het net met beserings daarvan afgekom,
omdat hy agter in die motor, wat aan hom behoort,
gele en slaap het. Mej. Van der Merwe was 'n eerste
jaarstudent in Fisioterapie.
Die drie studente was op pad terug na Stellenbosch
na die wintervakansie.

Die Rektor tree uit

Die Kanselier oar die Rektor
Tydens die Aanvullende Gradeplegtigheid op 7 Maart
vanjaar, enkele dae nadat die Rektor aangekondig het
dat hy gaan uittree, het die Kanselier dr. B. J. Vorster
van die gewone gradedagprosedure afgewyk en hom
tot prof. Thorn gewend.
Die Kanselier het die Rektor gelukgewens met die
geIeentheid vir U.S. om opnuut 'n groep jongmans en
jongdogters die lewe in te stuur en aan die jongmense
gese: "Mag die pad voor II wonderlik wees."
Teenoor die Rektor het hy gese dat dit wei nog nie
tyd vir afskeid is nie, maar dat na sestien jaar van rek
torskap, dit amper onmoontlik Iyk dat hy aan die einde
van sy dienstermyn gekom het. Hy verwys met dank
baarheid na wat in die tyd aan U.S. gepresteer is.

Hoewel sommige universiteite in die afgelope tyd
getoon het dat dissipline by hulle verlore gegaan het,
kan hy met dankbaarheid konstateer dat daar op Stel
len bosch geen sprake van sulke dinge was nie. As
Kanselier wil hy teenoor die Raad, Senaat en die stu
dente getuig van dankbaarheid oor die verantwoorde
like wyse van optrede aan U.S. Hoewel selfs wenke
am te protesteer, uitgestrooi is, het dit nie gebeur nie.
Daar is 'n mate van ooreenstemming tussen die
dinge waarvoor prof. Thorn en die Universiteit staan.
Prof. Thorn is 'n akademikus ; eweso is U.S. bekend vir
die werk van sy studente. Prof. Thorn is karaktervas;
eweso het U .S. oor geslagte sy besondere karakter as
universiteit ontwikkel. Prof. Thorn het met waardig
heid sy pos bekIee; U.S. het van meet af aan, selfs
onder prov okasie, sy taak met waardigheid vervul. Hy
I [

P R O F E S S 0 R H. B. THO M

pen ( wat die rede opgestel het , maar nog besig is om
te herstel van 'n ernsti ge siekbed en dus nie die rede
kon lewer nie) deur prof. P. S. du Toit voorgedra.
Prof. Du Toit het namens die Akademie die beste
wense vir die volkome herstel van prof. Kempen uit
gespreek.
.
Die huldigingswoord het gclui :
" In die sestien jaar rektorskap wat prof. Thom
vanjaar voltooi, het hy die volgende gedagtes i.v.m.
universiteitswese Of geinisieer Of daaraan 'n geweld ige
stoot gegee :
dat die universiteite outonorne inrigtinge is wat
werk verrig wat onontbeerlik is vir die groei van die
volkshui shouding ;
dat daar baie noue samewerking tussen Universi
teite en die Landsowerheid moet wees;
dat die Staat, binne perke, steeds meer tot die in
standhouding van ons Universiteite moet bydra;
dat die Gemeenskap sy verantwoordelikheid moet
besef en self ook meer moet bydra;
dat ons standaarde die gelyke moet wees van die

'n Besondere erepenning vir dienste aan die universi
teitswese is deur prof. G. Cronj e, voorsitter van die
S.A. Akademie, aan prof. Thorn oorhandig. Die hul
digingswo ord is in die afwesigheid van prof. W. Kem

Ontv angers van die toekennings d eur die RCUld van die
5.A. Akademie op 25 Oktober 1969.
L.n .r. : Mnr . Jean Welz, prof. H. B. T ho m,
dr. A . L. G eyer, prof. T. 1- Haarboj],

dink met dankb aarheid daaraan dat hierdie Universiteit
nog nooit met iets op hoI gegaan het nie.
Niemand het nog getwyfel oor waar prof. Thom
staan nie; niernand mag ooit twyfel oor waar U.S.
staan nie. U.S. het as universiteit reeds veel presteer,
maar dit was nog nooit 'n kille akademiese fabriek
nie - U.S. staan nog steeds vir 'n idee. Dit is sestien
jaar lank deur die Rektor uitgeleef.
Niemand sal hoef te soek na U.S. se oud-studente
nie - hulle het geleer om hulle plekke in te neern
waar dit nodig is.

S.A. Akademie Huldig Oud-Maties
Op 25 Okt ober 1969 het 'n oorhandigingsbyeenkoms
van die Raad van die S.A. Akademie vir \XTetenskap en
Kuns , gereel deur die Werkgemeenskap Stellenbosch
van die Fakulteit Kun s en Geesteswetenskappe, in die
H .B. Thom-teater op Stellenbosch plaasgevind .
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beste van die Buiteland, onder meer in die getalsver
houding van dosent-student;
dat navorsing ruimskoots ondersteun moet word;
dat dosente in noue voeling moet bly met die pu
bliek, hulle vakrigtinge, en hulle kollegas in die Bui
teland;
dat daar die nouste samewerking moet wees tussen
Raad en Senaat;
dat die groots moontlike getal matrikulante wat aka
demies daartoe in staat is, aan 'n universiteit behoort
te studeer;
dat studente op besielde wyse gerig moet word op
die diens wat hulle moet lewer.
dat studente die beste ontwikkelingsmoontlikhede
moet kry, om te voorsien in die behoeftes van liggaam,
verstand en gees;
dat studente se woonomstandighede op universi
teit 'n uiters belangrike faktor in hulle ontwikkeling
IS;

dat studente se probleme en persoonlikheidspro
bleme besondere aandag moet kry 
kortom dat die hele universiteitswese op besondere
wyse uitgediep en verbreed moet word in die beste
belang van die wetenskap en die Volk wat daardeur
gedien moet word.
Die erepenning is 'n verering, maar is ook 'n er
kenning van dienste gelewer ."
Hierop het prof. Thorn gepas geantwoord met 'n
dank- en waarderingswoord . Hy Jees in die erepenning

Prof. Geof. Cronj« oorhandig die medalje en die
ooreonde van die S.A. Akademie aan prof.
H. B. Tbom (regs) op 25 Oktober 1969.

en in die vergesellende oorkonde 'n erkenning van
die belangrikheid, nie van homself nie, maar van die
universiteitswese as een van die sleutelgebiede van ons
groot opvoedkundige patroon. Waar dit van die Aka
demie kom, is dit iets wat hy ten seerste waardeer
omdat die Akademie in ons nasionale lewe 'n sIeuteJ
posisie beklee en as simbool staan van ons hoogste
prestasie op die gebied van Kuns en Wetenskap. Dit
is daar om inspirasie te gee aan werk op hierdie ge·
biede.
Dit was vir spreker 'n baie groot voorreg om ook in
'n spesiale posisie in die akademie te gestaan en in die
Akademieraad te gedien het.
Dit is ook 'n voorreg om die penning te ontvang
uit die hand van prof. Cronje, 'n ou gewaardeerde
vriend wat self 'n cud-student van Stellenbosch is.
Hierna is 'n erepenning vir Skilderkuns aan mnr.
Jean Welz oorhandig. Die huldigingswoord is deur
prof. W. E. G. Louw gelewer.
D R. A. L. G EYE R

'n Oorkonde vir Erelidmaatskap van die Akademie is
ook aan dr. A. L. Geyer, oud-hoofredakteur van Die
Bttrger en oud-student van Stellenbosch (1918: M.A .
Cum Laude), oorhandig. Die rede is opgestel deur

mnr. P. A. Weber en in sy afwesigheid voorgedra
deur prof. W. J. Pretorius. Dr. Geyer het in 1924 wyle
dr. D. F. Malan as Redakteur van Die Burger opge
volg. In 1959 het die Universiteit van Stellenbosch
aan hom die eredoktorsgraad, D.Phil., toegeken .
'n Oorkonde vir ere1idmaatskap van die Akademie
is ook aan prof. T. J. Haarhoff oorhandig. Prof.
J. P. J. van Rensburg van Stellenbosch het die huldi
gingswoord, opgestel deur regter V. Hiemstra, in sy af
wesigheid voorgedra.

Die Nuwe Nasionale Onderwysraad
Op 15 Julie vanjaar het Sy Edele M. C. Botha, wat as
Minister van Nasionale Opvoeding waargeneem het ,
die nuwe Nasionale Onderwysraad van nege-en-twin
tig lede aangekondig.
Prof. H. B. Thorn, die uittredende rektor van u.s.
is op deeltydse grondslag as voorsitter van die Raad
aangestel. Hy hoef nie heeltyds op kantoor te wees nie,
omdat die twee ondervoorsitters voltyds daar sal wees.
Prof. Thorn sal dus in staat wees om sy ryke ervaring
as onderwysman nog langer tot beskikking van sy land
te stel. Die getal telegramme en briewe van geluk
wense wat aan hom gestuur is, is 'n klinkklare bewys
van die gewildheid van sy benoeming .
Die twee voltydse ondervoorsitters is prof. G. J.
Jordaan , ondervoorsitter van die voormalige Nasionale

Adviserende Onderwysraad, en mnr. J. F. (Kobus)
Louw, Direkteur van Kleurlingonderwys.
Mm. Kobus Louu/, wat ook ondervoorsitter van die
S.A. Rugbyraad is, het as registrateur in 1959 saam
met prof. J. G. Meiring as rektor, baanbrekerswerkge
doen om die Universiteitskollege Wes-Kaapland tot
stand te bring. In 1962 het hy Direkteur van Kleur
lingonderwys geword. Hy het sy B.Sc-, B.Ed.-grade
aan U.S. behaal.
Ander oud-Maties wat in die Raad dien, is prof. P.
S. du Toit, dekaan van die Fakulteit van Opvoedkunde
aan U.S.;
Mm. M . J. L. Olivier, Rektor van die Wellingtonse
Opleidingskollege;
Mnr. P. S. Mey er, voormalige kollegehoof en hui 
dige onderwysbeplanner;
Mnr. M. L. Visagie, huidige inspekteur van onder
wys.
Op I Augustus 1969 het die Uitvoerende Komitee
van die Nasionale Onderwysraad Sy Ede1e Min. M. C.
Botha (Waarnemende Minister van Nasionale Onder
wys) ontmoet. Die Raad het op I Augustus in werking
getree.
Op die foto, l.n .r. (voor): Prof . H. B. Thom
(V oorsiuer) , min. M . C. Botba, mej .E. C.Steyn.
Agter : Mnr. I. F. Louto, mnr. P. W. du Plooy, dr. N.
S. Botes, prof. G.I. [ordaan en dr, A. R. W illiams.

Vryheid van die H. B. Thorn-Teater
Die Departement van Dram a is besonder nou verbonde
aan prof. Th orn - die vernoeming van die teater na
prof. Th orn is op sigself 'n blywende herinnering,
maar getuig ook van volgeh oue belangstell ing en on
dersteuning. Tans word hierdie teater deur toneelge
selskappe as die beste in Kaapland beskou.
As bewys van eer en waardering is Die Pluimsaad
W aai V el' van N. P. van W yk Louw van 2 tot 6 Sep
tember in die H. B. Thorn aangebied. (Verskillende
ander opvoerings tydens die Stellenb osse Kunsfees het
onafgebroke van 29 Augustus tot 2 0 September plaas
gevind.)
D ie Departement van Dr ama het voorts die volgen
de aankondiging gedoen :
" As blyk van ons waarde ring vir alles wat prof.
Thorn vir die Dep artement gedoen het , bied ons
hiermee aan hom en sy vrou Die Vryh eid van die
Teater aan. Vir enige opvoering wat hu lle in die
Th om-teater wil bywoon, sal daar benewens ons
hartlike verwelkomin g, ook twee plekke op hulle
wag."
M E V .J . S. D U

Di e Pluim saad Waai V er van N . P. van Wyk L ouw
is van 2 tot 6 Septemb er 1969 in die H.B . Tb om-teater
opgevoer. Op die foto wat na die openingsaand
geneem is, versky n (I .n.r.] mnr . Fred le Raux wat
die rol van pres. M . T . St eyn gespeel bet, Babs Laker
(Vertelster), prof . H . B. Th om, Ria Olivier
[ meu. Fred le Roux, regisseuse}, Pieter Bredenkamp
( gent . Piet Cronje] en meu. H . B. Tb om .

r orr

Mev . J. S. du T oit, 'n dogter van wyle pres. M. T .
Steyn, het spesiaal van Kaapstad oorgekom vir die op
veering van Die Pluimsaad W aai Ve l'. Sy is die wedu
wee van die bekende oogarts van Kaapstad, wyle dr.
J. S. du Toit. ( Foto regs.)
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Huishoudkundiges Vereer
die Rektorspaar
Di e kortkursus in Hui shoudkunde oor voeding in die
moderne lewe, van 18 - 19 September, is opgedra aan
prof. en mev. Thom.
In 'n toespraak het mev. M. J. Smit o.a. gese : "Nou
dat prof. Thom gaan aftree, dink ons terug aan die
vele male wat ons die voorreg gehad het om met hulle
in aanraking te korn , hetsy deur besoeke van hulle aan
ons Departement of andersin s. Hulle het ons altyd
laat voel dat hulle albei fyn en ryk kultuurmense is."
"Aan mev. Thom bring ons hartlike dank vir haar
per~oonlike
belangstelling in die Departement
Huishoudkunde en vriendelikheid teen oor die per
soneel."
"Daar is 'n gesegde wat lui: ,As 'n mens aftree,
kom die werk waarmee jy jou brood verdien het tot
stilstand, maar die dinge waarin jy lewe, gaan v~ort:
So sal prof. Thom voortgaan met die dinge waarin hy
lewe, nl. onderwys, opvoeding en volksdiens. Hierrnee
wens ons hulle albei net die allerbeste toe vir die toe
koms."

