
Unieke skilderye van Maggie Laubser in garage ontdek. Bladsy tien
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Unieke skilderye van
Maggie Laubser in garage o'nder
strooi ontdek, bladsy tien

Voorblad:
Meer as 'n honderd skilderye van Maggie
Laubser is vroeer vanjaar in die garage van die
kunstenares se huis in die Strand ontdek. Die
skilderye was in kratte vol klam strooi, wat sy
waarskynlik vroeer gebruik het om haar werk
na uitstallings te stuur. Op die voorblad is een
van die skilderye soos dit nou, na restourasie,
Iyk. Hieronder kan die skildery gesien word
soos dit onder die strooi uitgekom het.
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Matialand.
In hierdie uitgawe:

Redaksioneel
Uit die Vuis ...
bladsy drie

Gewilde Rektor
herkies
bladsy vier

U.S. kry nuwe
satellietkampus
bladsy ses

Prof. Ernst van Heerden
skryf en werk weer
bladsy nege

Koor skitter
op wintertoer
bladsy sestien

Akademie vereer twee
Stellenbosse hoogleraars
bladsy negentien

D. F. Malan-Gedenksentrum
feestelik ingewy
bladsy twintig

Doktor Fransie word
flink tagtig
bladsy vier-en-twintig

Professor Kempen word gehuldig 
en Jig die harde dop
bladsy ses-en-twintig

,Goewerneur' Smit word
Adjunk-Minister
bladsyagt-en-twintig

Twee Oud- Maties
in die nuus
bladsy dertig

Wiskunde-onderrig in
S.A. onder vergrootglas
bladsy een-en-dertig
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UITGEGEE VIR OUD-STUDENTE EN DONATEURS
VAN DIE UNIVERSJTEIT VAN STELLENBOSCH
DEUR DIE DEPARTEMENT VAN ONTWIKKELING
ONDER REDAKSIE VAN LOUIS WESSELS

Nuwe(drrekteur van
Onder;;;ys in Kaapland
bladsy twee-en-dertig

Kenner direkteur van
Wynbou- instituut
bladsy drie-en-dertig

Matie-nooi wen
Coca-Cola-beurs
bladsy drie-en-dertig

Kursusse in outydse
~Iokbaie

~vYf-en-dertig

Geriewe vir werkgewers
wat studente wi! werf
bladsy sewe-en-dertig

Studentesentrum sal
leemte vul
bladsy agt-en-dertig

Kanseliersmedaljewenner
gaan in V.S.A. studeer
bladsy nege-en-dertig

Bekende Oud-Maties het
ons vanjaar ontval
bladsy veertig

Van ons
donateurs ...
bladsy twee-en-veertig

Oud-Maties
trek saam
bladsy vyf-en-veertig

Tandheelkunde ken
tweede doktoraat toe
bladsy ses-en-veertig

Nuwe aanstellings
en bevorderings
bladsy sewe-en-veertig
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Vir die
man wat kwaliteit

bo alles stel
Oude Meester Likeurbraodewyo word nie

geproduseer om aan 'n spesifieke prJ's te voldoen nie.

Die word wei geproduseer om aan uircrs spesifieke

srandaarde re voldoen. Absolute reinheid. Volmaakte

veroudering. Gehalee war nooir wissel nie.

Daat is ncr ecn Oude Meesrer.

Die wereld se beste brandewyn

* * * 1< *

000262;..



REDAKSIONEEL

Die toespraak van dr. Albert Wessels oor sluipende
sosialisme by die amptelike opening van die akademiese
jaar op Stellenbosch het in die loop van die jaar reaksie en
kommentaar uit verskeie oorde ontlok. Dit was egter tot
baie groot hoogte 'n eensydige gesprek. IX.
Hierdie leemtes bet die Nagraadse Bestuurskool van die
Universiteit van Stellenbosch genoop om die hele saak by
die bestuurseminaar wat hy onlangs vir top en senior
bestuurders in die sakewereld aangebied her weer op te
haal. En die slag was dit nie net 'n geblaf van die een kant
van die draad af nie. Die Minister van Ekonomiese Sake,
Sy Edele O. P. F. Horwood, is oak bygehaal.
Meer as interessant was die oop gesprek wat daaruit gevloei
her en op die end het die Minister die Nagraadse Bestuur
skool gelukgewens met die plan om so 'n seminaar aan te
bied en die mening uitgespreek dat hierdie soort bespreking
meer dikwels moet plaasvind.
Die besIUurskool se direkteur en sy kollegas verdien die
komplimenr wat hulle gekry het, maar meer verblydend is
die vruggies wat in die warmte van een opeolike bespreking
begin swel het. Die besef dat agterdog 'n teelaarde in
eensydige beplanrung en optrede vind, is opnuut tuisge
bring.
Terselfdertyd is daar gewys op die kundigheid eo talenre
in die private sekror wat met vrug betrek kan word en die
voordeel war behaal kan word met dialoog waaraan die
staat, die sakeman uit die praktyk en die akademici aan
universiteite deelneem.
S6 'n wye ~ei5!Jzan net daartoe lei dat die
besinning oor probleme meer vrugbaar word en dat daar
in 'n soeke na oplossings en antwoorde nie bymekaar
verbygepraat word nie.
Ewe belangrik is die "uitnodiging tot vennootskap in be
lang van hoer onderwys" wat die Rektor van ons Universiteit
tQt die sakepraktyk gerig het toe hy onlangs sakemanne
in Johannesburg en op Stellenbosch toegespreek het.
Die Rektor het die private sektor ondubbelsinnig om
groter finansiele steun vir universiteite - nie net vir
Stellenbosch rue - gevra en gewys op die belangrikheid
van samewerking en indringende skakeling in belang van
albei partye.
Die gevaar bestaan dat heelwat van hierdie uitlatiogs op
dowe ore kan val. Dit sal 'n jammerte wees, want dan
sal '0 wereldwye verskynsel verontagsaam word - die
verskynsel dar al hoe meer jongmeose '0 begeerte toon
om vir dieosbaarheid toegerus te word.
Dit alles kom neer op praktykgerigtheid. Akademici moet
toenemend besef dar kennis nie in 'n ivoortoriog oage
streef kan word nie en die mense in die praktyk en private
sektor moer eweneens besef dat inrigtings vir tersiere
onderrig Die die gemeenskap kan dien as die oodige
fioansiele seeun ontbreek en die bereidwilligheid tot
inspraak gesmoor word.
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Gewilde
Rektar

•vir nag
vyfjaar
herkies
Prof. ]. N. de Villiers is op die jongste vergadering van die
Universiteitsraad vir 'n tweede termyn van vyf jaar as Rektor van
die Universiteit van Stellenbosch herkies. Die aanbeveling van
die Senaat sowel as die Raadsbesluit was eenparig.
Prof. De Villiers, wat prof. H. B. Thom in Januarie 1970 as
Rektor opgevolg het nadat hy bekendheid as praktiserende gine
koloog, navorser en akademikus verwerfhet, het uit die staanspoor
indruk gemaak met sy genaakbaarheid en spontane vriendelik
heid.
Die byna vyf jaar sedert hy Rektor geword het, kan sonder meer
beskryf word as een van groot groei en vooruitgang aan ons
Unlversiteit.
Die" getal studente aan die Universiteit van Stellenbosch het
sedert 1969 met byna 2000 tot 9 270 toegeneem. Verder was daar
groot uitbreidings wat betref departemente en kursusse, terwyl
die eerste fakulteit van Tandheelkunde in die Suide in 1970
ingestel is.
Hierbenewens is daar veral t.O.V. akademiese geboue groot
vordering gemaak. S6 is die nuwe ingenieurskompleks in die
tyd byna voltooi, die Rekensentrum begin en ingewy, die
gebouekompleks van die fakulteit van Geneeskunde en die
Tygerberg-hospitaal opgerig, die Nagraadse Bestuurskool uit-
gebrei en in sy geheel na Bellville verskuif, die OU M.1Jt~- X
Sportsentrum opgerig en ingewy, die nuwe manskoshttil, Bels-'
hoogte, gebou, en 'n sintetiese atletiekbaan aangele.
Die see! hierop is geplaas met die aankoop van 'n stuk grond
naby Durbanville met die oog op die stigting van 'n satelliet
kampus.
In al hierdie sake het prof. De Villiers 'n groot rol gespeel - al
was dit in sommige gevalle net om projekte wat deur sy voorganger
aangevoor was, af te rond.
Nog mylpale is die instelling van 'n beplanningsafdeling aan
die Universiteit - 'n voorlopige beplanningsverslag vir die
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tydperk tot 1990 het al verskyn - en meer onlangs 'n gesond
heidsdiens vir studente.
Talle ander dienste en geriewe is ingestel of uitgebrei, terwyl
sake soos metodes van onderrig en druipsyfers indringende aan
dag gekry her. Daar kan dus met reg gese word dat Stellenbosch
'n bloeitydperk beleef het.
Hierbenewens het prof. De Villiers hom deurentyd beywer vir
gesonde verhoudinge russen die universiteitsowerheid en die
studente.
By het uit die staanspoor duidelik laat blyk dar hy glo dat die
gesag aan 'n universiteit in die Raad van die universiteit gevestig
moet bly - maar hom tog beywer om meer geleentheid te skep
vir oorlegpleging met die verteenwoordigers van die studente.
Toe hy ingehuldig is, het prof. De Villiers hieroor gese: "Studente
moet die vryheid he am onderling sake te kan bespreek, maar
hul optredes moet binne die raamwerk van die Universiteit
en die wette van die Staat geskied. Verder moet die studente
selfwaak dat daar nie ongeregverdige druk van minderheidsgroepe
ontstaan nie."
'n Regstreekse uitvloeisel van sy benadering tot ruerdie nete1ige
kwessie en die wereldwye neiging onder studente om te agiteer
vir 'n meer aktiewe rol in die toekomsbepaling van universiteite
was die instelling van geree1de samesprekings tussen hom en
die Studenteraad van die Universiteit van Stellenbosch. Die
geleentheid wat die studente daardeur gekry het om hul saak te
stel en die begripvolle reaksie wat hulle gekry het, was onteen
seglik tot die voordeel van die Universiteit van Stellenbosch.
Die feit dat hy 'n gesinsman en die vader van vyf kinders is 
twee seuns en drie dogters wat op een na almal studente of
oud-studente aan die Universiteit van Stellenbosch is - het hom
baie gehelp om die studentepols raak te vat en die geringste
skommeling waar te neem.
Sy belangstelling in sport - hy was op sy dag 'n Suid-Mrikaanse
junior dubbelspelkampioen in tennis en het volkleure vir tennis
en hokkie aan die Universiteit van Kaapstad verwerf - en
spontane gemoedelikheid het hom baie gehelp om tot die studente
deur te dring.
Prof. De Villiers, wat hom vir die graad B.A. (Admissie) aan
die Universiteit van Stellenbosch ingeskryf en die eerste jaar
suksesvol voltooi het, het die grade M.B., Ch.B. met onder
skeiding in die finale professionele eksamen (vierde, vyfde en
sesde jaar) aan die Universiteit van Kaapstad verwerf.
Nadat hy 'n jaar lank aan die hospitaal Groote Schuur verbonde
was, het hy van 1948 tot 1952 op Calvinia gepraktiseer en onder
meer die bevalling van die bekende Lombard-vierling behartig.
Hy het toe sy studie aan die Universiteit van Kaapstad voortgesit
en in 1954 die graad M.O. en G. verwerf. Die volgende jaar is
hy met 'n Nuffield-beurs na Engeland waar hy hom in sy studie
veral toegespits het op sitologie en ook verskeie mediese skole
besoek het om 'n studie te maak van leerplanne en die opleiding
van geneeskundige studente in Obstetrie en Ginekologie.
In 1956 is hy aangestel as die eerste hoogleraar in Verloskunde
en Ginekologie aan die Universiteit van Stellenbosch,
waar hy o.m. verantwoordelik was vir die begin van 'n departe
ment van Sitologie. Dit is later uitgebrei tot 'n departement
van Sito-Genetika. In 1964 het hy oak in die V.S.A. gestudeer
met behulp van 'n Carnegie-beurs.
As navorser het hy baanbrekerswerk gedoen en op die terrein
van die Verloskunde en Ginekologie sekere kliniese prosedures
op 'n navorsingsbasis in die Karl Bremer-hospitaal toegepas wat
radikaal verskil het van vorige metodes en sedertdien algemene
praktyk in Suid-Afrika geword het. Verder het hy heelwat na
vorsing gedoen oor die uitwerking van nuwe kontraseptiese