Afskeid deur Lektorevereniging
Op 4 Junie 1969 het die Lektorevereniging afskeid ge
neem van prof. Thom.

L.11.r.: Prof. H. B. Thom, ds. N. J. Smith,
dr. T. C. Smit, meu. T. C. Smit, meu. N. J. Smith.
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Die Rektor in Erns en Luim
' N VOL K SUN I V E R SIT E I T

'n Volksuniversiteit dien die Yolk - groot en klein, ryk
en arm, almal.
'.
'n Volksuniversiteit is nie eensydig nie ;
hy ontwikkel die verstand,
hy bou die karakter,
hy veredel die gees.
(Opening van U.S., 24/2/1965).
DIE LAASTES EN DIE EERSTE S

Kinders uit ryk huise gaan maklik univers iteit toe; dik
wels doen hulle goed , dikwels oak nie,
Kinders uit arm huise gaan swaar universiteit toe;
soms doen hulle swak, dikwels doen hulle goed 
soms baie goed,
Ons Un iversiteit is daar vir albei, maar die laastes
het ons hulp veel meer nodig as die eerstes. Ons het
dit al oar en oar gesien; ons het al baie gedoen am
hulle te help ; en ons land het ruimskoots die vrugte
gepluk.
(Vo or 'n studentegehoar, Stellenbosch, 1966)
ONS KRAGBRON

V~

al die gr.oot kragbronne van ons land , sowel gees
telik as stofl ik, is die geestelike intellektuele verrnoe
van ons jongmense verreweg ons vem aamste kragbron.

Dit is fundamenteel. Immers van hierdie kragbron
hang per slot van rekening die ontwikkeling van al
ons ander kragbronne af.
(Gradedagplegtigheid, Universiteit van S.A., Jo
hannesburg, 3 Mei 1969).
DIE HARTSKILD VAN U.S.SE WAPEN

Die hartskild van die universiteitswapen van Stellen
bosch toon 'n geopende boek. Die boek verlig die
gees.
Dit is die taak van die universiteit om die boek te
open:
die boek van die onderwys,
die boek wat ons leer nie hoe om 'n lewe te maak
nie, maar hoe om te lewe !
(Jeugkongres, Universiteit van Pretoria, 2 Julie
1968).
FACTS?

Die Rektor van U.S. is een van die verteenwoordigers
van die S.A. Universiteite by die vergadering van die
Uitvoerende Komitee van die Universiteite van die
Brite Statebond (A.U.B.C) in Auckland, Nieu-See
land. Dit is Augustusmaand 1962 en die koue winter
wind waai van voor, want S.A. het so pas 'n republiek
geword en sir Douglas Logan e.a. doen hulle bes om
die S.A. Universiteite se lidmaatskap van die A.U.B.C
opgehef te kry. Tydens 'n skemerpartytjie se sir Doug
las aan die Rektor van U.S.: "You have your facts
all wrong", waarop prof. Thorn vra: "Then why do
you call them facts?"
\'{TEER SIN

Dit is September 1926. Die lente hang swaar in die
lug. Die strategiese ligging van Macdonaldhuis (waar
die Wilcocks-gebou nou staan) is 'n uitstekende hoek
waar die hele studentemassa op die een of ander tyd
moet verby beweeg. Die "doedies" is onder bespre
king en Pat se : "Nee, kerels, as die dames so begin
101, dan kry ek weersin in hulle", Hierop wou Quintie
weet: "In watter een kry jy weer sin?"
DIE TAALKUNDIGE DIPLOMAAT

Dit is in die derdejaar geskiedenisklas, 1936. Dit bly
nog steeds 'n vraag of die "Smith"-spelling of die
Akademie s'n gevolg moet word. Die damestudent wil
seker maak dat sy die regte spelling gebruik vir die
dosent in Geskiedenis wat so fyn op die taal kan let.
"Doktor, hoe moet ons spel?" vra sy, en die toekom
stige Administrateur van die groot Woordeboek van

die Afrikaane Taal antwoord: "Juffrou, spel verstan
dig".
SUKSESVOLLE STUDIE?

'n Sekere persoon het van studente en dosente gese:
Some men graduate from university cum laude, some
graduate summa cum laude, and others graduate mira
bile dictu.
STUDENTE VAN GEKKE?

Vir elke student wat 'n gek van 'n dosent probeer
maak het, is daar minstens tien dosente wat al stu
dente van gekke gemaak het.
(Voor 'n koshuisgroep, 1964.)
DIE ONTNUGTERDE PROF.IN
GESKIEDENIS

Prof. Thorn vertel die volgende staaltjie teen hornself
uit die jaar 1948 n.a.v. 'n gesprek tussen homself en
'n student wat soos volg verloop het :
Prof. Thom: Waarom woon jy nie my klasse by nie?
Student: Maar professor, ek moet mos darem slaap
ook!
Prof. Thom (Gevlei): Kyk, ek moet ook slaap,
maar ek slaap in die nag - en jy slaap in die dag!
Student: Ja, Professor, ek sal ook graag s6 wil
maak, maar my maats raas so baie in die nag dat
ek nou in die dag moet slaap !

Hulde aan die Leermeester
Ek sal hom altyd onthou as die leermeester. In die Ge
skiedenisklas het hy hom onderskei as die kalme, be
skaafde wetenskaplike. Met groot liefde het hy sy vak
gedoseer en vir ons aan sy voete gei'nspireer.
Maar ook as volksman en kultuurleier het hy s6
baie beteken! Sal ek vergeet hoe dikwels hy die stof
paaie van Suidwes bereis het om as spreker by volks
feeste op te tree?
Stellenbosch sonder H. B. Thorn kan vir my nie
meer dieselfde wees nie.
Ons dank ons Skepper vir hom.
Ds. C J. Hugo, Moorreesburg.
DIE VERNUWER VAN MATIELAND

Op my horison het dr. Thorn eers verskyn nadat ek
van Stellenbosch weg was (na 1947, my B.Se. Ing
graadjaar.) Vir my staan hy derhalwe as die vernuwer
van Matieland na die Tweede Wereldoorlog. En die
afskaffer van die n 0 0 P.

Sond er die doop is d ie na-oorIogse Stellenbossers
egter nie slegter as die gedooptes nie.
Th orn het gewen.
Stellenbosch het gewen !
(A . M. Spies, D e K ockweg 35, H azelwood, Pr e
toria.)
' N 0 U E R SEW A A R D E R I N G

N adat ek reeds tien jaar skool gehou het, bevind my
vrou, ons drie jarige dogtertji e en ek ons aan die begin
van 1942 op Stellenb osch waar ek my as student in 
skryf.
On s woon die uni versiteitsopening by. D ie openi ngs 
rede word deur d ie jong prof. H. B. Thorn gelewer
oor Die hllidige staat van bistoriese nauorsing in S.A .
Eenvoudig, verstaanbaar, weldeurdag en goed verant
woord! Die navor ser mag nie bevooroordeeld wees
of bybedoelings he nie. "I have found exactly wh at I
was looking for ", mag nie die uitgangspunt wees
nie . ..
In 194 3 behandel by d ie kolonial e geskiedenis met
die B.A. Hl-klas. Wat 'n beleweni s ! Ek han g aan sy
lip pe omdat hy sy lesings deeglik voorberei en mees
terlik aanbied, met 'n belangstellingprikkelende aan
knopingsp unt en 'n met feite gemotiveerde slot. Sy
gedagteprikkelende seminaarklasse het seker meer as
iets anders daart oe bygedra om aan sy studente histo
riese insig te gee .. .
To e hy in 1953 tot Rektor aangewys word, was d it
vir my geen verrassing nie. In antw oord op my wense
skryf hy : " In beskeidenheid kan ek maar net hoop da t
ek die hoe verwagtings van goeie vriende nie sal te
leurstel nie ! .. . . .
N og iets oor sy omstrede (?) eerstejaarstelsel. . . .
Vir hierd ie stelsel het hulle ( drie dogters van die skry
wer-Red.) steeds die hoogste waardering. Die vcor-:
ligting wat stu dente van universiteitswee ontvang en
die advies van die studenteraadge wers (-s ters) is vir
die eerstejaars van onskatbare waarde. Daarby is dit 'n
stelsel wat aan bekommerd e ouers 'n groot mate van
ge rustheid verskaf i.v.m. hulle kinders, veraI dogters ,
wat die betreklike veiligh eid van die ouerhuis moet
verrui l vir 'n nuwe lewe .. .
Prof. Th orn het die verrnoe gehad om sy lesings stip
telik op tyd te begin en af te sluit. Hierdie verm oe
het hy nog nie afgeleer nie, vandaar dat hy die Un i
versiteitsraad meegedeel het dat dit nie sy begeerte
is om na die einde van 1969 vir verdere aansteIIing as
rektor in aanmerki ng geneem te wor d nie .
(J . F. Spies, Inspek teur van Onderwys,
Posbus 2086 , Bloemf ontein.)
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V A N 'N BE L G I ESE U I T R U I L S TU DE N T

Dr. Piet Siffer t, 'n Belgi ese nagraadse uitruilstudent
wat tydens die akademiese jaar 1969 saam met sy vrou
aan U. S. vertoef het, skryf onder datum 21 Augu stus
1969 uit Leuven, Belgie, waar hy as advok aat pra kti
seer :
" Di t was vir ons 'n groot eer en ons bewaar daarvan
'n heerli ke soeveni r, om kennis te kon maak met een
van die mees vooraanstaan de mense van die mooi land
Suid-Afr ika, waar ons sulke onvergeetl ike dae deu rge
bring het ; 'n land waarvan Stellen bosch sonde r die
minste twyfel die heerl ikste plek is."
"O ns hoop die Un iversiteit (ek voel ten slotte ook
'n bietjie as 'n Matie, al is ek dan miskien maar net 'n
halwe Matie! ) sal u nie heelternal gaan verlies nie; dit
sou baie jammer wees."

Die Assistent-Hoofredakteur van die
Stellenbosse Student (1926)
As Assistent -H oofredakteur van Die Stellenbosse Stu
dent het prof . H. B. Thorn in Augu stus 1926 die
meegaande " Editoriaal" wat vir Oud-Maties hecIwat
interessanthede bevat, geskryf.
Die skryfstyl dra reeds die kenmerke van die latere
ryper deurd agte en versigtige stelling van feite wat
nodig is vir 'n persoon in 'n verantwoordelike po
sisie, van wie e1ke woord en nuanse in d ie betekenis
van woord e, deur skerpsinnige lesers of luisteraars
krities ontleed word .
Soms word navraag gedoe n en om verduidelikings
gevra oor enkele woorde soos volk en nasie, of 'n stel
ling word bespreek en dan word verwys na " the
missing 6,000 word s", wann eer 'n koeran tverslag te
bond ig - of dalk te moedswillig - was om die volle
ontwikkeling van die gedag te weer te gee.
W ann eer 'n toespr aak of 'n verklaring opgestel
word, is dit prof . Th orn se gewone gebruik om dit te
laat geskied met die byna pynlike pres iesheid van die
per feksionis. Eers word dit met eie hand geskryf ,
krities ontleed en verbeter ; daarn a word dit getik.
H ierdi e getikte kop ie word nag eens bestudeer en
redaksioneel verbeter. N ou word dit op d ie Xe rox
masjien se moedervel getik , weer nagesien - en soms
tot ontsetting van die sekretaresse nog weer op enkele
plekke gewysig.
Maar wanneer dit netjies, asof deur 'n drukk ery ge
set, van die Xerox-rnasjien terugkom, is dit letter
lik en figuurIik - vir baas en sekretaresse - 'n pronk
stuk.

DIE STELLENBOSSE S'l'UDENT.

Di~ St~lI¢nbOSs~

snrdent

STELLENBOSCH , AUGUSTUS

1926.

Un iversiteit beklee het. As hierdie bIad verskyn sal dr.
Gie hom wellig reeds in die administratiewe hoofstad
bevind, en ons wiI hom verseker dat ons beste wense.
hom vergesel. Ons is daarvan oortuig dat hy nou nog .
'n gcoter werk meer direk in die belange van ons hele
volk sal verrig.