Sy spontane
vriendelikheid
en begrip vir
jongmense het
hom baie gehelp
om tot die
studente
deur te dring

Prof. Jannie de Villiers en mev. Geraldine
de Villiers toe hulle vroeer vanjaar die

" Oud-Matiesaamtrek veer die wedstryd
lussen die Maties en die Tukkies in

Pretoria bygewoon het,

preparate, waarvoor hy geldelike steun uit Frankryk gekry het.
Op uitnodiging van dr. Anton Rupert het hy in 1968 die genees
kundige spesialistediens in Lesotho georganiseer en self die
eerste operasies daar uitgevoer.
Sedert 1954 het daar sewentien artikels deur hom in 'n groot
getal mediese tydskrifte en publikasies verskyn, terwyl hy ook
saam met dr. D. A. Davey die boek "Modern Contraception",
wat deur die Nasionale Raad vir Moeder- en Gesinswelsyn
gepubliseer is, geskryf het.
Prof. De Villiers het hom ook in internasionale kringe onderskei
en was lid van die Uitvoerende Raad van die International
Federation of Obstetricians and Gynaecologists, asook voorsitter
van die Committee of Qualifications wat die internasionale
standaard van die opleiding van ginekoloe bepaal.
Hy het ook verskeie lesings by internasionale geneeskundige
kongresse en konferensies gelewer.
Toe ~y in die jare sestig genooi was om 'n kongres van die
Federasie van Franssprekende ginekoloe in Lausanne, Switser-

land, toe te spreek, het hy hom op 'n ander terrein onderskei.
Hy het drie maande tyd gehad om sy lesing voor te bereL Hy
het die tyd o.m. gebruik om Frans te leer en uiteindelik sy
lesing voor die uitgelese gehoor in die taal gelewer!
Toe hy in 1954 aan die Universiteit van Kaapstad sy finale
eksamen vir graad M.O. en G. afgele het, het hy geskiedenis
gemaak deur dit in Afrikaans te doen ...
Prof. De Villiers het in 1963 Fellow van die Royal College of
Obstetricians and Gynaecologists geword. In 1968 het hy lid
geword van die S.A. Akademie vir Wetenskap en Kuns en in
1969 is by verkies tot lid van die S.A. Geneeskundige en
Tandheelkundige Raad.
Van 1970 af is hy ook lid van die Raad van Trustees van die
S.A. Nasionale Kunsmuseum en sedert 1973 trustee van die
"Remedial Teaching Foundation of S.A.". Hy is vanjaar voor
sitter van die Komitee van Universiteitshoofde van S.A.
Mev. Geraldine de Villiers - sy was 'n nooi De Villiers - is net
soos haar man 'n gekwalifiseerde mediese dokter. C)
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Mnr. Gene Louw, L.V. vir Durbanvdle

Die nuus dat die Universiteit van Stellenbosch sy satel
lietkampusse in die noordelike stadsgebiede van Kaapstad
gaan uitbrei, het 'n rimpeling op meer as een front in
die Kaap veroorsaak.
Onder die mense wat hulle blydskap oor die aangekon
digde satelIietkampus by Durbanville uitgespreek het, is
mnr. Gene Louw, Oud-Matie en L.V. vir Durbanville, wat
hom lank reeds beywer vir 'n uitbreiding van universi
teitsgeriewe in die Kaap.
"Daar kan vir my in 1974 geen groter en verblydender
nuus wees nie as hierdie aankondiging van die Universi
teit van Stellenbosch dat 'n stuk grond aangekoop is met
die oog op nog 'n satellietkampus vir die Universiteit,"
het hy gese.
Hy het gewys op die byna ongelooflike vinnige groei en
ontwikkeling van hierdie stadsgebiede - Bellville, Parow,
Goodwood, Thornton, Milnerton, Durbanville, Kraaifon
tein, Brackenfell, Kuilsrivier en die aangrensende
afdelingsraadgebiede - en dat daar tans sowat 70 skole
met meer as 30 000 leerlinge is. Hiervan is sowat 10 000

op hoer skool en 72% Afrikaanssprekend.
"Die feit dat hierdie groot getal kinders nou 'n universi
teitskampus op hul drumpel gaan kry, bring mee dat



universiteitsopleiding finansieel binne die bereik van talle
potensiele studente geplaas word - veral danksy die uit
skakeling van steeds stygende losieskoste.
"Om tred te hou met die hoe eise van 'n veranderende
wereld is dit van kardinale belang dat
Suid-Mrika die buitengewoon groot ongetapte
potensiaal van studente - ook in die Tygerberg - wat
begerig is om hul akademies toe te rus maksimaal benut.
"Die Universiteit van Stellenbosch verdien daarom om
geluk gewens te word met die versiendheid wat hy aan
die dag gele het deur hierdie uitbreiding van sy aka
demiese geriewe aan te pak en vir 'n behoefte van die
toekoms te beplan," het mnr. Louw gese.
Toe die Rektor, prof. J. N. de Villiers, die aankondiging
gedoen het dat sowat 220 hektaar van die plaas Langeberg
sowat 30 km van Stellenbosch - vir RI 675 000 aangekoop
is, het hy daarop gewys dat die Universiteit kampusse in
Bellville (Handel en Administrasie), Tiervlei (Genees- en
Tandheelkunde) en Saldanha (Krygskunde) het. Die
Rektor het gese hierdie kampusse se groei sedert 1958 en
die groot toename in die getal studente uit die stadsge
biede van Kaapstad wat op Stellenbosch studeer, het
hierdie uitbreiding noodsaaklik gemaak.



Interessant en insiggewend is die groei wat die buitemuurse
afdeling van die Universiteit van 1958 tot 1972 ondervind het 
van 49 tot 525 studente. Dit beteken dat dit binne vyftien jaar
tienvoudig vermeerder het. As dit in die daaropvolgende vyftien
jaar net sou verdubbel, sal daar in 1987 dus meer as 'n duisend
studente wees.
Die vraag na buitemuurse studiegeleentheid anders as in die
handelsrigting het die Universiteit reeds genoodsaak om die
kursusse uit te brei wat hy buitemuurs aanbied. Dit is vandag
moontlik oIjr,1:Jenewens grade in Handel en Administrasie ook
'n B.A.-grairrrbuitemuurs te verwerf. Verder word 'n vierjarige
kursus vir die sekondere onderwysersdiploma ook aangebied.
Wat die Fakulteit van Geneeskunde en Tandheelkunde in
Tiervlei betref, is die verwagting dat die studentegetal teen
1985 tot I 500 sal styg.
Benewens die aanvraag vir buitemuurse deeltydse onderrig, is
daar 'n groot potensiele aanvraag vir heeltydse onderrig deur
medium van Afrikaans in veral die noordelike stadsgebiede.
Bewys hiervan is die groot getal studente uit hierdie gebiede
wat tans vir heeltydse kursusse op Stellenbosch ingeskryf is 
nagenoeg 1 500. Na verwagting sal dit teen 1980, wanneer die
eerste geboue van die nuwe kampus moontlik voltooi sal wees,
in die omgewing van 2 000 wees. Dit kan aanvaar word dat 'n
groot getal van hierdie studente sal verkies om "nader tuis"
klas te loop.
Die groei van die blanke bevolking van die landdrosdistrik
Bellville aileen, maak die beplanning vir 'n universiteit vir die
deel 'n saak van belang. Die bevolkingsgroei daar is reeds sedert
die vroee jare twintig baie skerp. Van 1921 tot 1970 het dit van
6491 tot 107 134 toegeneem. Na raming sal dit teen die einde
van die eeu, insluitend die bevolking van nuwe aangrensende
gebiede, op tussen 400 000 en 500 000 te staan kom. 'n Blanke
bevolking van hierdie omvang verreenwoordig 'n universireit
srudentepotensiaal van russen 8 000 en 10000.

Die terrein vir die nuwe kampus Ie op 'n fokuspunt van blanke
residensiele ontwikkeling en van besraande en beplande paaie.
Dit is deel van die driehoek wat gevorm word deur die nasionale
pad van Kaapsrad na Paarl, die hoofpad van Bellville na
Malmesbury en die verbindingspad russen Kraaifontein en
Durbanville. 'n Snelweg wat van Valsbaai in die suide tot aan
die Weskus sal loop en oor aIle paaie van en na Kaapstad sal
sny, word beplan. Dit salop die westelike grens van die terrein
verby gaan. 'n Alternatiewe hoofpad, wat van oos na wes oor
die terrein sal loop, word ook in die vooruitsig gestel.
Die onmiddellike voedingsbron vir 'n universiteit op hierdie
plek is die noordelike stadsgebiede van Kaapsrad war feitlik
reeds teenaan die suidelike grens daarvan raak en aan beide die
oostelike en westelike grens dit reeds verbygesteek het. Primere
voedingsbronne sal wees ander gebiede van groter Kaapstad en
gebiede soos PaarljWellington, MalmesburyjMoorreesburg en
SaldanhajVredenburg.
Hoewel die Universireit nog geen definitiewe besluire daaroor
geneem het nie, word voorsien dat die satellietkampus ontwikkel
sal word om heeltydse en deeltydse na-uurse onderrig in die
humaniora te akkommodeer. Omdat die behoefte aan onderrig
op 'n buite-kampus afhang van faktore soos die gretigheid van
studente om op Stellenbosch te studeer, sal die Universiteit
aanvanklik eers op 'n k1einer skaal begin deur onderrig- en
beperkte ontspanningsfasiliteite vir sowat I 000 heeltydse
studente in die humaniora te skep. 'n Groter getal sal in die
begin nog geakkommodeer kan word, in die bestaande
buitemuurse fasiliteite, en die twee inrigtings sal saam
ook die aanvraag vir na-uurse onderrig behartig.
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Die plan is om die ontwikkeling in drie fases te laat geskied.
In die eerste fase sallesingkamers en akademiese geboue vir
I 000 srudente in die humaniora opgerig word, met beperkte
biblioteek- en administratiewe geriewe. Vakke waarvoor die
besteding op apparaat nie so groot is rue, soos die in die fakul
teite van Lettere en Wysbegeerte, Handel en Administrasie en
Opvoedkunde, sal eerste aan die beurt kom.
Die groot aanvraag na buitemuurse en na-uurse universitere
opleiding, en die redelike gemak waarmee dit in bogenoemde
srudierigtings aangebied sal kan word, hou die versekering van
'n hoe gebruiksfaktor van akademiese geboue in. Geboue sal
deurlopend van 8.00 vm. tot 9.30 urn. gebruik kan word. Ge
meet aan bestaande standaarde vir hoer onderwys verteenwoor
dig dit 'n uitstekende opbrengs op kapitaal-investering.
am dit op die mees ekonomiese wyse te kan doen, sal die skaal
vir voorsiening van dienste aanvanklik grater moet wees as wat
in die eerste fase werklik benodig word. In die lig hiervan kan
die verwagte besteding op die eerste fase van ontwikkeling, vir
afsluiting teen ongeveer 1980, sowat R2 miljoen vir geboue en
R1 miljoen vir dienste en terreinontwikke1ing wees.
Weens personeel- en finansiele oorwegings sal die tweede fase
van ontwikkeling, d.w.s. van 1980 tot 1990 of selfs 2000,

moontlik ook beperk wees tot ontwikkeling vir humaniora. Tot
1990 sal moontlik dan vir 'n verdere 2000 heeltydse studente
voorsiening gemaak moet word, en tot die jaar 2000 vir 'n totaal
van 5 000 heeltydse studente in die humaniora.