*

*

*

Egter ag ons onsself gelukkig om iemand soos dr.
Blommaert te he am dr. Gie as voorsitter van die
Senaat op te volg. Ons wil dr. Blommaert gelukwens
met die verantwoordelike rol wat hy nou aan die Un i
versiteit speel, en ook in die toekoms sal speel. O ns is
daarvan oortuig dat 'n so belangrike werk nie in be
kwamer hande kan gekom het nie.

*

Ons wil hierdie geleentheid te baat neem om beide
staf en studente te verwelkom na die wintervakansie.
On s hoop dat die vakansie 'n invloed ten goede gehad
het op beide gees en liggaam am almal met vernude
moed te vervul vir die week wat hu lle weer hier voor
Ie. Met die Junievakansie van ons bIad kon ons met 'n
mate van welgevalle terugkyk oar die lang skof van
vyf maande wat ons toe reeds afgele het. Hierdie wel
gevalle was oak wel deeglik gemot iveer, soos daar aan
getoon is. Ons wil die hoop uitspreek dat die alge
mene herlewing wat daar in stude ntekringe gekom het
t.w. grater belangstellin g in studenre-aangeleenthede,
hierdie semester sal voortduur, en nie net hierd ie
halfj aar nie, maar blywend sal wees en steeds sal toe
neem.
W aar ons nou onwillekeurig ons in die toekoms
begewe en oar die lang skof heen kyk wat ons reeds
aanvaar het, word ons al dadelik ernstig gestem. Dit
lyk werklik of die studentemass a, wat aan die begin
van die jaar maar nie genoeg aan pr et kon he nie in die
vorm van pieknieks, waatlemoenfeeste, om maar 'n
paar te noem, nou die ems van die saak besef. Trouens,
daarvoor is daar rede want die ernst igste skof het ons
reeds 'n maand gelede begin, en die end daarvan sal
vir menigeen 'n belangrik e tydstip wees.

*

*

*

By hierd ie geleentheid val ons die onaangename
taak te beurt am 'n vaarwel toe te roep aan dr. Gie,
wat vir etlike jare so 'n belangr ike posisie aan ens

*

'n Tydjie gelede is die hele samelewing van Stellen
bosch geskok deur die skielike nuus van die afsterwe
van mnr. John X . Merriman . On getwyfeld is hy 'n per
soonlikheid gewees waaraan die gemeenskap van Stel
lenbosch met trots kan terugdink. On s land het seker
nie nog 'n burger opgelewer met so 'n politieke loop
baan agter hom n ie. Ook in studentekringe is sy af
sterwe as 'n merkwaardige verlies gevoel, en ook sal
sy plek op die Un iversiteitsraad as 'n leegte gevoel
word.

*

*

*

Soos gewoonlik het die end van die eerste semester
meegebri ng dat etlike student e hulle Alma AlateI'
verlaat het am die kennis wat hulle hier opgedoen het
aan die diens van die maatskappy te bring. Op die
manier het daar vyf vakante plekke op die S.V.R.
ontstaan. Die here H . A. du T oit, M.A., The a. Pauw,
N. J. Uys, B.A., J. H. van der W alt en A. H. Jonker,
B.A. wat gekies is am die plekke op te vul, wil ons
gelukwens met die posisie wat hulle in ons studente
unie te beklee sal he. Dit is tewens 'n posisie waaraan
groot verantwoordelikheid verbond e is, maar ons ver
wag, nee, ons is daarvan oortuig, dat hulle hulle hier
die veran twoordelikheid nie onwaardig sal betoon nie.

*

*

*

No g 'n onaang ename taak, wat ons hierdie keer
deelagtig geword het, is om 'n afskeidsgroet toe te
coep aan mn r , P. A. We ber, B.A ., wat vir anderhaIf
jaar op die redaksie van ons blad werksaam was. Ge
durende die afgelo pe half jaar het mnr. Weber as
hoofredakteur opgetree, en dit is 'n feit dat ons blad

onder sy beleid 'n peil bereik het waarop oris as stu
dente van die Univ ersiteit met reg trots kan wees.
Wa ar hy nou werksaam is op die redaksie van "Die
Burger" wens ons hom hartlik geluk met sy aanstel
ling. Ons weet dat hy daar met dieselfde ywer sal werk,
wat steeds kenmerkend van hom was, en ons wens hom
alle sukses op sy verdere loopbaan toe.

*

*

*

Krygsgevangene-Onderwysers
Mnr. J. B. Thorn, die vader van prof. H . B. Thorn ,
verskyn op hierdie foto saam met 'n groep Vrystaatse
krygsgevangenes, wat deur die Engelse owerheid uit
die geledere van die krygsgevangenes uitgesoek is,
omdat hulle reeds met die onderwys te doen gehad
het, sodat hulle die onderwys van die Penkoppe in die
kamp kon waarneem. Die foto is vermoedelik in
1901 in die kamp op Groenpunt (Kaapstad) geneem
net voor hulle na Indie as bannelinge moes vertrek .
Mnr. Th orn sit voor, links.
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Skooldae Op Burgersdorp
Mnr. J. J. van Heerden van Van Zylstraat, Robertson ,
het in 1922 op Burgersdorp begin onderwys gee. Prof.
Thorn was toe in st. IX en die jong Van Heerden was
sy voetbalbreier in die jare 1922-'23 toe Quintie, die
vyfde Hen drie Bernardus Thorn, vir die hoerskool se
eerste span senter gespeel en uitgemunt het met sy
"netjiese en afgeronde" spel.
Die finale wedstryd van 1923 se seisoen word veral
onthou. Di t was teen die Hoer skool Molteno. In 'n
uiters taai wedstryd het senter Thorn deur 'n gaping
geglip en die enigste drie van die wedstryd aangeteken .
Daardie drie het Burgersdorp in staat gestel om die
Noordoostelike Skole se rugbyskild die eerste maal in
die geskiedenis te verower .
'N M r\ N L IKE INS TEL LI N G

Mnr. Van Heerden beskryf die Thom-gesio as '0 baie
manlike iostelling. Da ar was nie net die ses seuns, van
wie prof. Th orn die tweede oudste was nie, maar mnr.
W. Malher be, die onderwyser in Geskieden is, was ook
'n "integrale" dee! van die gesin . Die midde!punt van

die agt mansmense was egter die vriendelike, aantrek
like mev. Thorn , met haar besonder jeugdige voor
korns, wat die gesin gehanteer het sonder om harde
woorde te laat val.
Vader Th orn word as 'n unieke persoonlikheid be
skou. In sy jeug het hy as Kaapse rebel in die Tweede
VryheidsoorIog geveg en was begryplik erwys lief om
vir enige pro bleem 'n analog ie in sy ondervindinge
uit daard ie oorIogstyd te vind. In d ie skool, waarvan
hy die hoof was, het sy leerIinge dikwels gehoo r van
" die dae toe ons op kommando was" . In daardie tyd
het Afrikaanse en Engeise skoliere in dieseIfde klas
gesit, sodat sems 'n gemor van Engelse kant gehoor is
omdat d ie Engeise gewoonlik die swakste daarvan af
gekom het. Sy belangstellin g in muni sipale sake was
groat - en sy komment aar daarop partymaal onbeskryf 
lik geva t.

T oen Conscience de afspanning verIiet schreide
Liesje bitter maar ze vergat ' t weer evengauw. Jaren
daarn a brachten de dwaalreizen van Conscience hem
weer in hetzelfdc dorp en wat was hij blij toen hij
weer die uith angbord van de afspanning zag want hij
wist dat hij Liesken weer zou zien.
H ij zag weer de lindebomen , de pachth oeve, het
kerkje en vele andere din gen, en 't scheen alsof al
d ie dingen de taal van zijn hart spr aken .
T oen hi j voor de afspanning stond scheen he t hem
alsof hij Liesken hoorde spreken en zelfs ook wezenlik
zag. Maa r hij was teleur gesteid want hij zag Liesken,
Baas Gansendonck, en ook zelfs de schuiftafeI, waarop
hij en zijn kameraden menig kan bier verspeeiden,
niet.
Maar toen zeide hij tot zichzelven dat het leven
gelijk een van de reuzestromen van Amer ika ...

DI E M EN T O R

Mnr. Willem Malherbe was besond er geheg aan die
gesin, maar Quintie was sy gunsteling . Hierd ie ver
standig e en ewewigtige man met sy vaste christel ike
beginsels, was 'n raadsman en 'n bron van inspirasie
vir die Th orn-seuns. Die werk en invloed van hierdi e
geskiedenisonderwyser sou verder en hoer gevoer word
deur sy oud -leerIing, H. B. Th om, professor in ge
skiedenis, rektor van die Universiteit Stellenbosch,
vcorsitter van die N asionale Onderwysraad!

Quintie Beantwoord 'n
Voorgeskrewe Vraag in St. Agt
H E RI N N ERI N G
8 /1 0

( Punte toegeken)

11. 4 .2 1

( D atum van we rk stuk)

16-4-21 (D atum nages ien)

In een dorp tussen Hoogstraten en Calmpth out in de
antwerpse Kempen woonde Peer Gan sendonck, de
baas van die afspanning, "De Sint Sebastiaan ".
Conscience kende hem na 1830 toen hij solda at was.
Baas Gansendonck kon soldaten en boeren niet lijden
en wou dus maar altoos liever met officieren en hoge
lui te doen hebben.
Hij had een lief, doch zieklik , dochtertje, gen aamd
Liesje die Conscience telken s met speelgoed, zang of
vertellingen vertroostte en verkwikte.

Vandag 'n bekende handtekening

/I.
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Aanstcllings en Bevorderings
'.

D R. T HE 0 D 0 R G O T T F R l E D S C H W

.ii.

R

PR O F . A. D I X 0 N

D ie raad van die u.s. het die aanstelling van dr. T. G .
Schwar as p rofessor in Geregtelike Gene eskunde
goedgekeur. Dr. Schwar is senior staatspatoloog in
Kaapstad. By is reeds sedert 1959 hoof van die de
partement Geregtelike Geneeskunde van U.S.
B y is in Januarie 1927 te Dorfilm in Thiiringen ,
Duitsland, gebore. In Mei 1927 het sy ouers na Suid
Afrika geemigreer en het sy vader die predikant van
die Lutherse gemeente Braunschweig ( in die King
William' s Town-distrik) geword . .
Dr. Schwar het sy skoolopleiding in Windhoek vol
tooi, en het in 1945 sy medi ese studie aan die u.s.
begin en in 1950 aan die Universiteit van Pretoria die
grade MB., Ch.B., behaal.

Die Raad van U.S., sowei as die Dep artement Land 
bou-Tegniese Dienste, het die bevorderin g van mnr. A.
Dixon, tans senior lektor in Suiwelbereiding, tot pro
fessor met ingang I Julie 1969 goedgekeur.
Mnr. Di xon het in 1948 die g raad M.Sc. in Suiwel
veeteelt aan die Un iversiteit van Preto ria verwerf. By
is daarna vir verdere stud ie na die V.S.A. waar hy die
graad M.Sc. in Landbou aan die Uni versiteit van
Wiscon sin verwerf het.
Hy het reeds 'n heie aantal pubJikasies op sy vak
gebied die lig Iaat sien en was verantwoordelik vir
verskeie onders oeke vir boerder y- en nywerheid sin
stansies.

Prof. T. G. Scb iodr

Prof. A . Dixon

aan die Buro vir Ekonomiese Ondersoek van U.S., in
die Suid-Afrikaanse Reserwebank, as hoof van die be
pl anningsafdeling van 'n diamantmyn in T anzanie,
en later as hoof van die Tegn o-ekonomiese g roep van
d ie W .N .N.R.
B y is die skrywer van 'n groo t aantal publikasies op
sy vakgebie d en dien oak in verskeie advieskomitees.
Prof. G . P. J. T riim pelmann, is weer vir 1970 be
noem as professor in Duits. Pr of. Trii mpelmann wat
reeds aan die einde van 1968 afgetre e het, is weer
aangestel vir 1959, soos nou ook vir 1970 gebe ur het.
Dr . Jan B O/ilII S, is weer vir 1970 aang estel as lektor
in Volksmusiek.
Dr . G. van lV . Kru ger, lekto r
vord er tot senior lektor.

10

Gr ieks,

Mnr. U . R. R. Pliiddeman n, lektor
bevorder tot senior lektor.

10

IS

D uits,

be

IS

M nr. J. A . G. Malherbe, is aangestel as senior lek
tor in Elektrotegniese Ingenieurswese.
Mej. J. A . Yeld, onderwyseres in Latyn aan die
H oer Meisieskool, O bservatory, is aangestel as lektrise
in Klassieke T ale.