Die ontwikkeling sal nie halsoorkop
aangepak word nie. Geen geboue sal
opgerig word voordat die totale
beplanning van die terrein afgehandel is. '/1 X

Omdat die m-um.e "udentoge"l ",dige< groei, ,,1 ~
enige tydstip in die beskikbare fasiliteite geakkomm (leer kan
word. 'n VoIwaardige biblioteek en voldoende ad mistratiewe
fasiliteite sal vroeg in die tweede fase voorsien w. rd, asook 'n
matige voorsiening van koshuise vir sowat 20% van die heel
tydse studente en volle ontspannings- en spoltgeriewe.
Bereken oor 'n groeitydperk van 20 jaar (t9( die jaar 2000) en
teen huidige pryse, sal waarskynlik minstehS R30 miljoen nodig
wees vir volle kapitale voorsiening gedwlende hierdie fase.
Die derde fase van ontwikkeling, na die jaar 2000, sou toegespits
kon word op voorsiening vir ondeq~ in die suiwer en toege
paste wetenskappe, en dan sal 'n)-aarlikse kapitale besteding,
teen huidige pryse, van ses tot,a'gt miljoen rand verwag kan
word.
Die ontwikkeling sal nie hats'oorkop aangepak word nie. Geen
geboue sal opgerig wor~li<,ordat die totale beplanning van .die
terrein afgehandel is6u~ Omdat beplanning ook afhanklik IS
van goeie kaarte en o'pthetings, sal dir 'n geruime tyd duur voor
dat planne geteken kan word. Die eer'ste geboue sal dus eers
oor sowat drie tot vier jaar kan begin verrys.
Wat die landskapsbeplanning betref, Ieen die terrein hom tot
die ontwikkeling van 'n pragtige kampus. Bestaande boom
lanings sal uit die staanspoor bydra tot 'n gevestigde voorkoms.
Die aankoop van die grand by Durbanville is 'n mylpaal in die
geskiedenis van die Universiteit. Die stigting van 'n nuwe
kampus is 'n uitdaging en die Universiteit van Stellenbosch is
vasbeslote om ook op die wyse sy opvoedkundige taak uit te
breL •



"Dit het
'n nuwe
dimensie
aan my lewe
gegee; ek
het veel
meer
verdraagsaam
geword... "

Prof. Ernst van Heerden in sy rystoel tuis nadat hy sewe maande lank in die hospitaal was en albei sy bene verloor het.
Prof. van Heerden het nag nie kans gehad am sy motor te laat verander nie en ry elke dag per taxi na sy werk.
Smiddae bring die taxi hom na die rehabilitasie-hospitaal in Johannesburg vir terapeutiese behandeling en sy
daaglikse swem in die verwarmde bad by die hospitaal.

",.
rofessor Ernst van Heerden
erk en skryf al weer

Prof. Ernst van Heerden, bekende digter en skrywer en
hoof van die departement Afrikaans-Nederlands aan die
Universiteit van die Witwatersrand is weer in die tuig. En
heerlik blymoedig! "Ek's nou oor die krisis en het al weer
begin werk en skryf," het hy met 'n opvallende toon van
lewensblyheid in sy stern aan "Matieland" gese.
Die feit dat hy albei sy bene in operasies verloor bet, het
hy met groot wilskrag en 'n on"Musbare lewensdrif tref
fend te bowe gekom.
"Ek is nog in my rystoel, maar oor twee weke kry ek
hopelik my eerste stel kunsbene," het hy vertel toe ons
gesels het. "Dan sal ek natuurlik weer rnoet leer loop, eers

i irfetl9rukke en dan met twee kieries ... ek sal later dalk
I.net/een kierie nodig he," het hy bygevoeg.
Prof. Van Heerden, Hertzog-pryswenner en "lo/iatielal'.d"
se eerste amptelike redakteur, ontvang nog gereeld terapie
en besoek die rehabilitasie-hospitaal in J~hannesburg

feitlik elke dag. Benewens ander oefeninge, swem by ge
reelc in die verwarmde swembad by die bospitaal en
dertig lengtes is vir horn niks.
Volgens prof. Van Heerden is sy arms deesdae so sterk en
gespierd soos bulle lank laas was. "Ek pluk nou die vrugte
van my gewigopteldae en gebruik my arrns om in die bad
te klim en oor die weg te kom deur van die een stel na
'n ander te swaai. Ek kan ook op my arms staan".
Oor die ,neer as sewe maznde wat hy in die hospitaal
deurgebring het, praat hy spontaan. "Dit het 'n nuwe
dimens::~ aan my lewe gegee; ek het veel meer verdraag
saam en genaakbaar geword. Die ontsettende Iyding wat
ek in die hospitaal g-esien het - jong kerels van twintig,
een-en-twintig jaar wzt spasties is ere wie se arms en bene
pap hang - het my laat besef hoeveel ek het orn voor
dankbaar te wees."
• "Matieland" wens nom graag sterkte en vreugde toe!
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Onder die
klam strooi
was die
verrassende
vonds ... !
Opgerol en
verfrommel
was die
doeke wat
een vIr een
uitgehaal is.
Geskeur. Ge
kraak. Vol
gate. En tog
onmisken
baar hare ...
haar katte,
haar eende,
haar oes
lande .. .
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Maggie Laubser tussen haar kwaste en verfdose in haar ateljee in die Strand waar sy die laaste jare gebly en geskilder het.
Hierdie foto is in 1966 geneem en was onder die groat klomp foto's wat na haar dood in die huis gevind is. Sy het aile
meubels aan die Universiteit nagelaat, maar die kwaste en ongebruikte verf aan die skrywer Johannes Meintjes, wat 'n
goeie vriend van haar was.



UNIEKE SKIlDERYE
VAN
MAGGIE lAUBSER
ONVERWAGS
IN GARAGE ONTDEK

deur

LOU' WESSELS

Met hierdie skildery was Maggie Laubser besig
toe sy verlede jaar skielik oorlede is. Sy het die
laaste jare gesit en skilder omdat sy baie Jas
van spatare gehad het.

Maria Magdalena Laubser was al lank ter
ruste. Maggie Laubser. Haar huis in die
Strand haas leeg. In die plek van die naam
bordjie "ALTYDLIG" was 'n ander 
"TE KOOP".
Die goed wat sy aan die Universiteit be
maak het, was reeds op Stellenbosch - die
ateljee se meubels, die skilderye wat met
haar dood in die huis was, .. voltooides en
halfklares . , , eiewerk en ander se werk, die
s ersboeke en kartondose vol briewe.
Van heinde en ver was daar al oproepe en
briewe . , , navrae oar en aansprake op 'n
skildery wat so en so gelyk het en wat nag
net afgehaal moes word.
En toe, een oggend, lui die telefoon weer
... die mao wat "ALTYDLIG" se garage
by haar gehuur het. Of ons weet van die
kratte vol strooi agter in die garage?
Die garage. Twee keer het prof. Hans
Triimpelmann en ek Strand toe gery en
ure in haar ateljee en slaapkamer ... tot
agter in die pakkamertjie , .. deurgebring.
Aan die afgelee garage het ons skaars ge
dink.
Beslis nie daardie middag toe ons die eerste
keer gegaan het nie. 'n Doodsheid het
swaar oar alles gehang. Die enigste lewe
was 'n triestige wind wat die herfsblare
am en am gedwarrel het ...
Boonop was 'n mens so vol van die vreemde

Prof. Hans Trumpelmann (heel/inks) kyk saam met mnr. Edgar Bosman en mnr. Charles Du Ry,
direkteur van die S.A. Nasionale Kunsmuseum, na twee van die gerestoureerde skilderye wat in
die garage ontdek is. Mnr. Du Ry (regs) wys na een van die opvallende verskille tussen die twee
doeke.
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Vol gate en met
'n hele hoek
afgeskeur was
hierdie skildery
op papier wat
saam met meer
as 'n honderd
ander onder die
strooi gevind is.

Voukrake en
skeure was vol
op in die werke
wat uit die kratte
in die garage
gehaal is. Op
sommige was
daar ook fungi
en ander vuilig
heid.

Een van die op
windendste
vondse was die
"voorganger"
van haar be
kende skildery
Skaapwagter by
Langebaan, wat
tans aan prof.
Trumpelmann
behoort.

ervaring am s6 diep te delf in die binne
kamer van 'n kunstenares se lewe en ge
dagtewereld ... 'n kunstenares met wie jy
tevore net kontak gehad het deur haar skil
derye op uitstallings of in museums en die
huise van ander mense,
Toe word ons aandag gevestig op die
garage ... en die krane vol strooi. Die strooi
was klam van lank se Ie. Dit moet lank ge
wees het sedert sy laas die krane gebruik
het om skilderye vir 'n uitstalling weg te
stuur.
Onder die strooi is die skilderye gekry , ..
'n oorstelpende vonds!
Vergete was die opwinding van 'n paar
weke tevore ... toe ons in volgestopte laaie
en kartondose die flenters van jare se dink
en tekeu gekry het . , , op koeverte en pos
kaarte, op tekenvelle tussen ritselpapier en
in sketsboeke wat hul kraak deur die jare
verlaor het, baie al vergeel ... klein karnee
van vroee visioene in vae potlood of ver
veegde balpuntink.
Opgerol en verfrommel of platgedruk was
die doeke wat een vir een uitgehaal is. Nog
en nog ... in elke krat 'n klompie. Muffe
rig en klam. Op doek, op karton en op
papier. Geskeur en gekraak, kol-kol selfs
vol gate. Plek-plek het nog net die verf die
verweer oorleef. Baie se hoeke was hee1te
mal weg ... gevreet of gebreek,
En tog nog onmiskenbaar hare. Onder die
nat en die vuil was haar wereld en haar
kleure, kwistig uitgekwas soos in die talle
skilderye van haar wat vandag wyd ver
spreid oor ons land hang en vreugde bring
in die huise en harte van haar bewonde
raars,
Haar katte, haar eende, haar oeslande, haar
skaapwagters en baar bruinvolk , . ,
Prof. Triimpelmann kon sy oe nie glo toe
hy die stukke die eerste keer te sien gekry
her nie. Gaandeweg het verbasing plek ge
maak vir bewondering. Bril in die hand het
hy van die een na die ander geloop .
oorstelp I

"Dis 'n kunshistoriese skat ... vergeet wat
dit werd is. Dis baie meer werd - want hier
sien ons die begin van talle vau haar be
kendste werke ... vroee vorms van visioene
. . . eerste pogings, tweede pogings . . .
sommige niks meer nie as die vlugtige
kleurskets van 'n tema waartoe sy later wou
terugkeer - dis alles wonderlike studie
materiaal !"
In die onafgerondheid van taUe van die
stukke kan 'n mens die soekende gang
waarneem, net soos in haar sketsboeke en
op die koeverte en poskaarte. Die aandag
aan detail ... 'n hand met die vingers eers
s6 en dan weer anders, of 'n skaap wat sy
Ie nie kan kry nie, of 'n eend wat haar kop
nie reg kan draai nie . . . en verskillende



skakerings van kleur of ligvariasies.
Onmiskenbaar Maggie Laubser - al het net
enkele stukke haar naamtekening op - maar
rerselfdertyd 'n openbaring van 'n sy van
die skilderes wat dalk net vir 'n klein
klompie van haar intiemste vertrouelinge
bekend was, en van die oomblikke toe haar
skeppingsvermoe haar half in die steek ge
laat het, toe die kunstenaar in haar "ge
struikel" het.
Soos prof. Triimpelmann opgemerk het:
"dis die goed wat kunsrenaars gewoonlik
opskeur sodat ander dit nie onder die oe
kan kry nie . . . dis net fantasties!"
En opeens was daar volop rede om die wens
van die oorlede skilderes te oorweeg ... om
tog weI te dink aan 'n plek waar haar na
latenskap, bymekaar soos in "ALTYD
LIG", uitgestal kan word, en selfs miskien
met 'n rekonstruksie van haar ateljee soos
dit was in haar huisie in die Strand.
"Wanneer hierdie stukke eers almal geres
toureer en geraam is, salons die publiek
iets besonders van Maggie Laubser kan
wys," het die gewese Duitse professor en
vriend van die kunstenares wat deesdae
onder meer besig is om al die kunswerke
in die besit van die Universiteit van Srellen
bosch te katalogiseer, hardop gedink.
'n Mens kon nie help om te omhou dat
Maggie Laubser haar eerste eenpersoonuit-

Mnr. Henry Wirth, restourateur by die
Universiteit, besig met restourasiewerk aan die
skildery wat ook op die buiteblad afgedruk is.

Mm. Wirth het dae deurgebring om die
skilderye onder die mikroskoop te ondersoek.
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stalling op Stellenbosch gehou het nie . .. die een op die oog af meer voltooid as die grondmareriaal aan te vul en te versterk so
in die ou Hoofgebou, war ingewy is in die- ander, maar geeneen hee1temal klaar nie . . . dat die verf weer 'n srewige basis kon kry.
selfde jaar waarin sy gebore is ... 1886. die voorlopers van stukke in versamelings Plek-plek moes hele nuwe hoeke opgebou
Prof. Trfunpelmann se oe het vernou. "JY of private besit dwarsoor ons land. word en die ontbrekende deel opnuut ge
weet," se hy, "ek het 'n skildery wat op Die ontdekking van die meer as honderd verf word.
daardie uitstalling gekoop is, nog deur ou skilderye is dig gehou en daar is dadelik be- Dit het kennis vereis van die kunstenares
dr. Hoge, my voorganger by Duits. Hy gin om die reelings vir restourasie te tref. se tegniek, die dikte van haar kwasse en die
hang daar in my huis ... Skaapwagter by Die op doek is na die Suid-Mrikaanse kleursamestelling van haar vert. Oor die
Langebaan. Ek her dit weer by hom ge- Nasionale Kunsmuseum in Kaapstad ge- kennis het runr. Wirth, wie se vader o.m.
koop ..." bring en die op karton en papier na die X~~der in Duitsland was, gelukkig be
En toe, later, toe al die skilderye vir doku- restourasie-afdeling van die Carnegie- skiR--- of ten minste die kundigheid gehad
menrasiedoeleindes gefotografeer is, alles biblioteek. By die museum in die Kaap is om, waar die kennis onrbreek het, die no-
wat in die kratte was, h n~mtretHHg~ die werk toevertrou aan mm. Edgar Bos- dige speurwerk te doen.

. kom. Die Skaapwagt by Langenhoven se man en op Stellenbosch is mm. Henri Vir mnr. Wirth was die taak om 'n gedeelte
»voorgange"r". -- Wirth, wat reeds tien jaar aan die Universi- van die skilderyevonds van Maggie Laubser
Toe was die professor opgewo de. "Sien jy teit verbQnd is en onlangs aangestel is as te restoureer 'n groot uitdaging ... "my
nOll," het hy pyp in die hand eduie, "sien restourateur, ingespan. eerste groot kans in Suid-Mrika om die
jy nOll watse interessante goe ons hier het. Op elkeen het daar ure en nogmaals ure se kennis wat ek deur die jare as leerjonge van
NOll kan iemand die twee'v rgeIyk en sien werk gewag. En elkeen het sy eie probleme my pa en saam met ander mense versamel
wat sy nie wou gehad het en at sy weI wou en uitdagings gehad. het in die praktyk toe te pas."
bereik". Die stukke wat onverwylde aandag moes Elke stuk moes in die fynste besonderhede
Talle van die ander werke erinner 'n mens kry, was die sestien op karton en papier. bestudeer word en hy her dae lank in die
ook oombliklik aan verkoobte skilderye van Sommige van hulle was so erg beskadig en laboratorium van die departement Beel
haar wat bekend geword het. Van ander is bros dat dit nouliks gepanteer kon word. dende Kunste gesit om die skilderye onder

d", wm tw", die '\t{~ ,~~:s~~ :i' ,mte pcobl"m was om die ,gt'C- die miktoskoop te bekyk.
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Daarna het hy nog sowat drie maande lank
gewerk om die restourasie te doen.
"Ek het drie volle dae gesit net om agter te
kom hoe Maggie Laubser haar kleure ge
meng het. Deur skoon pigmente te meng,
kon ek net nie uitkom by haar blou of
watter ander kleur ook al nie. Eers toe ek
besefhet in watter mate sy wit gebruik het,
het ek haar kleure gekry ... in alles is daar
'n wasempie wit. Die skoonmakery van die
skilderye was ook 'n hele gedoente," vertel
hy.
Met mm. Edgar Bosman in die Ka~p het
dit nie makliker gegaan nie. Altesame 79
stukke is by hom afgelaai, sommige op twee
kante beskilder. Ook hy moes eers skoon
maak, want daar was sand, vlieemis en op
party selfs fungi. Bruin vlekke, veroorsaak
deur lang blootstelling aan 'n vogtige om
gewing, het talle ander werke ontsier.
Nog 'n groot probleem was om die doeke
plat te kry nadat hulle so lank - na raming
sowat twintig jaar - opgerol was. In ver
skeie was daar voukrake wat die verfvan die
doeke taat afskilfer het.
Waar die verflaag nog in 'n goeie toestand
was, het mm. Bosman dadelik begin skoon
maak, met 'n spesiale middel vir die ver
wydering van oppervlaktevuil op skilderye.
By het daarvan saamgebring toe hy in 1972
ml meer as drie jaar in Europa na Suid
Afrika teruggekeer het.
Die kleiner skilderye wat net op doek was,
het hy op karton vasgesit met 'n mengsel
van byewas en kunshars. Daarna is die onr
brekende gedeeltes geretoesjeer en uiteinde
lik vernis.
Die skilderye waarop die verf reeds begin
afskilfer het, het nog meer werk vereis.
Bierdie doeke moes eers met 'n mengsel
van byewas en kunshars behandel word. Dit
h~t hy van die agterkant van die doeke af
met 'n strykyster in die doeke in gestryk.
Nadat dit afgekoel het, is dit op die
vakuum-verwarmingstafel gesit waar die
doek onder druk en met hitte heeltemal
platgedruk is. Daarna moes die was op die
voorkant weer afgehaal word.
S6 moes hy die verweer hokslaan voordat
hy kon begin skoonmaak en uiteindelik
retoesjeer.
"Dis harde werk," vertd mnr. Bosman,
"maar ek geniet elke oomblik daarvan. En
my bewondering en waardering vir die vrou
word net groter, veral vir die werk wat sy
gedoen het in die rydperk waaruit hierdie
skilderye kom ... die jare tien tot sowat
vyf-en-veertig. Feitlik elkeen bevestig op
nuut haar hoogstaande tegniek."
Mm. Bosman se dat dit vir hom 'n ervaring
was om so werk-werk in te dring in elke
aspek en periode van haar skilderkWls.
"Baar hele ontwikkeling as skilderes kry 'n

MaggIe Laubser soos sy In 1919 gelyk he!. Hlerdle foto, wal In Antwerpen geneem IS, was oak
onder die foto's wat in haar ateljee gevind is.

mens hier. Ek het haar werk geken en was miskenbaar 'n Suid-Afrikaanse stempel;
nog altyd 'n Laubser-entoesias, maar nou is ander tonele, ander onderwerpe en in 'n
sy vir my heeltemal blootgele. ander lig, maar nou met 'n vaste koers - 'n
"Hier's van haar heel eerste skilderwerk -'V koers waarvan ve~ising en minagting
uit die dae toe sy nog geen onderrig gekry/ \ haar rue kon laat~fWyk rue, totdat die
het rue, soos die een sonneblomstudie. . mense se oe opgegaan het vir die egtheid en
Ander kom uit die tyd toe sy die eerste keer die skoonheid van haar kuns. Ook van die
oorsee was ... van haar eerste werk daar Maggie Laubsers het daar talle stukke onder
oorkant. Die gedemptheid daarvan is op- die klam strooi in die kratte uitgekom," ge
vallend. Dan is daar skilderye uit die tyd sels hy.
toe die Duitse ekspressioniste haar so be- Weldra sal hulle almal gerestoureer wees en
invloed het ... toe alles in felle kleure, skerp iewers voorkaot toe sal die publiek die kaos
lyne en strak vormgewing uitgebars kry om hulle op 'n uitstalling te sien. In
het. tussen is met eie fondse en met behulp van
"Italie het 'n soor! kalmerende invloed op ruim skenkings deur dr. Anton Rupert en
haar skilderkuns gehad, veral wat betref Boland Bank Bpk. 'n gebou vlak langs die
haar kleurgebruik ... asof sy meer besadigd ou Lutherse kerkie, wat deesdae die kuns
geword het. Die felheid wat haar werk in museum van die Universiteit is, reeds aan
Duitsland gekenmerk het, was gedemp. gekoop . . . vir 'n permanente plek vir
"Op die werk wat sy.na haar terugkeer na Maggie Laubser se nalateoskap aan die
Suid-Afrika gedoen het, is daar weer 00- Universiteit van Stelleobosch. ()
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Die Universiteitskoor Stellenbosch in die Gehoorsaal van Unisa in Pretoria. Die Koor het onder leiding van sy puik dirigent, prof. Philip McLachlan,
op sy onlangse wintertoer groot gehore in vervoering gehad

Universiteitskoor
Die Universiteitskoor het honderde Oud-Maties in vanjaar se
wintervakansie weer in vervoering gehad. Die Koor, wat sy 2Iste
bihnelandse toer en die agttiende onder leiding van prof. Philip
McLachlan onderneem het, het oak nie net Oud-Maties se
harte warmer laat klop nie - kritici was uitbundig in hullof vir
die KooL
En dan dink 'n mens dadelik aan die opskrif op die kunsbladsy
van Pretoria News. Langs 'n foto van die Koor se uitmuntende
dirigent het dit gestaan ... Without doubt, S.A.'s leading
university choir.
Trouens, 'n mens hoef maar net na die opskrifte van die resen
sies oor die uitvoerings in die verskillende koerante te kyk as
jy 'n aaoduiding wil kry van die gehalte van die Koor se sang
op die afgelope toer.
Die opskrif in Rand Daily Mail het gepraat van Maties full,
smooth sound en Die Transvaler se resensie het verskyn onder
die opskrif Maties na 4 toegifte neutvars.
In Durban het The Natal Mercury dit 'n Unusual musical
experience geno· ,terwyl TJieIJafly-N~.z.seresensie geplaas
is onder die ops rif The Maties ... and c:cowd rejoices.
Hierdie toer was . .~s~---s-edtfthy verlede jaar uit-
voerings in Wes-Duitsland en elgie gelewer en aan die fees vir
universiteitskore in Portugal eelgeneem het.