P RO F. A. E. S C HE U R K 0 G EL

Prof . A . E. Scbenre ogel, tans professor in en hoof van
die D epartement Bedryfsekonomie aan U.O .V.S., is
met ingang I Januarie r9 70 aangestel as professor in
Vervoerekonomie en waarnemend e hoof van die De
partement van Bedryfsekonomie aan U .S.
Pro f. Scheurkogel het agt jaar aan U.S. onder p rof.
C. G . W. Schumann gestudeer. Hy het die graad
D .Comm. (1 966) aan die Un iversiteit van Stellenbosch
behaal. Hy het wye ervaring opgedoen as navorser

Mm'. H. N. R obertson, tans lektor in Suiwelberei
d ing, is bevorder tot senior lektor.
Mnr. Robertson het die graad M .Sc. in Land bou
(cum laude) in 1964 aan U.S. verwerf. B y is sedert
1962 as dosent en navorser aan die U niversiteit en die
Stellenbosch-Elsenburg-Landb oukollege aangestel.
Arnr. lV. de ~v. Broneb orst, is aangestel as Senior
administratiewe beamp te in die firiansiele afdeling van
die Uni versiteitskant oor.
Mnr. F. H. A. de ~fVit, is aangestel as administra
tiewe beampte in die finansiele afdeling van die un i
versiteitskantoor.

As ek U Hemele aanskou
PSALM 8: 4,5
'.

(Verkorte weer gawe van 'n preek gelewer deur dr .
J. S. Gericke, predikant van die N.G. Gemeente Stel
lenbosch-Sentraal en oak Vise-kanselier van die Uni
versiteit van Stellenbosch, op Sondag, 20 Julie 1969.)
"As ek u hemele aansk ou, die werk van U 'lingers ,
die son en die maan wat U toeberei het, wat is die
mens dat U aan hom dink en die mensekind dat U hom
besoek."
Nog nooit in die geskiedenis van die wereld is die
aandag en belangstelling s6 beetgepak deur 'n pres
tasie van men slike kennis en vem uf soos in die geval
van die ondememing wat hopelik vanaand om 10.16
tot sy hoogtepunt gevoer gaan word nie. Vir geen
enkele wetenskaplike projek is meer mense ingespan
en groter koste aangegaan as vir hierdie reis na die
maan me.
Wanneer miljoene mense vana and na die maan kyk
met die verbysterende besef dat twee manne op die
onherbergsame hemelliggaam vertoef, sal die roem
van die mens, sy kennis en vermoens, hoogtes bereik
soos nooit vantevore nie. Die roem van m enslike
grootbeid sal ongetwyfeld die hoofgedagte wees.
Maar 3000 jaar gelede was daar 'n man wat na die
hemelruim opgekyk het wanneer hy oor sy vader se
skape die wag gehou het. Hy was geen geleerde met
die kennis van hedendaagse sterrekundiges nie, Hy
het nie geweet dat die Aarde waarop hy staan, slegs
'n klein hemelliggaampie is nie - in vergelyking met
Antares slegs I drn. tot 2 ~ myI - of van die ontel
baarheid van die 300,000 miljoen sterre slegs in die
Melkweg nie r Hy het aan die Skepper van die wondere
gedink.
Dawid kon slegs met die blote oog na die sterre
kyk - van afstande, groottes en getalle het hy nie ge
weet nie, Drieduisend jaar na hom het die mens 'n
apparaat vcrvaardig waarmee hy die naaste hemellig
gaam kon besoek - en hoe dieper die mens indring in
die misterie van die heelal, hoe groter het die wonder,
en hoe ontsagwekkender die misteric geword.

"Wanneer ek my teleskoop op die sterrehemel rig ,
voel ek soos Moses by die brandende bos : uit eerbied
wil ek my skoene uittrek," het 'n bekende sterrekun
dige gese.
Indien die paging van die V.S.A. slaag , sal ge 
lukwense daarheen stroorn en die volk wat die " wed
loop " gewen het, sal feesvier, maar ons vrees dat die
taal van die Psalmis nie te duidelik gehoor sal word
nie . Dit mag dalk lui : ,,0 mens, hoe heerlik is jou
naam ..."
Wanneer Dawid die grenslose bokant hom beskou ,
dink hy aan die Almag van God, en daag verwonde
ring en aanbidding in sy hart. Hy dink aan die kere toe
die Here sy volk besoek het - by Bethel, die Rooi See,
Sinai en Rafidim, die Jordaan en Jerigo. Hy sou die
wolk, die vuurkolom, die woestynreis - ja, al die bakens
langs die pad - in sy herinnering kon oproep ... ge
leenthede toe sy God aan die mense gedink het.
Maar die volledige antwoord op sy vraag sou eers
duisend jaar later kom, toe daar weer mense op Bet
lehemsvelde gestaan het, na die Engelelied gelui ster
het, en manne wat na die sterre gekyk het, na Bet
lehem gelei is. En wanneer die skaapwagters, diewyse
manne, Simeon en Anna na die kindjie gekyk het, het
hulle God se antwoord gesien , want God het so aan die
mens gedink, dat Hy hom in eie persoon kom besoek
het.
Waarom het dieselfde kindjie later van noord na
suid , van oos na wes oar die stowwerige paaie van Sy
land gewandel? Omdat God wat die maan en die
sterre gemaak het, aan die mens gedink het en hom in
sy verlorenheid kom opsoek het.
Waarom kruip die Seun van die mens in Gethsemane
en word Sy sweet soos bloed; waarom korrr Hy nie
af van die kruis nie; waarom word Hy deur God ver
laat?
Begryp ons dat God hiermee die volledigste en
heerlikste antwoord op die vraag van ons teks gegee
het? Om die maan en die sterre toe te berei , was sIegs

'n dee!tjie van God se genade en almag nodig - daar
om noem Dawid dit die werk van Sy vingers. Toe
God egter aan die mens gedink bet, h et Hy homself
gegee, voliedig tot in die dood.
Wanneer die roem op menslike prestasie in hierdie
dae aile perke oorskry, is wat van die mens gese
word, nog lank nie die mooiste en die betekenisvolste
wat van die mens gese kan word nie. Die wonder
likste nuus wat aan hierdie wereld gebring kan word,
is dat die God wat die maan en die sterre gemaak het,

ook aan u en my met sovee! ontferming gedink het dat
Hy ons kom besoek het.
Die hoogste roem wat na die mensekinders kan
kom , sal altyd wees dat ons so kostelik in die oe van
die Here is, dat Hy sy eniggebore seun gegee het . . .
So wil ek graag vanaand na die maan en die sterre
kyk, na Sy heme! en die werk van Sy vingers, en dan
in dankbare aanbidding staan voor die God wat s6
aan my gedink het, dat Hy my op so 'n wyse besoek
het.

Vasco Da Gama-Aand

K LEIN YOLK MET G RO O T PR ESTA SI E S

groa t dinge tot stand gebring het. Toe Portugal in die
vyfti ende eeu in die ontd ekkingsr eise die voortou ge
neem het, was Portugal se bevolking slegs een en 'n
kwartmilj oen en Lissabon, die hoofstad , ongeveer
twee maal so groot as die huidige Stellenbosch. D ie
kwaliteit van 'n land se mense is egter belangriker as
blote getalle.
Gemeet aan pligsgevoel, moed , die trotser ing van
ge vare en deursettingsverrnoe, was Vasco da Gama
werkl ik groot toe hy op 38-jarige leeftyd in 1497 met sy

Prof. Dirk Kotze het in sy gedenkrede benadruk dat
'n klein groepie mense met 'n ideaal veeI kan bereik
sonder dat hulle fan atici hoef te wees. D aar is etlike
vocrbeeJde van klein volke soos die Portugese wat

L.n.r.: Mnr, A . Mendonca, rnnr. P. M. H. Calitz
(Vo orsittervan die Wes-Kaaplandse Yak van die
His toriese Gen aotskap) Sy Eesellensie dr. J. R osa,
prof . H. B . Tb om (Reetor) en prof. D . J. K otze.

Op 26 Augustus 1969 het die Un iversiteit, in mede
werking met die H istoriese Gen ootskap van Suid
Afrika en die Portugese Ambassade 'n spesiale program
ter herdenking van die geboorte van D a Gama, 500
jaar gelede, en van sy reise, aangebied.
In die voorsaal van die H. B. Thom-teater is 'n in
teressante tentoonstel1ing van au dokumente, litera
tuur, Ioto's, g ravures en kaarte gehou .

I

manskappe en vier klein skepies op die reis van
myI vertrek het .
Sy Eesellensie dr. lose Rosa, Ambassadeur van Por
tugal, het spesiaal vir die ge1eentheid na Stellenbosch
gekom. Hy het dit besonder gewaardeer dar so 'n fees
aan die Universiteit georganiseer is. Die Portugese en
die Suid-Afrikaners is twee nasies wat vasbeslote is
om die uitdagings te aanvaar. Albei is Christennasies
wat in vrede en goeie buurskap met mekaar lewe.
Mnr. A. M . Mendonca het uit die joernaal van die
120

12,000

eerste reis van Da Gama voorgelees en 'n lopende ver
taling gelewer van die gebeure vandat Da Gama die
kus van Suid-Afrika by St. He1enabaai aangedoen het
tot hy by Natal gekom het. Die humor en plastiese
beskrywings deur Da Gama, en die knap vertaling,
het die gehoor geboei.
Prof. Thorn kon in sy bedankingswoord met reg
verklaar dat daar inspirasie uitgaan uit sulke program 
me wat handel oor die tye toe die geskiedenis van
ons land nog baie jonk was.

Die Stellenbosse Kunsfeeste van 1969

Die Kunsfeeste wat elke drie jaar deur die Universi
teit aangebied word, het vir die gereelde besoekers die
aantreklikheid dat huIle, afgesien van die basiese
musiek, tonee1 en tentoonstelling, vanwee die skema
wat deur die komitee onder voorsitterskap van prof.
R. H. Behrens uitgewerk word, volop moontlikheid tot
die gewenste variasie gee.
So het ook vanjaar se Kunsfees wat onder be
skerming van ons KanseIier, dr. B. J. Vorster en mev.
Vorster, en met die Rektor, prof. H. B. Thorn, en
mev. Thorn as erepresidente in Augustus en Septem
ber gehou is, 'n ryk verskeidenheid van kulture1e be
drywighede vertoon. Die aandeel wat ons eie kunste
naars hierin gehad het, was verblydend groot, al is die
blywende medewerking van buitelandse kunstenaars

'n onmisbare onderdeel van die manifestasies soos hier
die Kunsfees.
Dit het geblyk by die onvergeetlike openingskon
sert deur die Paul Kuentz-Karnerorkes van Parys, die
optrede van die Belgiese pianiste Claude- Albert Cop
pens en Andre de Groot, die Weense pianis Walter
Klien, die Duitse klavesimbeIspeeIster Edith Picht
Axenfeld en die Switserse hobois Heinz Holliger wie
se konsert een van die hoogtepunte van die fees was.
Ook ons eie kunstenaars het groot en welverdiende
belangstelling getrek. Die trio Eva Tamassy, Pierre
de Groote en Boudewyn Scholten het in die stemmings
volle Kerkhuis tweeBarokmusiekaande gehou en Joy
Die Patti Kttentz-leamerorkes van Parys.

'.

van Niekerk (sopraan) en Boudewijn Scholten 'n ge
wyde konsert in die Lutherse Kerk. Ook die konsert
van twee jong Suid -Afrikaanse kun stenaars, die pianis
te Tessa Uys en d ie viol is Robin AIIeson, sowel as die
van Raphael Sommer ( tjeIIo) en Yonty Solomon
(pianis), het die hoe pei! geha ndh aaf.
'n Besondere gebeurtenis was die optrede van die
nuwe K onservatoriumorkes onder die besielende lei
ding van Paul Mertens, war nou reeds 'n verryking van
die musiekbeoefenin g van Stellenbosch geword het.
Vanjaar het ook die Studentesangfees met d ie kuns
weke saamgeval en kon 'n vrolike noot die ernstiger
prog ramme afwissel.
In die Kunsmuseum van die Universiteit kon ge
durende d ie feesweke agtereen volgens uitst aIIings
van pastels en tekeninge van prof. Otto Schroder en

Dr. Jan Bouws

L in .r.: Mnre. Boud ewijn Sch olten, die h obois
H ein z H olliger, die Klavesimbelspeelster Edith
Picht-A xen f eld en prof . Richard Behrens.

werk van die jonge re generasie van dosente van die De
parte ment van Beeldende Kun ste t. w , Jochen Berger ,
Eberhard Dech ow en Rolf Streuber besigtig word ,
terwyl die boekbinder Heribert W irth voorbeeIde van
pragtige bindwerk en restourasie van ou boeke ver
toon het. D ie bekende fotog rafi ese kunstenares Alice
Mertens het met haar tent oonstelling van haar foto
grafiese werk uit Stellenbosch en Suidwe s-Afrika hie r
die reeks in die Kun smuseum voortreflik afgesluit.
Die H . B. Thorn-teater het gasvryheid verleen aan
die besoekende Dryden Society, studente van Trinity
College uit Cambridge, wat met die opvoering van
werke van Shakespeare en Peter Wei ss (Marat-Sade)
ongelukkig nie aan die hooggestemde verw agting
voldoen het nie - in teenstelling met die van ons eie
Departement van Drama wat onder leiding van Ria
Olivier 'n boeiende op voering van Die Pluimsaad
W aai Vel' ( N . P . van Wyk Louw) en die KRUIK-ge
selskap wat, ond er Robert Mohr, Cyran o de Bergerac
van Edmond Rostand (in die Afrikaanse vertaling
van Andre P . Brink) aangebied het. Die g roa t belang
stellin g van die kant van die publiek vir al hierdie
kunsu itinge is 'n duidelike bewys vir die bestaansreg
van hi erdie soort kun sfeeste wat deur ons Universiteit
aangeb ied word .
D r. Jan Bouws

Akademiese Uitbreiding

Die M.B.A.-Kursus en
Buitelandse Dosente
Vyf dosente van vooraanstaande Sakeskole in Europ a
het gedurende die afgelope jaar ingevolge die uit
ruilskema tussen die Uni versiteit van Gent, Belgie,
en die Un iversiteit van Stellenb osch, aan die Sake
skool van die Universiteit klas gegee. D it was in die
geval van een van die dosente reeds sy derde besoek
aan Suid-A frika .
Die gasdosente wat vanjaar na Stellenb osch gekom
het, was prof F. van Wi nckel (produksiebestuur) van
die Uni versiteit van leuven, prof. R. Bilsen (k ommer
siele bestuur) wat verbonde is aan Fontainebleau en
Gent), dr. 1. Dewulf ( finan siele bestuur) van Gent,
dr. J. Reussens (kornm ersiele bestuur) van Gent, en
dr. J. H . Deh ondt (algemene bestuur). Dr. Deh ondt
is tans hoofbestuurder in Belgie van die D .A.F.-motor
maatskappy en is deeltyds verbonde aan die Universi
teit van Gent.
Die aanvanklike kontak tussen Stellenb osch en die
Universiteit van Gent is bewerkstellig deur die be
middeling van prof. A. J. Vlerick , van Gent en
tans ook Minister van Streekbepl anning in Vlaandere
en prof. Jan van der Meulen van Stellenbosch. Prof.
Vlerick was in 1968 self in Suid-Afrika en het by die
geleentheid 'n kursus in Algemene Bestuur aangebied .
Van die kant van die studente word die teenw oor
digheid van die Europese gasdosente besonder waar
deer, aangesien hulle ervaring en kennis bydra tot 'n
besondere verruiming van die insig van die studente
in die sakebestuur en -administrasie. Omdat die dosente
in die meeste gevalle op 'n deelt ydse of voltydse
basis in senior nywerh eidsbetrekkings staan, beskik
hulle o~r 'n skat. van er;aring gepa ard met grondige
akademiese kenni s, wat n g root bydrae tot die sukses
van die M.B .A.-kursus is.
Die dosente van die Universiteit van Stellenbos ch
het tot dusver die doseerwerk aan M.B .A . -stud ent~
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op deeltydse basis behartig. Die persone wat vanjaar
die doseerwerk behartig het, is die volgende :
Pr of. J. van der Meulen ( Finansiele bestuur) ,
Dr. A. B. Boshoff, uitvoerende ampten aar van
Personeelkonsultante ( Personeelbestuur en menslike
verhoudin gs),
Dr. H. Muller (Algemene Bestuur),
Mnr . V. W. Smit ( Produksiebestuur),
Mnr . A. Hogenbirk-Wynberge r (Komrnersiele
Bestuur),
Mnr. J. A. Matthee ( Bestuursrekeningkunde),
Pr of. D . E. W . Schumann en dr. A. Schoeman
( Wi skundige Statistiek en Ope rasionele Analise),
Mnr. P. E. Kotze (Bestuursek onomie), en
Mnr. A. J. M . de Vri es (Besigheid svooruit skat
ting).

Pr0f-laIl1/em der M elde n

DI E VOL TYD SE H OO F VA N D I E
S AK E S KO O L

Die Raad van d ie U niv ersiteit het pr of . Jan uan del'
Mellien, tan s hoogleraar in Bedryfsekon omie vir drie
jaa r as professor in Besigheidsbestuur en -admi ni strasie
aanzestel. Prof. Van der Meulen tr ee reed s sedert
196~, toe vi r d ie eer ste maal met d ie opleid ing van
M .B.A .-srude nt e beg in is, in 'n waa rn eme nd e h oed a
nigheid op as hoof van die Sakeskool. Die nuwe aan 
stelling sal meebri ng da t hy vana f 1970 volty ds hoof
va n die nagraadse Sake skool van die U niversiteit in
Bell ville sal wees.

Dr . H . P. M ull er, sen ior lektor in Bedryfsielkunde,
sal ook van af 1970 voltyds aa n die Sakeskool ver
bond e wees as sen ior lekt or in Personeelbestuur,
Dr. Muller het in 1958 die g raad B.Comm., in
1960 die graa d M .Comm. ( cum laude) en in 1967 di e
graad D.Comm . aan die Uni versiteit van SteJlenbosch
bch aal. Hy is sedert 1960 aan die per soneel van d ie
U niversiteit ver bonde en hy tree oak op as konsultant
van die Stell enb osch-B oerewynm aker y Bpk.

Foto l .n.r.: Prof . R . Bils en van A nturerp en;
prof. H . B . Tbom en dr . L. D ew ulf
van die Uni uersiteit van Gent .
BE LG IESE DOSEN TE

Prof. N . Lochner, hoof van d ie N avor sings afdeling
van die Europese ParJem en t, her verl ed e ma and terug
na Europa vert rek nad at hy van d ie beg in van vanjaa r
as besoek ende professo r in Vervoe rekonornie aan U.S.
verbonde was.

Twee bekende Belg iese geleerdes het ge d ure nde die
eerste hel fte van vanjaa r kursusse vi r d ie M .B. A .-stu
dente van di e Faku lteit van Handel in Bellville aange
bied .

Dr. H . P. M ull er

Pro]. N . Loch ner,

NUWE GRADE IN DIE
HANDELSWETENSKAPPE

Die Universiteitsraad het die instelJing vanaf 1970
van die grade B.Econ., Hons.-B.Econ., M.Econ. en
D.Econ. goedgekeur. Hierdie nuwe grade se insteIling
val saam met die afskaffing van die graad B.A. (Han
del).
Die graad B.Econ. kan binnemuurs in drie jaar en
buitemuurs in vier jaar voltooi word.

se wat ingestel is, is die graad Hons .-B.A., M.A . en
D.Phil.
Bybelkunde word reeds sedert 1965 as 'n vak vir
die graad B.A. gedoseer . Aanvanklik is dit deur deel
tydse personeel aangebied , maar met die aanstelling
van dr. L. M . Muntingh, as senior lektor in Bybel 
kunde van Julie 1969, het 'n volwaardige departement
Bybelkunde tot stand gekom .
ITALIAANS AS
UNIVERSITEIT SVAK

NAGRAADSE KURSUSSE IN
BYBELKUNDE

Die Universiteitsraad het die instelJing van nagraadse
kursusse in Bybelkunde goedgekeur. Die nuwe kursus

Skenkings en Beurse

Die Raymond Wilcocks-Beurse
Mev. B. A. A. W ilcocks wat op 20 Junie 1969 oor
lede is, het in haar testament 'n bedrag van Rroo,ooo,
asook sekere skilderye, en al die boeke oor sielkunde
van haar oorlede eggenoot, aan die Universiteit van
StelJenbosch bemaak.
Die dividende en rente 0p gemelde bedrag moet
gebruik word am beurse te stig vir die verdere op
leiding van nagraadse studente. Die beurse salop
meriete deur die Universiteitsraad van Stellenbosch
toegeken word en elke beurs sal R1,OOO per jaar be
loop vir 'n periode van een tot drie jaar, volgens die
lengte van die studie.
Die beurse sal gebruik word aan U.S., of elders , na
die keuse van die beurshouer. Die beurse sal die Ray
mond W ilcocks-beurse genoem word .
Wyle prof. Wilcocks, eggenoot van die testatrise,
was van 1935 tot 1954 rektor van U.S. en is op 16
Maart 1967 oorlede . Hy is deur prof. H . B. Thom as
rektor opge volg.

Raymond W illiam Wilcocks

'n Kursus in ItaIiaans sal aan die Universiteit ingestel
word. Daar salop 'n later stadium meer besonder
hede oor die kursus en die person eel bekend gemaak
word.

Sanlam Oorhandig RIO,OOO
Sanlam het Ryo.coo bewill ig aan die Geneeskundige
Navorsings fonds van die U niversiteit van Stellen
bosch. Op d ie foto oorhandig mnr.]. G . Pauw , W yks
bestuurder van die Sanlarn-tak op Stellenbosch, die
tweede paaiement van R r o.ooo aan prof . F. D . du
T . van Z ijl, Dekaan van die Fakulteit van G eneeskun
de (r egs) in die teenw oordi gh eid van die lede van die
Gene eskundige Studenteraad.

Die Petrusa van Zijl-fonds
Mev. Petrus B. Groenewald, van H uis Piet du T oit
in Rosebank, die weduwee van mnr. C. N. Gr oene
wald, in lewe 'n bekende prokureur in K aapstad , het
aan die Universi teit van Stellenbosch 'n bed rag van
R30,oOO geskenk. Die opbrengs op R20,000 hiervan
is bedoel vir beur se en/ of lenings aan studen te, ter
wyl die orige R10 ,OOO 'n skenking aan die Un iversi 
teit se Fonds vir Geneeskundige N avorsing uitmaa k.
Di e skenking sal in 'n fonds gekonsolid eer word wat
as Die Petrusa van Zijl-Fonds bekend sal staan .
Mev. Groenewald is die dogter van wyle mnr. en
mev. Jacobus van Zijl van die plaas Atie s in die distrik
Vanrhyn sdorp. Mnr. Van Zijl was die lid van Nama
kwaland in die ou Kaapse Pariement. Me v. Gr oene
wald was baie jare 'n onderwyseres en het later in
Seepu nt gewoon. H aar eggen oot is reeds in 1948 oor
lede.
P rof. Thom het as Rektor name ns die Universiteit
van Stellenbosch besondere dank en waarde ring teen 
oor mev. G roenewald vir hierdie ru imha rtige sken
kin g betuig.
M ev. Petrusa Groenewald

vt.e.«. M nre. I. M . Smith, E. B . H of f man,

f. T . Wi ckens, f. G. Pauw, f. A. Coetzee, prof.
F. D. d« T . uan Z ijl, mnre , M . A . Mli lle r,

f. F. Maritz, D . P. de Kl erk, F. F. F. Birkholtz,
R . A . Robson, J. G. Perold en P. E. de W et.

Bemaking
Ds. ell met'. G. S . j\1ij/!er van die Hu genote K oJlege,
Wellington , het die bedr ag van R1,SOS aan die Un i
versiteit geskenk. H ierd ie geld is die nalatenskap van
hul seun Hendrik, wat as tweedejaarstudent in die
Ge neeskunde in Septem ber 1968 in 'n motoro ngeluk
tussen Stellenbos ch en Kuil sriv ier ooriede is.

Besoekers

Min. Botha Besoek Bosbouers

Die President van die Wereldhof 1965

Op die tweede Jun ie vanjaar het die M inister van Wa
ter wese en Bosbou, mnr. S. P. Both a, die Fakulteit
van Bosbou in die P. O. Sauer-gebou besoek.
Hier beskou die Minister 'n reusesaad, terwyl prof.
Wicht 'n mini van dieselfde familie tussen sy vingers
ho u.

Op 15 September vanj aar het Sir Percy Spender, Pr e
sident van die Wereldhof te Den Haag in 1965, en sy
eggenote, Lady Spender, van huIIe tuisland Australie
'n besoek aan Suid-Afrika, en by daardie geleentheid
ook aan die U.S., gebring . H uIIe was vergesel van
regter J. T. van W yk, wat die ad hoc-ver teenwo ordi ger

V.l.Il.l".: Prof . C. L . Wicht, Sy Ed . S . P. Botha, pro f.
G . L. F. H artwig, dr. A . vall Laar, dr . D . G. ill.
D onald, mnr. H . L. Malhe rbe ( S ek r. van B osbou ]
en prof. P. C. de V illiers.

V 'I.n.r.: J\1ev. H. B. T bom, Regier T h eo vall Wyk,
Lady S pender, pro]. H . B . T h om (Rek lor) , Sir
Percy S pender en m ev. J. T . uan 1J:7 yk in die ka nt oor
van die Reet or. (Foto onder.)

van S.A. in die regbank van die W ereldhof i.s, die
Suidwes-Afrika-verhoor was. Sir Percy het hom inge
grawe in die harte van Suid-Afrikaners deur sy moe
dige uitspraak ten guns te van S.A.

In Vina Veritas

Bolandse Landbou-unie

Op Dinsd agaand 8 Julie 1969 het die Rektor, pro f.
H. B. Thorn, in Harmonie 'n onthaal aangebied aan
die kursusgangers van die opknappingskursus in La
tyn en aan die studente vir die Diploma in Spesiale
Onderwys.