Na daardie toer het die Koor verskeie staatmakers verloor en
moes nie minder nie as negentien nuwe stemme in die Koor van
ses-en-vyftig opgeneem word. Aan die end van verlede jaar het
nog 'n groot klomp lede van die Koor opgehou en moes daar
vanjaar nog twee-en-twintig nuwe stemme gekry word.
Ondanks die feit dat hy die jaar met 'n bra onervare koor begin
het, het prof. McLachlan sy program drasties hersien en ver
skeie nuwe uitdagende werke aangepak.
86 was daar heelparry goedjies v;;at hy verlede jaar in Portugal
raakgeloop het, asook uittreksels uit die Misa Criolla van die
Argentynse komponis Ariel Ramirez, die onkonvensionele eie
tydse komposisie Rondes van die Skandinawiese komponis Folke
Rabe, twee vir die Koor onbekende werke van Suid-Afrikaanse
komponiste, 'n verwerking deur 'n oud-koorlid van 'n Beatle
liedjie en 'n verwerking van Kleurliog-volkswysies.
Reeds by die inwyding van die D. F. Malan-Gedenksentrum
waar die Credo van die Suid-Afrikaanse komponis Pierre Malan
vir die eerste keer deur die Koor gesing is, was dit duide1ik dat
claar 'n "nuwe klank" in die Koor is.
Die pragtige balans tussen die verskillende stemgroepe asook
die suiwerheid van die soprane en die gehalte van die basse her
'n mens by die eerste hoorslag getrer. Die gevoel dar hierdie
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S6 het die meer as 'n duisend luisteraars by die Koor se uitvoering in die Gehoorsaal van Unisa in Pretoria
die Koor staande toegejuig. Die Koor het vanjaar 'n heIe paar sulke ovasies gekry.

skitterop toer
Koor van 1974 selfs groter indruk kan maak as die van verlede
ja,ar het spontaan posgevat ...
Eh wanneer 'n mens nou die wintertoer in oenskou neem, word
dit sander meer bevestig. Die Universiteitskoor Stellenbosch
het op hierdie toer 'n pei! bereik wat, soos Colin Hartley in
Pretoria News geskryf het, moeilik deur ander koorgroepe oor
tref sal kan word,
'n Mens kan maar net aanhaal wat Hartley geskryf het: "For a
body of over 50 voices, this choir has an astonishing sense of
ensemble. The balance of the voice parts is good, and I could
not have wished for a clearer or more beautiful soprano tone.
The intonation was by and large faultless.
"Pianissimos were precise and delicate; climaxes impressive and
often exciting. And in between there was a wide range of
dynamics of which the conductor t ok full advantage. Phrases
were carefully tapered, and th tatck as always good." ~
Die program, skryf hy, "was fu unusual and stimulatin \
material. "
Vit die resensies blyk dit baie dl.lfdelik dat die samestelling en
inhoud van die program ewe vee! indruk gemaak het as die
uitvoering van die verskillende IJ.ommers.
S6 ,luyf ,,R=,d,," in Piet~fi"b",g,"P,of",o, MeL"hl=
fu" welded togeth" = in"ej Iy ve",tik geoup of ,inget< who

CAtt~c. £

make the most delightful music. The programme, too, was an
example of impeccable taste ..."
Die resensent van The Daily News in Durban verwys na die
Koor as "this replendent and versatile group, who in the space
of one concert pack their travelling bags to sing such far-flung
and diverse material as a Misa Criolla from the Argentine, a
West Indian Calypso, a sacred song from Macau, a love song
from Portugal and a segment of Abbey Road Beatlemania.
"All tossed off with a sense of style and timeless spirituality
which made their lengthy programme seem all too short.
"It is only possible to mention a few ofthe'evening's highlights:
in the sacred section the gloriously sung setting by Louis Bour
geois of the 42nd Psalm; the grandeur of Bruckner's Locus Iste;
and the exciting revelations heard in Ariel Ramirex's Misa
Criolla, sung to an exotic background of string bass, two
guitars and throbbing percussion.
"In the secular section Holm's Equitabat Bovo was the one to
excite the imagination with its maze of tongue-twisting flip
peries while the supreme achievement of the evening from a
scoring viewpoint was Arthur Wegelin's contemporary-sounding
l)amkafeekantate. This was really worth a notice to itself.
Sandwiched in between these achievements was Rondes - an
improvisatory exercise in vocal sound which simulated the Moog,
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synthesisers, ricocheting echoes and the dizzy spectrum of
electronic sound. Brilliant!
"Finally, a marvelous group of folksongs which included a brace
from Langenhoven, a thickly-scored arrangement by Bram
Potgieter of Yesterday and a collection of ethnic humour and
dialect songs from the community. All put over with devastating
effect."
Net soos hierdie resensent was ander baie belndruk met die
koor se uitvoering van Falke Rabe se eietydse komposisie
Rondes.
"This Piece," skryf L.K. in The Natal Mercury, "with its
magnificent shimmer of pyrotechnics, is one of the highlights
in a distinctive, original programme delivered by the choir in
the Durban City Hall.
"A group of 54 singers, giving a vocal equivalent of electronic
music, with screams, laughs and mutters, makes for a most
interesting contemporary experience and this item in itself is
reason for hearing the Stellenbosch University Choir ..."
Ook Michael Feldman van Rand Daily Mail sonder die Koor
se vertolking van hierdie eietydse komposisie uit.
Hy skryf:
"Rounds by the contemporary Scandinavian, Falke Rabe,
showes how rich a store of musical expression a choir as ac
complished as this can exploit with this medium - from hisses
and shouts to long ooh and ah sounds, short barks and exclama
tions to hand rubbing and ghoulish laughter.
"Quite how the choir's leader, Philip McLachlan, produces so
smooth and full a sound despite the almost complete lack of
conventional melody and harmony I cannot say, yet the effect
is an education in musical awareness".
Hy noem ook Bram Potgieter - hy het verlede jaar nog in die
Koor gesing - se verwerking van Yesterday.
"At the other end of the spectrum, the choir gave an ethereal
version of Yesterday by those well-known modern composers
John Lennon and Paul McCartney ..."
"Recorder" van Pietermaritzburg het ook spesiaal na die Koor
se vertolking van hierdie nommer verwys. Hy skryf: "I was
entranced with their rendering of Paul McCartney's Yesterday.
This charming little song of BeatIe fame was unexpected but
created greatness out of triteness and the strength of the choir
is their ability to make every song a gem."
InOggendblad (Pretoria) skryf Johan Pieterse dat talle gewese
Maties "by Dinsdagaand se heerlike belewenis" sekerlik met
hom sal saamstem dat 'n mens 'n warm gevoel om die hart kry
by die aanhoor van "soveel sing-omdat-sing-Iekker-is-spon
tanieteit deur die met reg veelgeroemde koor van ons alma
mater".
Vir hom was die Kyrie en die Gloria uit die Missa Criolla ,,'n
hoogtepunt". "Die Kyrie is met 'n gepas-swoele aura van
Suid-Afrikaanse Rooms-Katolisisme gesing, terwyl die lustige
Gloria net die regte mate van volkse godsverering oorgedra
het."
Opvallend en gepas is die lof wat Oom Philip toegeswaai word.
The Daily News in Durban verwys na hom as "the catalyst
behind this resplendent and versatile group ..." en in Oggend
blad word s6 oor hom geskryf: "Dit sou onrealisties wees am die
bekwaamheid van enige koor net aan die voortrefiikheid van die
groep toe te skryf. Op stuk van sake is 'n koor net wat sy leier
van hom maak. Wat die Stellenbosse Universiteitskoor betref,
kom alle eer prof. McLachlan toe.
"Die liefde en geesdrif wat hy teenoor die musiek openbaar,
gepaard met sy innemende persoonlikheid, is per slot van reke
ning verantwoordelik vir die gehalte van die groep."
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Prof. Philip McLachlan, dirigent van die Universiteitskoor, soos die
koorlede hom tydens 'n uitvoering sien. Oom Philip het vanjaar met 'n
klomp nuwe stemme 'n hele paar vreemde en uitdagende werke
aangepak ... en die stoutste verwagtinge oortref!

S6 kan 'n mens aangaan. Oral was die kommentaar op die Koor
se uitvoerings vollof en waardering.
Die Koor het altesame twaalf uitvoerings gelewer en het opge
tree in Kimberley, Kemptonpark, Pretoria, Johannesburg,
VrY4eid, Empangeni, Durban, Pietermaritzburg, Port Shepstone,
Umtata, Oos-Londen en Port Elizabeth.
Die vyf konserte in Natal is aangebied in samewerking met die
Natalse Raad vir Uitvoerende Kunste, waar mm. Chris Lom
bard, direkteur, en veral dr. Eduan Grobbelaar, bestuurder en
hoof van musiek - war albei Oud-Maties is - geen moeite
ontsien het om die besoek aan Natal'n sonderlinge ervaring te
maak nie. Hul taak is vergemaklik deur die taUe Oud-Maties
en vriende wat studente in hul huise ontvang en gratis van losies
voorsien het.
Op feitlik al die ander plekke waar die Koor opgetree het, het
gewese lede van die Koor of Oud-Maties hartlik en hard gewerk
om die reelings vir die konserte te tref en huisvesting te verskaf.
Hier dink'n mens veral aan mev. Thero~p imberley, Riel
CiUie in Pretoria, Thys CiUiers in Johann rg en Dirk
Kleinschmidt en Rennie Collins in Umtata en Matieland se
graag namens die Universiteit en aUe Oud-iMaties baie dankie
aan hierdie mense en die taUe vriende van IStellenbosch vir die
geleentheid wat die Universiteitskoor gebi~d is om vreugde aan

wvod g'ho" " vmk.f. ,j .
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Akademie
vereer
twee
Stellenbosse
hoogleraars

Twee dosente aan die Universiteit van Stellenbosch
is vanjaar deur die Suid-Afrikaanse Akademie vir
Wetenskap en Kuns vereer. Hulle is prof. Dirk lKotze
(Geskiedenis) en prof. Miriam de Vos (Plantkunde),
wat onderskeidelik die Stals-prys vir Geskiedenis
en die Havenga-prys vir lJiologie ontvang. Die pryse
salop 19 Oktober op Stellenbosch aan hulle oor
h:indig word.
By dieselfde geleentheid sal mej. Freda Linde,
bekende skryfster van kinderboeke, ook haar prys
ontvang.
Mnr. Leon Strydom, gewese lektor in Afrika,llns
Nederlands aan die Universiteit wat die E~e~
Marais-prys vir jong Afrikaanse skrywers verwerf
het, sal die prys later in ontvangs neem. Hy studeer
tans in Nederland.
Prof. De Vo§ is-die eerstt'...Y..t..QM in Suid-Afrika wat
'n prys vi4atuurwent~;krPli~prestasievan die
Akademie o~ng, tefwy prof. Kotze die agtste
Stellenbosser - dosente wat ook op Stellenbosch
gestudeer het en oud-studente wat aan die Universi
teit gedoktoreer het - is wat 'n toekenning vir
Geskiedenis of KuJtuurgeskiedenis van die Akademie
kry. /

I
• Matieland wejS hulle hartlik geluk!

Prof. Miflam de Vas (bo) en prof. Dirk Kotze (onder), wat vanjaar onder
skeidelik 'n Havenga-prys vir Biologie en 'n Stals-prys vir Geskiedenis van die
Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns gekry het.
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Die amptelike inwyding van die D. F. Malan-Gedenksentrum het plaasgevind presies tien jaar nadat die eerste oproep gedoen is om geld in te
samel vir 'n monument vir dr. D. F. Malan en op die honderdste herdenking van sy geboortedag.