Die Rektor ontbaal die Bolandse Land bou-unie.
V.I .n.r.: A dv. P. R . de Vi lliers (Sekretaris van die
Kaaplandse Landb ou-unie) I mn r. Danie Carinus
(Voorsitter van die Stell enbosse Boereuereniging} en
prof . H. B. T hom (Rektor van die Uni oersiteit van
Stellenboscb), tydens 'n gesellige onthaal wat in
IV ilgenhof aangebied is.
(Fo to bo.)

D I E B ES T E D E E L V A N 'N
O P FR ISS INGSKU RS US

V .l.n.r.: Prof. J. F. A. Swartz (V.S.), mnr , J. F.
Mi llar (Vpington) I rnnr, A. du Preez (P ort
Elizabeth) I dr. C.Reyneke ( Onderhoof uan
Sielkllndige Dienste, Dept. van Onderurys}, mnr . J. C.
Neet bling (Bellville) en mnr. F. J. J. L outo ( V.S.).
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Oud-Maties
'.

NUWE AOMINISTRATEUR VA N DIE
VRYSTAAT

Sy Edele G. F. van L. Froneman, Adjunk-minister van
Justisie, Mynwese en Beplanning, is as die nuwe Ad
ministrateur van die Vrystaat, in die plek van rnnr,
Sand du Plessis aangewys.
Weer eens kan die gedagte van dr . B. J. Vorster,
Kanselier van U.S., aangehaal word toe hy op 7/3/69
op Stellenbosch gese het: "Niemand sal hoef te soek
na u.s. se oud-studente nie .. . HuJle het geleer om
hulle plekke in te neern waar dit nodig is."

aanmoedig, koordineer en geldelik steun, en weten
skaplike en tegniese inligting versameJ.
Die Raad sal 'n outonome liggaam wees met 'n
voorsitter, onder -voorsitter en twaalf lede . .. "
Met die aanvaarding van sy nuwe betrekking en die
verpligtinge wat dit meebring, is prof. Brink verplig
om ook sy amp as Direkteur van die Degenerasie
Siektetoestande Groep van die Universiteit van Stel
lenbosch en die W.N.N .R. neer te Ie.
Die " American College of Cardiology" het prof.
Brink in Julie 1969 tot "Fellow" van die KoJlege ver
kies. Dit maak hom een van vyf Suid-Afrikaners wat
in hierd ie eervoJle toekenning deel.

Pro]. A . J. Brink

S)' Ed . G . F. v . L. Froneman

DI E E E R S T E PRE S I D E N T V AN D I E S . A.
MEOIESE NAVORSINGSRAAO

Pro ], A . J. Brink, professor in Interne Geneeskunde
aan die Universiteit van Stellenbosch is met die tot
standkoming van die Suid-Afrikaanse Mediese Na
vorsingsraad op 1 Julie 1969, deur die Regering aan
gesteJ as die eerste President van die Raad.
Dr. Carel de Wet, Minister van Gesondheid, het in
'n verklaring onder meer die volgende van bovermelde
Raad gese :
"Die Raad sal belas wees met al die aangeleent
hede rakende mediese, tandheelkundige en verwan 
te biologiese en fisiese navorsing in die Republiek
en moet die Min ister van advies bedien oor hierdie
sake. Die Raad sal o.m. navorsing onderneem, dit
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DIE MOD ERATUUR

Tydens die Sinodesitting van die Kaapse N .G. Kerk
is op 16 Okt ober 1969 die volgende oud-Maties tot
lede van die Moderatuur gekies :
Moderator : Dr. J. S. Gericke (herkies)
Assessor: Ds. A. J. van Wij k
Scriba : Ds. W . A. Landm an (herkies)
Actuariu s : Dr. J. D. Vorster (herkies)
r e Assistent-Scriba : Ds. G. S. J. Moller
ze Assistent-Scriba: Ds. J. W. Hanekom.
DE K A AN VAN FA KU L TE I T VAN
G ENE E S KU N D E, U. O .

Dr. Retief is 37 jaar oud, het in 1949 aan die Paul
Roos-Gimnasium gema trikuleer en aan verskeie un iver
siteite gestudeer. B y het in 1965 sy doktorsgr aad in
Geneeskund e aan die Universiteit van Stellenbosch
behaal.
P RO F. AND R I E S V A N Z Y L

Prof . Andries vall Z yl van die Fakulteit van Ge nees
kun de van u.s. en hoogleraar in Farmakol ogie, is so
pas as Fellow van die Suid-A frik aanse Royal Society
( F.R.S.) verkies op g rond van sy werk op kropgeswel
en jodiummetabolisme.

v. S.
D R . I. C. R US T N A U. P. E. AS P R 0 F E S SO R

Dr. Francois Pieter Rerief, M.B. , Ch.B. (Kaaps tad),
D.Phil. (Oxon.), M.R.C.P. (Edin.), M.D. (Stell.), vol
tydse lektor in Algemene Interne Geneeskunde aan die
Fakulteit van Geneeskund e van U.S. en int ern is aan
die Karl Bremer-hospita al is aangestel as die eerste
professor in Interne Gene eskunde en oak as Dekaan
van die pas gestigte Fakulteit van Geneeskunde aan
die Universiteit Oranje-Vrystaat.
Die Universiteit van Stellenbosch voel geeerd dat
hierdie onder skeidin g een van sy dosente te beurt val
en wens hom alles van die beste met die groot taak wat
op hom wag.

Dr. I. C. Rust, senior lektor in Geologie aan U.S ., is
aangestel as professor in die pas-gestigte Geologie
dep artement van die Uni versiteit van Port Elizabeth .
By sal sy pligte in Ma art 1970 aanvaar, maar het reeds
in Oktober vertr ek na Washington, V.S.A., waar hy
sal aansluit by die antarktiese ekspedisie van die Na
tional Science Foundation as besoekende wetensk ap
like.
Dr. Rust is op 8 Maart 1936 te W orcester gebore.
In 1955 het hy die B.Sc.-graad aan die Un iversiteit
van Stellenbosch verwerf en daarn a gewerk as geoloog

Dr. F. P. Retief

Dr. I. C. Rus:

te Tsumeb, S.W .A., net om weer terug te keer vir
M.Sc.-stud ie wat hy in 1959 voltooi het. Hy is ge
troud met mej. Jouna Retief, en het twee seuns.
In 1967 verwerf hy die D .Sc.-graad op grond van
'n uitgebreide studie van die T afelberg-sandsteenfor
masie, onder leidin g van wyIe professor M. S. (Matie)
TaIjaard. Hierdie werk was een van die eerste groo t
skaalse kom-analises gekoppel met sedimentologiese
neigvlak-berekenings in die Republiek.
A. E . S C H OC H
L. W . HIE M S T R A 0 N T V A N G V I L JOE N

MEDALJ E

Die eerste Markus Viljoen-medalje vir Iangdurig e
hoogstaande werk in die joernali stiek, is deur die S.A.
Akademie aan mnr. Louis Hiemstra toegeken.
Die medalje heet na wyle J. M . H. Vilj oen (1898
1949) wat van 1931 tot sy dood redakteur van Die
Huisgen oot was. Mnr. Hiemstra het in 1915 by D e
V olkstem begin, is in 192 I na Die V olk sblad en in
1946 bevorder tot taaIkundige redakteur van die Na
sionale Pers - in welke hoedanigheid hy seker meer as
enigiemand anders bygedra het tot die hoe taalgehaIte
van die N asionale Pers.

Kleurlingonderwys in die plek van mnr. J. F. Louw
wat in die N asionale Ond erwysraad aangestel is.
D E PAR T E MEN T V A N R E G T E, U. K . N.

In 1964 het prof. R eep V el' L oren Van T bemaat, B.A
(1934) , LL.B. (19 37), M.A . ( 1938) (Stell.) aileen
met 'n Departement van Regte aan die Universiteits
kollege van die Noorde as senior lektor begin . O p I
Julie 1968 is hy bevorder tot professor van die depa r
tement wat tans ongeveer 40 voorgraadse studente in
die Regte het.
Oud -Maties van die dertiger jare sal onthou dat
prof. Van Them aat getroud is met St ella N at/de ( B.A.
1938).
M nr. A . [urriaanse van Lynnwood Glen, Pret oria, het
aan die einde van Augustus vanjaar met pensioen af
getree. Vir saver hy weet, is hy die eerste van sy klas,
d.w.s, van die eerste groep studente in Bosbou wat
hulle graad in 1934 behaal het, wat pensioenouder 
dam bereik. Van sy jonger klasmaats is p rof. P. C. de
Villiers en mnr. H . L. Malherbe . (Sien foto van die
besoek van Min . Botha aan die Fakulteit van Bosbou.)
Mn r. G. G. Pienaar, senior administratiewe beampte,

Mnr. Frans A . Cl oete, voorhe en van die Dept. van

H andel , Pretoria, is met ingang 6 Augustus vanjaar
as Vise-konsul ( Handel) na Luanda ( Ango la) verplaas.
M nr. H . T ertius van H ayssteen , adjunk-rektor van die
Paul Roos Gimnas ium op Stellenbosch, is as kultuur
attache in Du itsland aangesteI. Hy het die B.A.- en
B.Ed.-grade op Stellenbosch behaal. Die afgelope 34
jaar was hy onderwyser in Duits en het hy en sy egge
note, Mierns, 'n lewendige aand eel in kultuursake van
die dorp - veral in die Simon van der Stel-fees - ge
speeI.

J. Joub ert (H .P.O .D . 1929), het op I Okt o
ber vanjaar as Bestuurder van Skole op die Sending
stasie Chibi, Fort Victoria, Rhodesie, afgetree. Hy
woon nou in Huis Piet du Toit, Rosebank.
Mnr. G.

M nr . F. H. Badenb orst, B.Sc., M.Ed. (Stell.), hoof
onde rwysadviseur in die Dep artement van Kleurling
betrekkinge en Rehoboth -aangeleenthed e is bevorder
tot dieselfd e gradering as die van Direkteur van Kleu r
lingonderwys.
Mm' . L. V. M ohr, B.Sc., M.Ed. (Stell.), Assistent
direkteur van O nderwys, is bevorde r tot Direkteur van

verbonde aan die Fakulte it van Geneeskunde te Bell
ville, en inwonende hoof van Hu is Francie van Zijl,
die koshuis vir geneeskundige studente, verlaat ook die

111nr. G. G. Pienaar

lit

. '

diens van U .S. en voeg hom by die per soneel van die
N avorsingsraad .

M nr. J. P. Th eron, administrati ewe beampte, sal ook
in die personeel van die Navorsingsr aad dien .
Mnr . G. Cloete is aangestel as die nuwe inwonende
hoof van Hu is Francie van Zi jl in die plek van mnr.
Pienaar.
M nr. Johannes Daniel Buys, M .Sc., is vir verdere studie
in num eriese W iskunde na Leiden , Nederland . Hy is
'n wenner van d ie kanseliersmedalje (196 7) en houer
van 'n stipendium van U.S,

DIE JAN M A R A I S - PL E IN OP
O R AN J E MU N D

T ydens die Eeufeestrustfondsdinee op Oranjemund,
vroeer vanja ar, is 'n skets van die Jan M arais-plei n in
die sentrale kam pus van U.S., deur die orga niseerders
teen die muur aange bring. Oak op verskeie ander rna
niere is die atmosfeer van M atieland na Or anjemund
oorged ra.
Teen die agte rgr ond van die Jan Marais-plein verskyn
op die foto (v.l.n.r.): Dr. G . S. Venter (Streekvoor
sitter), mnr, A . J. Esterhuyse (Gasspreker), mev. M.
Vent er, mnr. J. L. Jordaan (Seremon ierneester), mev.
Miems Rothman ( H oofgasvrou) en dr. John Tooke.
U .S. By e IRE T . K 0 N G R E S

Prof. C. G. W. Schumann en mnr, P. E. Kotze het die
Bu ro vir Ekon omiese Ondersoek gedurende 17-19
September 1969 op die negende konferensie van Con
tact International de Rech erches Economiques T en
dancielles wat in Madrid pl aasgevind het, verteen
woordig.
By die konferen sie het pr of. C. G. W. Schum ann as
voorsitter van die eerste sessie opge tree.
Prof. K . M . H elt/age ( W.-D uitsland ) ,
Min. de Castro, prof . C. G. W . Schumann .
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F.A.K.-Skakelkomitee vereer Dirk Opperman

Die Onderkomitee vir Kulturele Aangeleenthede van
die Skakelkomitee van Stellenbosch, onder voorsitter
skap van rnnr. Piet Calitz, het by wyse van 'n taalfees
op 23 Oktober 1969 die vee1sydige digter-dramaturg,
professor Dirk J. Opperman, vereer.
Prof. W. E. G . Louw, hooglera ar in Afrikaans-Ne
derlands aan die U.S., het aan sy kollega hulde ge
bring as digter, dramaturg en intellektueel, maar bo
wenal as man van Afrika, want alles wat deur die jare
heen deur Opp erman se gees gegaan het - of dit die
antieke geskiedenis van Griekeland, die vreemde lewe
van 'n Middele euse kerkheilige of ' 0 episode uit ons
eie rsde-eeuse geskiedenis was - het die onuitwisbare
stempel van sy Afrik aanse gees en sy Afrikaanse woord
gekry.
Prof. Louw het veral na die werke H eilige Beeste,
Ne gester oor Nineue, Joernaal van Jorik, Engel Ilit
die Klip, Blom en Baaierd, Periandros van K orint be,
Vergelegen en Voelvry verwys.
'n Groep studente van die Departement Drama, on
der leiding van Rina Botha, het 'n reeks voordragte uit
Opperman se poesie gelewer. Pieter Bredenkamp het
uit die dramas voorgedra. Toonsettings van gedigte
van Opperman deur Rosa Nepgen is cleur haarself
begelei en cleur Gerrit Jordaan gesing.

Kongresgangers
2 0 0 0 KONGRES- E N KURSU S GANGERS

Gedurende die afgelope winterv akansie was Stellen
bosch 'n ware kongresstad. D ie volgende kongresse
en groepe persone het op Stellenbosch byeengekom :
Bolandse Landbou -unie
KJV-kongres
A.S.V.S.-Ieierskursus

Prof . Dirk Opp erman

Winterskool aangebied deur die Vereniging van
Ingenieurstudente van U.S.
N asionale Raad vir Volksang en Volkspele
Opknappingskursusse in Latyn- en Houtwerkonder 
wys
S.A.U.-Sportt oernooi.
Gedurende hierdie tyd het ongeveer 2, 0 0 0 kongre s
gangers hulle verlustig in wat Stellenbosch alles aan
bied.

Studentebedrywighede

DIE STUDENTERAAD 1968/69:
UNIVERSITEIT VAN STELLENBOSCH
S A A M MET DR. B. ]. V 0 R S T E R,
DIE KANSELIER

Voor u.l.n,r.: Mm. Thys Smith (Sekr.), prof. H. B.
Thom (Rektor), mnr. Pieter van Huyssteen (Voors.),
Sy Edele dr, B. J. Vorster (Kanselier), mnr. Bobbie
Scherrer (Ondervoorsitter), dr. J. S. Gericke
(Vise-kanselier), mej. Jena van Z yl.
Agter: Mnre. Andrew Gerber, Nato Zondagh,
Geoff McMinn, Elwil Beukes, Hendrik Verwoerd,
Willem Louw, Willie Seidel, Alex Luttig
(Tesourier) en Dirk Hertzog.
Afwesig: Mm. Pieter le Roux.

Die Studente Neem Afskeid
van die Rektor
Op 28 Oktober vanjaar het die studente in die H. B.
Thom-teater van prof. en mev. H. B. Thom afskeid
geneem. Weens die beperkte ruimte van die saal was
slegs verteenwoordigende groepe studente aanwesig.
Die Voorsitter van die Studenteraad, mnr. Dirk
Hertzog, het in sy welkomswoord daarop gewys dat
tydens die rektorskap van prof. Thom die Universiteit
besonderlik gegroei het met onder andere vyf nuwe
fakulteite, ongeveer twintig nuwe departemente, on
geveer 5,000 studente, nege nuwe koshuise, 'n groot
aantal ander nuwe geboue en 'n Eeufeesfonds van oor
die vier miljoen rand. In dr. Thom het U.S. 'n rektor
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gehad van land swye en selfs ook internasionale aan
sien.
Prof. Thorn het baie duisende kinders gehad na wie
se belange hy moes omsien, en hy het hom in baie op
sigte soos 'n vader van sy taak: gekwyt. Hy was toe
ganklik vir elke student wat probleme gehad het. Sy
toegankl ikheid het baie bygedra tot die goeie ver
houdin g tussen Rektor en stude nte.
MEV.THOM

T eenoor mev. Thorn , het mnr. H ertzog gese dat dit
'n trots vir 'n uni versiteit is om deur so 'n rektor spaar
verteenw oordi g te word. Sy het op beskeie wyse haar
deel bygedra. Daarn a het hy mej . T oy Badenh orst ge 
vra om 'n geskenk namens die studente aan mev.
Th orn te oorh andig. Aan prof. Th orn is 'n welver
sorgde versierde adres namens die hu idige en oud
Maties van die H . B. Thorn-er a oorh andi g.
DI E TYD OM UIT TE T R E E

Prof. Th orn het beklemtoon dat 'n mens wel jou amp
telike verband met 'n inrigting soos 'n uni versiteit
verbreek, maar dat jy nie jou liefde verbreek nie, Hy
en sy eggenote sal altyd vir U.S. 'n baie diepe liefde
he - as jy dan jou verband verbreek, doen jy ' dit met
'n baie seer hart, maar hy wil dit benadruk dat h oe
lief jy ook al 'n inri gt ing mag he, jy moet weet wan
neer om uit te tree. Soms staan mense te lank in so 'n
betrekkin g, juis in 'n poging om goed te doen. Ses
tien jaar as rektor was heeltemal 'n beurt! T oe sy op
volger benoem is, het hy aan hom beloof dat hy tot sy
beskikking is. As hy met enigiets kan help, sal hy dit
baie graag doen .
Aangaande die universiteitslewe het spreker vertel
dat wyle dr. T. E. Donges hom meegeneem het na
die eerste monst ervergaderin g waar, by daardi e ge
leentheid , wyle dr. H. F. Verw oerd as voorsitter op
getree het. Dr. Verw oerd ken toe reeds sy saak sterk
stel, maar hy het steeds wellewend gebIy.
DI E U NI V ER SITEIT ST AD

In S.A. is 'n heIe paar universiteite, maar ons het sIegs
een unive rsiteitstad, Stellenb osch, waar ons .n mee
doenlose vormin gsproses van een student op die and er
het, want op vergaderings of in die koshuise heer s die
kwaaiste onderlinge argum ente - en mon stervergade
rings was vroeer, soos ook vandag nog, van die Jewen
digste. Wrywing van persoonlikheid op persoonIik
heid vind pJaas, argument teen argument. Moeni e dink

jy sal simpatie kry as jy verloor nie - maar jy verloor
met wellewendheid; en ook wanneer jy wen , doen jy
dit met wellewendheid , Op min ander univer siteite in
die wereld het jy so 'n vorming sp roses.
Die univers iteit wat die naaste aan Stellenbosch
kom, is die van Princeton in die V.S.A. Van die nage
noeg 2,400 universiteitsinrigtings van die V.S.A., stel
spreker Pri nceton onder die eerste vier. Di e dorp is
vergelykbaar met Stellenb osch en die student egemeen
skap is iets kleiner as SteIJenb osch s'n. Jy het daar
dieselfd e proses van vorming deur gees op gees. D it
is afgesien van, en naas, die gewone akademiese werk
saamhede.
YST E R S L YP YS TE R

Vra maar waarom het U.S. reJatief veeI rneer manne
vir die diens van S.A. op verskillend e terreine as ander
uni versiteite ge1ewer en spreker meen die vormings
proses is die vernaamste rede. Ons het 'n stude nte- en
'n universiteitslewe wat leiers kweek. Daar is natuurl ik
ook diegen e wat Jiewers navorsers is en hulle eerder aan
'n besondere projek toewy as om leiding te wil neem.
D I E WE T MA A K V R Y

Van tyd tot tyd loop gevoelens baie hoog onder die
studente. Wat spreker betref, het hy geen beswaar
daarteen as die studente in hulle sake en in studente
politiek dinge uitpIu is en tot die wortel van sake wi!
deurdring nie. Maar daar word twee voorwaard es ge
stel.
Ten eerste moet aItyd respek getoon word vir die
wet van die land - dit mag ons nie oortree nie. Spre
ker se kollega dr. J. P. Duminy, voormalige pr insipaal
van die Universiteit van Kaapstad, het gese ; " You
must respect the social and economic pattern of the
country" . Die g rootste vryheid is gelee in die sorg
vuIdigste eerbiediging van jou landswet. Hy wat bin
ne die Iandsw et sy vryheid met verantwoordelikheid
kan gebruik, besit die ware vryheid.
Die tweede voorwaarde is dat studente vir besluite
van die Un iversiteitsraad eweseer respek toon. Volgens
wet is die Universit eitsraad ons hoogste en wetti ge
un iversiteitsowerheid en ons stud ente is verpIig om
besluite van die Uni versiteitsraad te eerbiedig.
P EC TOR A RO BORANT . ..

Die dinge van die gees is die ware groot din ge - wat
ons met die hande tas en maak, vIoei uit die gees. Op
SteIJenbosch as universiteitstad moet ens die geleent

heid kry am die gees te versterk, d ie intellek te ont
wikkel, karakter te bou, sodat ons nie net weet hoe
dinge gebeur het of begin het nie, maar ook ons ks rak
ters bou sodat ons kan onderskei tussen goed en
kwaad - mense op wie gereken kan word as lojaal en
betroubaar.
Spreker weet dit is so pas voor die eksamens 'n
moeilike tyd vir stud ente en waardeer du s van harte
dat hierd ie verteenw oord igend e g roep van studente
gekom het om namen s die studente-unie totsiens te se.
Pr of. Th om het met dankb aarheid getui g van die
goeie verhouding tussen hom self en die studente veral
gedurende die afgelope paar jaar van sy rektorskap .
Hy kan hom nie voorst el dat daar meer hartlikheid en
openhartigheid kon gewees het nie . Stude nte het met
hul pr obleme gekom en selfs oor sake waarvan hulle
geweet het dat hy as Rektor nie met hulle sou saam
stem nie - maar hulle het van beide kante geleentheid
gekry om daaroor op vriendskaplike en openh artige
voet uit te praat.
Ten slctte het pr of. Th om, n .a.v. sy nuwe taak as
Voorsitter van die Nas ionale Onderwysraad, al die
studente gevra am in die toekoms nog aan hom en sy
eggeno te te dink wan neer hulle in groepe saam ver
keer, maar veral in hull e gebede wann eer hulle aI
leen is.

Op Pad na 'n Honderdtal
M ATIE S EN OU D - MA T IES
AS SP RI N G B OKKE

Van die dert ig spelers wat vir die Springbokrugbytoer
1969/1 970 na Brittanje gekies is, kan die volgende
cud- en hu id ige Maties, agt in getal, hartlik met hulle
keuse gelukgewens word. Mag hull e die toer geniet
en soos vorige Matie-Springb okke verdere roem vir
S.A. behaal. H iermee het die Un iversiteit van Stet
len bosch die besondere prestasie behaal dat sy rug by
klub nou reeds 99 draers van die graen en goud ge
lewer het - 'n ongee wenaarde pre stasie.
Dawie de ViIIiers (Kaptein)
Sakkie de Klerk
D irkde Vos
Andre de W et
Hannes Marais
Gert Muller
Eben Olivier
Joha n van der Merwe
Andr ew van der Watt
N og 'n oud-Ma tie en -Springbok, Avril Malan, IS
d ie onde rbestuurder en afrig ter van die span.
BESTE WENSE

L.1l .r. ( voor): Prof. Bun Booyens, dr. A. J. du T oil,
mnr. Lobnnie Meiring, prof. H. B. Tbom (Reet or] ,
mnre, Andrew van der Wat! ell Eben Olivier.
A gler: Mnre. Joban van del' M e/owe, Andre de WeI
en Gert Mu ller.

Op 13 Oktober vanjaar het die Rektor die Universi
teit se rugbyspringbokke vir die toer 1969170 na
die Britse EiJande en bestuurslede van die Un iversi
teit se rugbyklub in sy kant oor ontvang.

KJ V-K O NGRE S

Ons gaan huis toe ... daarom lag ons!

Die grootste kongr es wat pla asgevind het , was die van
die KJV wat deur onge veer 8 0 0 jong men se van oor
die hele Repu bliek en selfs buite die grense van die
Repu bliek byeengekom het. D ie kongres het pl aasge
vind in die bekende Studentekerk.

Elsabe Coetze r van D e Do oms en regs Marie
Bauermeister van Kakamas, inwo onsters van Monica,
is op pad buis toe vir die u/interuakan sie (1969) '

Die S.A. Universitere Sporttoernooi
D ie S.A. Uni versitere Sporttoern ooi vir gho lf, stoei,
judo, boks en veld wedl ope het op Stellenbosch pl aas
gevi nd.

M ej. Annalina
van der Vy ver
van Uniuersiteii
Stellen bosch
tuat die veldloop
oir dam es
gewen bet,

"Matieland"-Fonds
To t op 24 Ok tober 1968 het ons Iesers R7,087.01 tot die Fonds bygedra. Ons erken met dank en waarderi ng die vol
gend e bydraes wa t sed ert dien ontvang is :
T otaal ( tot 24 Okt ober 1968)
Benn ing , rnnr, 1. H., T egniese Kollege, Port
Eliz abeth
Berend s, dr . J. J., Posbus 72, Paarl . . .
Boonzaaier, mnr . N. iYL, Posbus z8, W olm ar ans
stad . ..
Botha , mn r, en rnev. C V., Posbus 320 1, Pre
tori a
Bothma, mnr . en mev. J. A ., Fisons In d., Pk .
Chloorkop, Tvl
Bouwer, dr . W. v. d. M ., Lancet Hall 704, Jo 
hannesburg
Boyes, mnr. W . W., Posbus 1448, Kaapst ad

R7,087.01

1.50
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
2.00

Cloete, mnr, F. A., Posbu s 1304 -C, Luanda 
Angola
Cloete, rnnr , J. H ., H oof voorl igtingsbeampte ,
Bloemfontein
Cornelissen, rnnr. A. J., Sanlamsen tru m I I 32,
Kaapstad
De Klerk , mnr . J. C, Lan dboukoll ege , Pk. Gl en.
D e Kock, rnnr. F. P. R., Hoerskool, Strand ...
D e Vill iers, mnr . A. F., p.a. Departement van
die Ho ofmini ster en Fin ansie s, Umtata
De Villiers, mnr, A. M ., Posbu s 727, Pretoria
De Vill iers, mnr. T . H., Olive Schre inerstraat
14, Par ow-N oord . ..
D e Wet, rnnr. 1. J., Hoerskool , Marquard ...