D.F. MALAN-SENTRUM

Die Gedenksentrum is deur Minister P. W. Botha, leier van die
Kaaplandse Nasionale Party, namens die Party aan dr. J. S. Gericke,
Vise-Kanselier van die Universiteit, aan die Universiteit oorhandig.
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Die oorhandiging van die D. F. Malan-Gedenksentrum deur die
Nasionale Party aan die Universiteit van Stellenbosch is 'n
gebaar van vertroue in die jeug van ons land en ons jong mense
het hierdie vertroue nodig in die vertrouenskrisis wat die
wereld vandag belewe.
S6 het dr. J. S. Gericke, Vise-Kanselier van die Universiteit,
op 22 Mei vanjaar gese toe hy die Sentrum op die inwydings
plegtigheid namens die Universiteit in ontvangs geneem het.
Die ampte1ike inwyding van die Sentrum het plaasgevind presies
tien jaar nadat dr. T. E. Donges, gewese Kanselier van die
Universiteit, die eerste oproep gedoen het om ~e1d vir 'n waar
dige monument vir wyle dr. Malan in te same! en op die
honderdste herdenking van die groot volksman se geboortedag.
'n Groot getal vooraanstaG\nde mense en hulle eggeno'tes het die
inwydingsplegtigheid bygewoon. Onder die aanwesiges was
verskeie lede van die Kabinet, oud-Kabinetslede, adjunk
ministers, verskeie lede van die Senaat en Volksraad, die
Administrateur van Kaapland, rom. A. H. Vosloo, die hoof van
die Weermag, adml. H. H. Biermann, en talle ander hoe persone.
Die Kaaplandse Provinsiale Raad het sy werksaarnhede .vir
die dag spesiaal opgeskort sodat lede die inwyding kon bywoon,
Die kinders van dr. Malan - ds. Danie Malan van Kaapstad,
mm, Hannes Malan van Stellenbosch en mev. Marietjie en dr.
Chari Cilliers van Stellenbosch - asook mev. Preller, 'n suster
van dr. Malan, was ook daar.
Die Kanselier, dr. B. J. Vorster, wat die Sentrum nameos die
Universiteit in ootvangs sou neem, was afwesig weens siekte, en



~ .'

'n Klompie van die re-g ste onder djft?S'kildery van wyle dr. D. F,
Malan in die Sentru , Inks voor si(Sy Edele M. Viljoen, Minister van
Arbeid, en Pos- en TeJegraafWe~m~Hanlie Muller, Sy Edele L.
Muller, Minister van Vervoer en y dele dr. C. P. Mulder, Minister van
Binnelandse Sake en Inligting. Uli s agter sit prof, C. G. W. Schumann,
voorsitter van die Konvokasie, en regs agter mnr. S. Theron, lid van die
Universiteitsraad.

Die ·D.F. Malan-Gedenksen
trum is nie net 'n sieraad vir
die Universiteit van Stellen
bosch nie, maar ook 'n
dienlike monument vir 'n
leier van aIle tye en 'n
simbool van geloofs
ojDtimisme . ..

FEESTEllK INGEWY

-,.

Teen die agtergrond van die bekende Stellenbosse Pieke en Botmaskop staan die D. F. Malan- Gedenksentrum op Coetzenburg. Die gebou met
sitplek vir 3 000 mense is op 22 Mei vanjaar ingewy.
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Mnr. Wlilem Doman (bo), voorsllter van die pas uitgetrede Studente
raad, het namens die studente van die Universiteit dankie gese vir die
Sentrum. Op die foto onder Ie mnr. Hannes Malan, seun van wyle dr.
D. F. Malan, 'n krans op die graf van sy vader in die Stellenbosse
kerkhof. Die kranslegging was op die oggend van die inwyding en
kranse is deur verskeie instansies van heinde en ver gele.

sy plek is ingeneem deur die Vise-Kanselier, dr. J. S. Gericke.
'n Kenmerk van die verrigtinge was die waardigheid en stipte
likheid waarmee alles verloop het.
Die huldiging het begin met 'n kranslegging in die oggend by die
grafvan dr. D. F. Malan, wat op 7 Februarie 1959 aan sy Stellen
bosse waning, M6rewag, oorlede is. Kranse is deur verskeie
instansies van heinde en ver gele.
Die aanwesiges is verwelkom deur mm. Piet Lombard, Direkteur
van Ontwikkeling aan die Universiteit en voorsitter van die
(~iekomitee i.s. die D. F. Malan-Monument en die reelings
kom4;e vir die inwyding.
Mm. ~bard het gese dit is vir die Nasionale Party 'n gedenk
waardige aag~mdat een van sy grootste leiers vereer word, maar
ook vir die Un1versiteit, omdat 'n gevierde oud-student en
gewese Kanselier Vereer word!
Minister P. W. Botha;'wat die inwydingsrede gelewer en die
Sentrum namens die NasioR(lle Party aan die Universiteit oor
handig het, het gewys op die k~ wat ge1e is op die gedagte om
'n ,,lewende monument" op te rig'mlc bygevoeg: "want dr.
Malan self het die ideaal van 'n volk Wat-..!l~verteenwoordig."
"Die Raad van Trustees en die lede van d ksiekomitee is veel
dank verskuldig aan diegeoe wat so ruim b . dra het om die
bereiking van hierdie mylpaal moontlik te maak. Vir die familie,
vriende en bewonderaars van wyle dr. Malan is dit 'n blye dag.
Maar ons is ook dankbaar teenoor hulle deur wie se werk hierdie
monument voltooi is.
"Ek dink hier aan mm. Paul Sauer by wie die oorspronklike
gedagte ontstaan het; wyle dr. T. E. Donges wat die leiding
geoeem het; prof. H. B. Thorn wie se steun onontbeerlik was;
mnr. Piet Lombard en lede van die Trustees sowe1 as die
Aksiekomitee. '0 Dankwoord is gepas teenoor diegene wat as
argitekte eo bouers opgetree het.
"Vir 'n erkentlike nageslag sal hierdie monument hopelik 'n
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simbool van onselfsugtige diensbaarheid wees, maar ook 'n teken
van hartlike samewerking.
"Ons ontslape leier self het eenmaal, toe hy 'n byeenkoms van
die ;eug moes toespreek, 'n definisie van 'n ware leier gegee
en verk.laar: ,Om te kan lei, moet ;y eers bereid wees om te dien'.
"Ook am daardie rede is dit paslik dat die monument wat hier
tot stand gebring is, in die vorm van 'n dienlike gebou moet
wees en 'n gebou vir die jeug ... 'n waardige monument vir 'n
leier van aile tye."
In die verband is Die Burger en die naam van dr. Phil Weber,
wat die insamelingsveldtog gelei het, ook genoem. Die storie
van die keer op Oudtshoorn toe iemand vir dr. Weber, wat juis
weer op een van sy insamelingstogte was, gevra het wat sy
besondere sakerigting is, en hy sonder aarseling geantwoord het:
"Monumente !", is ook vertd.
Net naciat min. P. W. Botha gepraat het, is 'n inskripsie teen
die muur deur dr. Paul Sauer, 'n ou vriend van cir. Malan,
onthul. Hy het opgestaan, die gordyntjie weggetrek, en sonder
rondkyk of praat weer gaan sit.
Nadat dr. Gericke die Sentrum in ontvangs geneem het, het hy
gese:
"Ek besef dat dit eintlik vir u 'n te1eurstelling is om my hier
voor u te he en nie ons geagte Eerste Minister en Kanselier,
dr. B. J. Vorster nie. Oak vir my is dit 'n te1eurstelling.
"Maar aan die ander kant is ek bly dat ek vandag die geleentheid
het om die woord namens die Universiteit te voer, omdat ek
dinge hier kan se wat dr. Vorster nie die vrymoedigheid sou
gehad het om te se nie. Ek praat nou van die feit dat, terwyl die
Universiteit van Stellenbosch baie dankbaar is vir hierdie groot
geskenk, die volk van Suid-Afrika, en die Nasionale Party in
besonder, ook aan die Universiteit dank verskuldig is vir die
groot manne wat die Universiteit reeds vir die volk en vir die
Nasionale Party opgelewer het.
"Ons het vir Suid-Afrika ses Eerste Ministers gegee, waarvan
ons huidige Eerste Minister een is.

"Baie dankie, Nasionale Party, baie dankie, volk van Suid-Afrika,
vir hierdie blyk van erkentlikheid!
"Die oorhandiging van die Sentrum aan die Universiteit is 'n
gebaar van vertroue deur die Nasionale Party in die jeug van
Suid-Afrika. Ek is daarvan oortuig dat die vertroue nie misplaas
is·:nie. Weens die vertrouenskrisis wat die wereld vandag be
lewe - regerings val soos herfsblare en sterk manne word magte
loos om te regeer - het die jong mense hierdie vertroue
nodig.

"Ek wil vandag die hoop uitspreek dat die jong mense wat die
gebou gebruik, herinner sal word aan dr. Malan, nie net as
staatsman nie, veral ook as Godsman wat nooit sy geloof verloor
het nie.
"Mag hierdie pragtige gebou op die kampus nou en in die toe
koms 'n simbool van geloofsoptimisme bly."
'n Hoogtepunt van die verrigtinge was die optrede van die
Universiteitskoor onder 1eiding van prof. Philip McLacWan.
Die Koor het vier werke gesing - Exsultate Justi van Thomas
Lud, Grossi a Viadana, Locus Iste van Anton Bruckner, Credo
van die Suid-Mrikaanse komponis Pierre Malan en Musica van
Jacobus Gallus. Veral Locus Iste met sy openingsreel Locus iste
a Do factus est (Hierdie plek is deur God gemaak) het baie
bygedra tot die wydingstemrning wat daar geheers het.
Nadat mm. Willem Doman, voorsitter van die Studenteraad,

In die voorportaal van die D. F. Malan-Gedenksentrum, ofte wei die
Gedenksaal, het die borsbeeld van wyle dr. Malan - in 'n marmernis
met geelhoutafwerking rondom - baie aandag getrek. Die borsbeeld is
in 1969 deur dr. Irmin Henkel van Pretoria gemaak.

namens die studente gepraat het, het die Rektor die Universiteit
se dank betuig.
"Die Universiteit van Stellenbosch het vandag 'n wonderlike
geskenk ontvang," het hy gese. "Dit is 'n geskenk wat in 'n
groot behoefte voorsien, 'n geskenk waarop ons trots is omdat
dit 'n sieraad vir die Universiteit is - waarop ons ook trots is
omdat dit 'n waardige monument ter ere van 'n nasionale
volksheld en 'n vorige Kanselier van ons Universiteit is.
"Vandag is weer 'n verdere baken op die pad wat dit vir die
Universiteit van Stellenbosch moontlik maak om te help met die
opbou en uitbou van die volk van Suid-Mrika," het hy o.m.
gese.
Die verrigtinge is net v66r sononder buite die Sentrum afgesluit
met 'n vlagstrykingseremonie deur die Regiment Universiteit
Stellenbo c , bygestaan deur die Vlootorkes. Dr. Malan was die
eerste re-ko onel van die Regiment. e. v-e.~ 0 Ion e J
Hierdie a suiting was 'n grootse oomblik. Flink en fier het die
studentelede van die Regiment verby hul Minister van Ver
dediging en die Weermagshoof gemarsjeer. En 'n mens kon die
gevoel nie onderdruk dat Stellenbosch 'n waardige monument
ryker geword het ... 'n monument vir alle rye en vir almal wat
iets aan Stellenbosch het. •
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dikwels dae van jeugdige "Schwarmerei".
Ek onthou toe ek eenmaal griep gehad het
en dr. Fransie onder in die straat
,,Isaaaaak ..." geroep het. "Hy't griep,
professor," het van my maats oor die
balkon geskree. "Siek? Watwo siek! Ek
sal hom kom opbeur!" En dit was nie lank
nie of hier is hy in die kamer, serp om die
nek, stok in die hand. Hy het begin vettel
en ons het geskater. Daardie aand het ek
aan tafel gaan eer en die volgende dag was
die griep weg.
Of, wanneer ek nie Ius gehad her vir kos
huiskos nie, het ek my skredes maar in
Rowanstraat se rigting gewend en gerieflik
bly sit wanneer daar opgeskep word.
"Magrieta, sit maar vir baas Izak ook 'n
.gord op. ." en ek het my plek regoor
" t MarN~neem.
6 ie aa~~ ek aan die Kweekskool se
reden rskompe 'sie deelgeneem en my
moed ~ hier tien inute voor die tyd