50 00

2.20
3.00
3. 00
3.00

2.00
6.05
2.00
5. 00

D ill , m nr . A. W ., D epar tement van Bantoe- on
O berh olzer , mev . E. M . M ., p.a. S.A. Pol isie,
derwys, Kaa pstad . . .
Keet rnansh oop
5.0 0
Ol iver , mnr. P ., U .K.N., So venga . ..
Du Pless is, mev. C , Skildsk loof, Pk . Rietpo el,
K.P
.
Ollewagen , mev , C. H ., Thornhillstraat 1 2 , Uit
2 .00
enh age
D u Plessis, mnr. H . L., T ink tinkie laa n 1 4 , Ste lIenbosch
4 .0 0
O osthu ysen, ds . J. c., jr., Scho ongezichtstraa t
Durand , mev. H ., Posbu s 16, W alk erv ille, T vl.
1.00
8, Stellenbosch
D u T oit , rnev. eM., VJak keru g, Riebeek-Wes
Pauw, rnej. P., Kl oof H ill 13 , Higgovale, Kaa p
1 .0 0
stad ...
Du Toit , mnr. J. B ., H oerskool Werda, Faure
sm ith
Pepler, ds. D. R., Robe rtslaa n 8, Oudtshoorn .
5.0 0
Du Toit, mej. J. W ., Parkway-woonstelle 6,
P re iss, mnr. H. , Broder ickstr aat 27 6, Pretoria ..
Sorne rset-W es .. .
Pretorius, mnr. E . de c., Barnardstraat 6, P otchef
10 .00
stroorn
Foord, Luit . B. S., W ilch am ah of 6, K enilworth.
K .P .
Pretori a. mnr. E. F., Posb us 26 8 3, J oh ann esb urg
2 .05
Go us , m nr. A. S. F ., P osbu s 9955, J oh ann esbu rg
Rademeyer , mnr. H ., H oerskool, N api er .. .
2 .00
G robbelaa r, mnr. P. J., Posbus 213, Pretori a
Roos, mnr. J. R., Kollege vi r Gevorder de T egn .
3.0 0
H ester, rnev. E ., 28 San Bern ar do, D e Lorentz
Onde rwy s, Pa rt Elizabeth
straat, K aapstad
Roos, rnnr, M . C , Posbus 669, Pretoria ..
1. 0 0
H eyns, ds. R ., AJphenstr aat I , Bellville ...
Rothmann, mnr. J. M ., Posb us 517 , Bloemfontein
2 ,00
H oug h, prof. M. A. , An gl o American Corpo
Schoeman , mnr. B. J., Y skor -Hoofgebou, Pre
rat ion. Johannesburg
toria
5.0 0
Hu go, ds. C. j., N.G . P ast orie , M oorreesburg
Schoeman, ds. J. ]., P osbu s 75, Silverton ...
5.0 0
j anse va n Rensburg, ds . G . F., N .G . Pastorie,
Schu mann, mn r. C A . \1(1., P osbus 6, Cedarvi ll e
Swell endam
Sm it, mev. G . ]., Eliz abet h-Huis 205 , Port
2 .00
J anssen, mev , Y . C. J. M ., Posbus 105 3. Parow
El izabe th
Oos . ..
Smith, m nr . C J., p .a. N asion ale Bou ver enig ing,
1.00
J ouber t. rnej. Iv1. J., S.A . \'{folraad , Posbu s 625,
Bell vill e .. .
Bloemfontei n
.
Sm ith , mnr. ]. G ., San la rn, San lam hof, KP
2 .00
Kell ermann , dr . A . G ., p .a. Hu gen ot e K olJege,
Smi t h, m nr . M . D ., Pos bus 1448, Pretor ia .
\1(Ielli ngt on
Sneath, mej . :M. ]., P lu mstead High School,
1 0 .0 0
Kirsten, mn r. ]. F., P osbu s 654, K ro on stad ...
Plu mstead
3·50
K lompje, dr. T., Un ited-gebou 13, Lady Grey
Soh ng e, mnr. ]. H., Pos bus I, Sanlamhof, KP .
straat, Paarl
Stad ion, mnr. A., Mon Desir I, Die Laan 35
5.0 0
Kok, mej. A. E., Posbus 17 27, Bloemfontein ...
Stellenbosch
2 .00
Stan ford, mnr. ]., Opl eidin gskoll ege , Well ing ton
Kotze, dr. J. E., Posbus 4 2 9 , Bot haville ...
5.0 0
K ruger , mnr . N. ]., Myrtlestr aat 61, D rie Ri
Steyn, mnr. M. ]., V an O udt shoornweg 13, Swel
viere, Ve reenigi ng . ..
lend am
La Grange, dr. A . J., D epartement Sie lkunde,
Strydo m, mnr . A . E., D an ie Ther onstraat 1 5 ,
U ni versiteit, Pretori a
Beaufort-Wes .. .
5.0 0
Le Roux, m nr . J. B., Montana, Su ider -PaarI .. .
Swa rt, prof. J. C , J onk er sh oekw eg 1 2, Stellen
5.0 0
Levitan, dr . J. S., Posbu s 7 1 , Z astron
bosc h
3.0 0
Liebenberg, dr. H ., Depar tement Ge net ika, Un i
Van den Berg, mn r, P. H ., U niver siteit van S.A.,
versiteit, Pr etoria
Pr eto ria ...
2 .00
Louw, rnnr. M. ]., Pos bu s 100, P k. Ell isras ...
1 0 .0 0
Van der Linde, ds. ]. J., P osb us 27, Boksburg
Malan , dr. en mev. D. ]., Son dagskoolkantoor,
V an Heerden, mej. J . F. G ., Villieria-sentrum
Bloemf ontein ...
106 , Vill ieria, Pretori a .. .
5 ·00
Malan , mnr . G. D., p.a . Di e Plaaslike Reken
V an Niekerk, mnr. J. W ., Posbus 2 49 8 , Wi nd
rneester, S.A.S., Kaapstad
hoek
5.0 0
M alan , mej . 1., Depart ement Vol kswelsyn en
Va n Rens burg, mnr. F . A ., Po sbus 9 7, D ougl as
Pe nsioene, Pretori a
Van T ond er, mnr. D . Ie R., Po sbus z za .Paa rl
6.00
McD onald, rnnr. en mev . T ., Scotts traa t 130,
Va n ZyI , mnr. D. , Po sbu s 23, Nababe ep , KP.
Par ow
2 .00
Veldsman , mnr. A., Connaught-woons tel 4 0 5,
Met je, mnr . W . A . H ., M et je en Z iegl er Bp k.,
J acob Marestraat 207. P ret oria
Posbu s 239, Wi ndhoek
Venter, mnr. C. T. B., Bro derickstraat 288,
5 0 0 .00
M eyer , adv . P. H ., L.V., V olk sraad, Kaapstad
Pretoria .. .
5. 0 0
Mout on, mev. M . M . G. , Amystraat 29, Mere
Ver Loren van Themaat, prof. en mev. R ., Pos
dale, Johannesburg
bus 850, Pi eter sburg
5.0 0
Muller, mnr. R. T., G ranadaweg 3, Evander, Tv!.
Walker, mnr. P . A. H ., P osbus 395, Pretor ia . ,.
-4.00
M yburgh , rnev, A. E ., Beyersstr aat 847, Riet
Wessels, mnr. G . F . M ., D.B.S.-gebou 305 , Sen
fontein, Pretoria
traalstraat, Pretori a
1.00
N aude, mev. A. S., Lan gst raat 2 1 , Lichtenburg
4 ·00
NeI , m nr . J. A ., P osbus 66 , D ie O u Mutual.
T ota al ( ta t 28 Oktob er 1969)
K aapstad
5 .00
L. 117. - Alle tjek s en po sord ers moet asseblief aan Die Mat ielandfonds bet aalbaar gem aak word.

1.00
2 .00
1.00
2 .10
2 .00

5.0 0
5.0 0
5.0 0
5.0 0
2 .00

5.0 0
5.0 0
20 . IO
2 .0 0
2 .5 0
2 .00
2 .00

5.0 0
1.00

2.5 0
5 ,00

5.0 0
2 ,0 0
10 .00

2.5 0

4.0 0
2 .00
3 ,00
2 .00

4 .0 0
2.00

4.0 0
2 .0 0

1 0 .0 0
2 .00
2 .0 0

5. 0 0
2 .00
1 0. 0 0
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Sig-Sag-Naaimasjiene

Doen eewone werk. knocnsaate. knone, om
kap,

borduurwerk. name skryf ens. Onge

loofllk makllk en netiles.

Handaanged rewe

R86.25

Motoraangedrewe

R102.S0

Frick Sker

R2.20

Duitse Naaisy

SOc

Por

M in

Min

20,/. vir kontant

20,/. vir kontant

Gemaak van

eeweerstaal

1.000 Ita. tol

Posbestellings kry
onmiddellike aandag
Voortrekkerweg 35 Parow, Kaap, Foon 98-6489
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WP MAKELAARS
Vir die beste In versekerings- en be1eggingsadvies

Sanlamgebou 403, Pleinstraat

STELLENBOSCH
T e1efoon 4847

BOEKE WAr VIR ELKE AFRIKANER
ONONTBEERLIK IS
DIE KUrrUURGESKIEDENIS VAN DIE AFRIKANER
Redakteur prof. dr. P. de V. Pienaar.
'n Nuwe uitgawe in een band waarin die Afrikaner rekenskap gee van wat hy aan kultuur
besit en hom sy identiteit as Afrikaner gee. Die werk bevat bydraes oor die Afrikaner se
geskiedenis, volkskunde, ekonomie, taal, kerk, kuns, wetenskap, ens.
" •... 'n kultuurdaad in sigself ..•" se Die Transva!er van hierdie pragtige, waardevolle
uitgawe. 'n Kunstige en duursame boek met 419 bladsve en ta lryke toto's, ens.
Prys RB.OO.

I.IIT DIE VOLK GEBORE
deur d. P. Scannell
Uitgegee met die oog op die vyftigste bestaansjaar van
Sanlam. Hoe die Afrikaner ' n vasskopplek in die ekonomie
van die land verkry het. Interessante geskiedenis in ver
haalvorm. In groot formaat met talle toto's,
Prys R4.00.

SUID·AFRIKAANSE BIOGRAFIESE
WOORDEBOEK
Hoofredakteur W. J. de Kock

Dee! I in 'n reeks van ses. 'n Basiese bron van
gesaghebbende ihligtinge oor persone wat ver
name bydraes tot ons geskiedenis gel ewer het.
Dee!! bevat 568 bioqrafiee.
Prys R8.00.

NASIONALE BOEKHANDEL BEPERK,
Posbus 122 , Parow.
Verkrygbaar by aile boekhandelaars • .

274...

45

OUD-MATIEBAADJIES
Prys R25.o0
AIle Nommers altyd in Voorraad
Die Nuwe Terylene Oud-Matiedas
so pas ontvang Prys R2.35
Skryf aan:

plkkie blommaert
man sui truster

Posbus 94
St,llmboJch

stellenbosch

Goud van Kleur ... Ryk aan Geur

.'

W'at
Goudvelde
die talentvolle
gegradueerde
aanbied
Geleentheid
Ontwikkeling
Erkenning
Goudvelde is 'n Sulder-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. JOHANN ESBURG. TEL 838-8381
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Spaarkrag maak mag
by Volkskas
- die bank wat Suid-Afrika eerste stel.

D
A

OSIlAmH IO

-

VOLKSKAS BEPERK
•

(Gereqlstreerde Hand elsbank)

a
~q

"'·n\)'

vir alomvattende bankdienste

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

Beleggings op 'n
nuwe patroon. En deur 'n .
ander span.
Die span van

§@]IT1J[~@)ITlflJg

roei

Santam se eie groeifonds
MAKSIMUM AANVANGSHEFFING 3~%!
AANSOEKVORMS BESKIKBAAR BY
ENIGE SANTAM- OF BRANDWAGKANTOOR
ASOOK GEVOLMAGTIGDE AGENTE
VZ&R- K535!27A

Produk van Suid-Afrika
VRFA 1650

~

Ge druk deur Nosiona le Hondelsdrukkery, Bpk. -

Eisiesrivier