Dr. Fransie en sy vrou T nt Mal~' op die
voorstoep van hut huis in Rowanstraat, waar
sy hom - soos altyd - op haar stil manier
onderskraag.

begewe het. "My senuwees is gedaan, pro
fessor," het ek by dr. Fransie gaan kla.
"Wag, ek sal jou gou regmaak," het by
gerusgestel en 'n goeie dop K.W.V. vir
my in 'n glas gegooi. Daardie aand het ek
so half-en-half na die Kweekskool ge
swewe - maar ek het die kompetisie ge
wen!
Hoe het die jare nie gou vetbygegaan
nie! Maar hoeveel dankbare oud-studente
het dr. Fransie nie! Ek dink aan hulle wat
onlangs teenOOt my hulle groat bewon
dering vir die ou leermeester uitgespteek
het: Audrey Blignaut, Berta Smit, Rykie
van Reenen, Ronnie Belcher - almal is dit
eens dat hy enig in sy soort is.
Vir byna 'n kwart-eeu het hy Ons eie Boek
aan die gang gehou, man-aIleen aan die
gang gehou. Sedertdien het niks nog weer
verskyn wat enigsins daarmee vergelyk
baar is nie. Jare lank was hy voorsitter van
die Nasionale Kunsmuseum. Jare lank
het hy kunslesings gehou waarna die
studente en belangstellendes gestroom
het.
In die vyftigerjare het hy voorsitter ge
word van die Suid-Afrikaanse Akademie
vir Wetenskap en Kuns. In verskeie hoe
danighede het hy sy volk gedien. En les
bes, oak sy Kerk as ouderling.
As letterkundige het hy nooit geskroom

•

miskien nie mooi begryp toe ons nag baie
)onk in die Neethling-saal na u sit en luis
ter het nie. Maar sien, daar het nou jare
verbygegaan - klasmaats is pankop of
grys. 'n Klein bietjie verdriet het al aan
elkeen van ous gekou. En geleer dat geen
liefde verlore gaan nie. Beslis nie die liefde
wat ons vir u het nie.
Ek onthou daatdie dae op Stellenbosch,

•tagttg ...
en ds. Isak de Villiers skryf:

"Er gaat geen liefde verloren. Dit is een
heerlijke gedachte. Misschien zal je dit
oak eens voelen, als't verdriet je zachter
heeft gemaakt ..." S6 begin Wending en
Inkeer, lenerkundige "Eybel" vir elke
eerste- en tweedejaar in die jare vyftig en
sestig.
Ja, dr. Fransie, daar gaan geen liefde ver
lore nie. Geen liefde ooit nie. Dit het ons

\.
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am sy mening te lug nie - eerlik en sander
am te wag dat ander eers die water v66r
hom voel en dan 'n versigtige uitspraak
maak. Reg of verkeerd, want hy was by
tye oak verkeerd. Geen mens, en veral
geen kritikus, is onfeilbaar nie.
Hy het 'n pieteit vir 'n kunswerk gehad
wat navolgenswaardig was. Niemand kon
as professor 'n student s6 inspireer nie,
met sovee! waardering laat kennisneem
van die wonder van die woord nie - die
woord, daardie wonderlike medium waar
mee ons, in die woorde van J. C. Bloem,
kuns skep en om 'n koppie tee vra. Die
woord wat begin flikker, wat begin sing,
wat begin patrone maak - cl.aarmee het
prof. Malherbe hom 'n leeftyd besig ge
hou.
Hy het die belangrikste ontwikkeling van
die Afrikaanse Letterkunde meegemaak.
Toe alma! nog gejuig het oar A. G. Visser
en so meer, het prof. Ma!herbe in die
Paarl sy gehoor geskok (1930) cleur die
mening uit te spreek dat dit darem nie
goed genoeg is nie, dat vernuwing moet
kom. En toe dit kom, die "wending van
die uiterlike en die inkeer tot die inner
like" - soos hy dit genoem het - het hy
dit verwelkom as die "nieu lente" van
Mei.
Miskien is die beste tipering van F. E. J.
Malherbe as kritikus die woorde van
Oscar Wilde in The Critic as Artist: "The
one characteristic of a beautiful form is
that one can put into it whatever one
wishes, and see in it whatever one chooses
to see; and the Beauty, that gives to
creation its universal and aesthetic ele
ment, makes the critic a creator in his
turn; and whispers of a thousand different
th1ngs which were not present in the mind
of him who carved the stone or painted
the panel or graved the gem." En ek wil

Prof. Fransie Malherbe, wat op 3 Mei vanjaar
tagtig was. 'n Spesiale huldigingsaand is

kart daarna vir hom deur die Stellenbasse
Werkgemeenskap van die S;#:o Akademie vir

Wetenskap en Kun~n~ die Afrikaanse
SkrywerSfring aangebied.

byvoeg: "and wrote the ptem ..."
In hierdie woorde Ie F. E J. Malherbe se
hele kritiese arbeid opgesom. Lees maar
sy Klassieke Meesters, LezJ,ensvorme, Afri
kaanse Lewe en Letterkun~e. Hy kon nog
opgewonde raak oor 'n ge~ig! Hy kon dit
gloeiend voordra. Kloos ptaat vir ons nog
altyd met sy stem ...
By al die jovialiteit wa hy'n strenge
meester. Niemand het et bluf by hom

verbygekom rue. Hy kon grappies maak 
en dan netso ernstig raak. Diegene wat
een of ander skripsie by hom moes in
lewer, weet waarvan ek praat! Hy is Die
maklik tevrede gestel nie.
As mens is hy iemand met opbruisende
lewensvreugde. As kritikus kon hy haag
aanprys en verdoemend kritiseer. As leer
meester het hy 'n hart vir sy studente ge
had. Hy het ons liefde vir die literatuur

geleer. Hy het ons liefde vir die skoonheid
van ons taal geleer, liefde vir lyn en kleur.
Die Kuns is vir hom 'n "lewensvorm."
Hy was vir ons alma) soos 'n vader.
Prof. Malherbe, ons, u oud-studente,
wens u van harte geluk met u tagtig le
wensjare! U het gemaak dat ons u baie
liefgekry het. En die liefde, soos U op die
eerste bladsy van Wending en Inkeer
aangehaal het, gaan nooit verlore nie ...
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Professor Wlilem Kempen, bekende Stellenbosse hoogleraar In Afrikaanse Taalwetenskap wat
einde vanjaar aftree, afgeneem saam met sy vrou. mev. Lizzie Kempen.

Professor
Kempen
word
gehuldig
-en lig
die
harde dop

"Ek wit graag getuig dat ek nooit aan die
voete van 'n stimulerender dosent gesit het
nie . . ." S6 het prof. Francois Odendal,
hoogleraar in Afrikaans-Nederlands aan die
Randse Afrikaanse Universiteit en oud
student van prof. Willem Kempen, op 3
Julie vanjaar op Stellenbosch gese toe 'n
hulfligingsbundel, Taalkunde - 'n lewe, aan
prof. Kempen oorhandig is.
"Die wyse waarop hy vanuit 'n probleem
stelling die student tot 'n oplossing kan
lei, is 'n hele ervaring. Die wyse waarop
hy met voorbeeld en teenvoorbeeld uit die
skat van sy kennis van '0 oenskynlike een
voudige gegewe 'n hele ingewikkelde web
kan weef en dit dan weer kan ontrafel totdat
die verskillende drade duidelik en enkel
voudig oopgespan Ie, is waarskynlik uniek.
"Waar Oud-Maties bymekaar kom, is
Kempen 'n legende op grond van hierdie
besondere slag."
Prof. Kempen, wat aan die end van vanjaar
aftree as hoogleraar in Afrikaanse Taal
wetenskap na veertig jaar aan die Universi
ieit, het op die dag 65 geword.
Die gedagte om die geleentheid te gebruik
om 'n bundel taalkWldestudies aan hom op
1;8.1~n s6 hul waardering en die van baie

e../,Ud-studente en van kollegas teenoor
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hom as dosent en wetenskaplike te betuig,
het by 'n klompie van sy oud-studente ont
staan. 'n Aantal kollegas in die taalkunde in
Suid-Afrika, Nederland en Belgie het by
draes gelewer.
Die bWldel, wat deur Tafelberg-Uitgewers
uitgegee word, is versorg deur drie van
prof. Kempen se oud-studente, t.W. prof.
Odendal, prof. Emil Loubser van die Uni
versiteit van Port Elizabeth en mor. Nie1
Hauptfleisch, assistent-hoofredakteur van
die WAT. Die hoofbestuurder van Tafel
berg-Uitgewers, mm. J. D. Pretorius, het
die bundel oorhandig. Hy is self 'n oud
student van prof. Kempen.
Prof. Odendal het sy huldigingsrede aan
drie punte geknoop, t.W. prof. Kempen as
wetenskapJike, as praktikus en as dosent.
Hy het o.m. verwys na die bekende A. W.
de Groot se gepubliseerde waardering vir
die volledigheid van prof. Kempen se boek,
Woordvorming en funksiewisseling in Afri
kaans, die aansien wat hy by Nederlandse
en Belgiese vakkollegas het, en die feit dat
die Suid-Afrikaanse Akademie vir Weten
skap en Kuns hom met 'n Erepenning vir
Afrikaanse Taal- en Letterkunde (1967) so
wel as met die Langenhoven-prys vir Taal
wetenskap (1973) vereer het.

Voorts het prof. Odendal sy waardering
uitgespreek vir prof. Kempen se werk vir
die Taalkommissie, waarvan hy reeds meer
as 'n kwarteeu lid is, sy lidmaatskap van die
Komitee vir Taaladvies van die S.A.U.K.,
waar sy invloed spoedig die Kornitee op
nuwe en gesonder bane laat beweeg het, en
die leidende rol wat hy in die jongste tyd
t.O.V. die Mrikaanse Bybelvertaling neem.
Prof. Odendal het gese dat prof. Kempen
meer as net klaskamerdosent was. Hy was
ook iemand wat in jong, ongevormde men
se belang gestel het, soos elkeen gou genoeg
uitgevind het wat onder die vlak, uiterlike
strengheid wou kyk.

"Vir hierdie belangstelling en menslik
heid is geslagte studente u 66k dankbaar 
miskien selfs meer dankbaar."
Waar prof. Kempen ge100p het, het hy diep
spore getrap: of dit as suiwer taalweten
skaplike was, dan of dit as man van die
praktyk was, dan of dit as meesleurende
dosent was.
In sy repliek het prof. Kempen die verhaal
tjie vertel van die Namakwalandse oom wat
hom op 'n keer gevra het hoekom 'n skilpad
se dop so hard is. Toe hy nie weet nie, het
die oom die antwoord self gegee: dis omdat
5Y hart so sag is. Eers jare later, het prof.



Professor Kempen met die huldigingsbundel
wat op sy 65ste verjaardag aan hom oorhandig
is. Onder is hy in gesprek met proft. Loubser
en Francois Odendal, twee van die redaksielede
wat die bundel versorg het. Die derde lid van
die redaksie was mnr. Niel Hauptfleisch,
assistent-hoofredakteur van die WAT.

Kempen gese, het hy agtergekom hoekom
die oom die vraag aan Mm gestel het.
"Agterna slim wees, was nag altyd maklik.
Maar betyds slim wees, het baie genade
nodig, want 'n mens gaan oak maar dem die
lewe soos iemand wat in 'n danker kamer
inloop op pad na die venster - soos Santie
Pretorius, nou Santie Grosskopf, vir my ge
skrywe het. As jy eers daar is, kan jy die
gordyn ooptrek en sien waarlangs jy in die
eerste instansie kon geIoop het.
"Hier staan ek nou: skilpad voor 'n oop
venster."
Prof. Kempen het na die titel van die hul
digingsbundel verwys en gese: "Jou hele
lewe aan taalkunde gee! As dit waar is, kan
dit mas nie reg of goed wees nie. Tog is dit
waar. En dus is dit nie goed of reg nie. Wat
dan nie? Dat 'n mens jou hele lewe aan 'n
vak gee. Aan diens, ja, aan 'n diensideaal,
aan mense, ja, maar aan 'n vak tog seker
nie. Nee.
"Moet dit dus verwerp word? Miskien tog
nie, hoop ek, want daar was darem wat daar
vanaand nag is: daar was darem liefde.
"Laat ek u sc dat ek daarvan bitter min be
gryp, want juis daarin het my 1ewe te kart
geskiet. Ek weet dit, ek weet dit baie
he1der ... 0, ek glo dat ek weI genoeg ge
werk het en ander mense Iaat werk het en
klaar daarmee is ek oak nag nie, maar ek
het te min en te sleg en te onbeholpe liefge
had."

Nee, dit was darem daar: taalkunde was,
en is, darem sy lewe, sy liefde dus, het prof.
Kempen gese. Net, dit het te veel mense
uitgesluit wat buite die kring van die taal
kunde was,
"Dit was en is verkeerd: per slot van reke
ning is dit nie die taalkunde wat ons
vanaand hier bymekaar gebring het nie,
maar daardie ander ding: die liefde, En die
het ek afgeskeep.
"En nou sien ek vanaand so dat u se: ons
het gesien iY's verkeerd, maar darem me
heeltemal verkeerd nie, want daar was
darem die liefde - die vir die taalkunde en
taalkundestudente.
"En dit erken en aanvaar ek: ek het darem
my studente liefgehad. Die mens wat van sy
studente kon ontvang wat ek van myne ont
'lang het, vir hom het die lewe baie ruim
bedeel! Want dit glo ek werklik: daar is
in die wereld niks grater as die Hefde
me.
"Daarom kan ek tog aanvaar wat vanaand
hier gebeur: nie hulde vir die taalkunde
nie, maar vir die hefde. U se: Taalkunde 
'n lewe. Ek sf:: Ja, maar die taalkunde ver
ander en die lewe gaan verby. Net die liefde
bly.
"Baie-baie dankie vir wat ek daarvan kan
belewe. Mag dit vir u almal word en wees:
Liefde - die lewe,"
Huldigingsbundels van die soort is skaars
in Afrikaans, en prof. Kempen se oud
studente kon nie aan 'n meer treffende en
gepaste manier gedink het am hom te hul
dig nie. Die bundel is reeds met sy ver
skyning 'n versamelstuk. 'n Beperkte op
laag van 300 genommerde eksemplare is
gedruk, en omdat daar geen winsmotief by
die uitgee daarvan is me, is 'n verdere op
laag onwaarskynlik.
Dit is in die handel verkrygbaar teen R16,50
per eksemplaar.
Dit was nie die voorneme van die redaksie
om 'n waardering te gee van prof. Kempen
of sy plek as taalkundige te probeer bepaal
nie. Die spontane medewerking van die by
draers aan die bundeI, maar veral ook sy
biografie en bibliografie, spreek vanself
boekdele. Ja, bOekdele: die bibliografie,
wat aIle gepubliseerde werk insIuit, bestaan
uit nie minder nie as 190 titels! Om die
rede aIleen is die bundel 'n waardevolle na
sIaanwerk oar die taalkunde.
Ni sy aftrede gaan prof. Kempen met sy
werk in die Taalkommissie en ander instan
sies voort en sal hy hee1tyds aan die Afri
kaanse Bybe1vertaling werk. Die Suid-Afri
kaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns
het hom reeds gevra om op sy volgende
jaarvergadering 'n referaat oar 'n aspek van
hierdie werk te lewer.
En dan is daar nag sy klippe ...
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Mnr. Hennie Smit, L.V. vir Stellenbosch en nuwe AdjUnk-Minister@
Volkswelsyn en Pensioene en Kleurlingsake, is elke jaar by die Simon
van der Stel-fees On waardige en populere .Goewerneur',

IGoewerneur'
Smit word
Adjunk
Minister
Toe die Eerste Minister, dr. B. J. Vorster, op 29 April vanjaar
aangekondig het dat hy mm. H. H. Smit, die Volksraadslid vir
Stellenbosch, as Adjunk-Minister van Volkswelsyn en Pensioene
en van Kleurlingsake aanstel, was dit die eerste keer dat iemand
'n Adjunk-Minister of Minister word terwyl hy L.V. vir Stellen
bosch is.
Mm. Smit, wat Stellenbosch se dertiende L.V. is, het 'n
interessante klomp voorgangers gehad, onder meer 'n voor
malige Eerste Minister van die Kaapkolonie, 'n toekomstige
Minister van Gesondheid, 'n Springbok-rugbykaptein, 'n
Springbok-vleuel, 'n toekomstige hoofregter en 'n toekomstige
administrateur van die Kaapprovinsie.
Die eerste persoon wat Stellenbosch in die Volksraad verteen
woordig het, was die alombekende we1doener van die dorp en die
universiteit, mnr. Jannie Marais. Hy was van 1910 tot 1915 L.V.
Sy opvolger was John X. Merriman, voormalige Eerste Minister
van die Kaapkolonie, na wie Merrimanlaan op Stellenbosch
vernoem is. Hy was van 1915 tot 1924 L.V. Daarna het mm.
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J. P. Louw L.V. vir Stellenbosch geword toe hy mnr. Paul Sauer,
wat later minister sou word, met 470 stemme verslaan het.
Van 1929 tot 1938 was dr. W. B. de Villiers die L.V., in 1938
opgevolg deur adv. H. A. Fagan, die latere hoofregter.
Adv. Fagan is in 1943 opgevolg deur dr. Karl Bremer, wat later
Minister van Gesondheid in dr. D. F. Malan se kabinet was.
Na hom het twee Springbok-rugbyspe1ers Stellenbosch verteen
woordig. Die eerste een was die oud-Springbokrugbykaptein en
groot onderwysman, Paul Roos, wat in 1948 L.V. geword het.
Ry is na sy skielike heengaan in dieselfde jaar, deur 'n Spring
bok-spanmaat, die beroemde vleuel Bob Loubser, opgevolg.
In 1953 het dr. J. H. O. (Otto) du Plessis oorgeneem, en toe hy
in 1958 deur dr. H. F. Verwoerd as Administrateur van Kaapland
aangestel is, het mnr. Rennie Smit die tussenverkiesing gewen
en die dertiende L.V. vir Stellenbosch geword.
Mm. Smit is in 1925 i~e distrik Moorreesburg gebore. Hy het
in 1946 die graad B.q)m. 'aan die Universiteit van Stellenbosch
verwerf en daarna by The-Burger begin werk. Van 1948 tot 1954
was hy redakteur van die Kruithoring. Hy was ook N.P.
organiseerder in Oos-Kaapland en in 'n stadium waarnemende
redakteur van Die Suidwester in Windhoek.
In 1954 was hy Nasionale kandidaat vir die Provinsiale Raad
verkiesing in Maitland en in 1958 het hy die stryd om die
Queenstownse sete! net-net met dertien stemme verloor.
Mm. Smit loop allank die hoer paaie van die politiek. As
Volksraadslid was hy voorsitter van die Nasionale Party se
studiegroep oor verdediging, sport en toerisme en ondervoorsitter
van die inJigtingsgroep. Hy was lid van die Gekose Komitee op
Openbare Rekeninge en voorsitter van die Geko5e Kornitees
i.s. die Verdedigingswet (twee keer) en die Boswet.
In 1968 is hy aangestel as hoofinligtingsbeampte van die Nasionale
Party. Hy is ook sekretaris van die Trustees van die D. F.
Malan-Monumentfonds, en het 'n groot rol gespeel in die op
rigting van die D. F. Malan-Gedenksentrum op Stellenbosch.
Mm. Hennie Smit het in murg en been 'n Stellenbosser geword
en dit is net die tikkie Swartland wat in sy praat uitslaan, wat
verraai dat hy nie 'n Stellenbosse booding is rue. Op Stellen
bosch het hy ook op kulturele en opvoedkundige terrein sy
slag gewys.
Toe mnr. Smit 'n lclompie jare gelede die leiding geneem het in
die stigting van die Simon van der Stel-Feesraad, het dit die
kultuurbedrywighede in die Eikestad in 'n rigting gestoot wat
eie is aan die dorp. Reeds met die eerste tradisionele verjaar
dagviering van die eertydse Goewemeur, het Stellenbosch begin
ontwaak as werlcli.k die "dorp van Van der Stel".
By hierdie feesvieringe elke jaar is ons Adjunk-Minister 'n
waardige en populere goewerneur Simon van der Stel wat deur
sy mense uit die dorp en distrik vereer kom word. 'n Treffender
simboliese vereenselwiging van 'n Adjunk-Minister met 5Y
mense kan daar seker nie wees nie!
Mm. Srnit is getroud met mej. Elsabe Lambrechts. Hulle is die
ouers van twee seuns en 'n twee1ingdogter.
Nog 'n Oud-Matie wat op politieke gebied in die nuus is, is
mnr. Wickus de Kock. Hy is in die Rhodesiese kabinet aangestel
as minister van inligting, immigrasie en toerisme. Mm. De
Kock wat in 1952 die graad B.A. (Regte) verwerf het, was voor
heen adjunk-rninister belas me . .G inasie van die militere
en burgerlike aspekte van ant -terrosistiese ptrede. Hy het vir
die Maties se eerste rugbyspan gespeel en is getroud met Leone
Williams, wat ook in 1952 die graad B.A. verwerf het. Hul
oudste dogter, Mariaan, is tans student in Liggaamlike Opvoed
kunde op Stellenbosch - diese1fde kursus wat haar moeder
gevolg het. C
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Dr. J. S. Gericke is op die April-vergadering
van die Universiteitsraad eenparig herkies
as Vise- Kanselier van die Universiteit en
Voorsitter van die Raad vir die termyn
2 A ril tot 1 April 1978. H e.! op 20 Julie

..-. 5 vir Ie ste eer Vise- Kanselier ge-
word, toe hy wyle dr. Karl Bremer opgevolg
het. Hy dien sedert Junie 1948 op die Raad
van die Universiteit.
Na sy verkiesing het dr. Gericke gese hy
ondervind meer vreugde en bevrediging in
die diens wat hy in hierdie hoedanigheid
aan die Universiteit mag lewer.

Dr. J. S. Gericke

Die Rektor en mev. De Villiers het in die
eerste helfte van Julie 'n besoek gebring
aan Nizza in Frankryk, waar die Rektor
namens die Universiteit van Stellenbosch
'n adres oorhandig het aan die Rektor van
die Universiteit van Nizza.
Die Rektorspaar het die stad besoek op
uitnodiging van die Burgemeester van
Kaapstad, wat ingevolge die "Tweeling
stede-verbintenis" tussen Kaapstad en
Nizza deur die Burgemeester van Nizza ge
nooi is om 'n afvaardiging van twintig per
sone saam te stel wat Nizza sewe dae lank
as sy gaste kan besoek.

Mnr. Wim Tijmens, senior kurator van die
Botaniese Tuin van die Universiteit, het van
20 Junie tot 20 Julie vanjaar 'n reeks lesings
in Duits/and gehou oor die inheemse plan
tegroei van Suid·Afrika.
Hy is deur die Universiteit van Hamburg

uitgenooi om te praat oor die bewaring van
landskappe en die skep van nuwes.
Mnr. Tijmens, wat o.m. ook bekend is vir sy
tuinbou-rubriek Saterdagoggende oor die
radio, het botaniese tuine in Leiden,
Groningen en Wageningen in Nederland,
asook Wisley en Kew in Engeland besoek.

Prof. Giel Stander, hoof van die departe
ment Opvoedkundige Sielkunde, het in
Februarie vanjaar die gesogte Crossroads
Key Award ontvang vir die hoogstaande
werk wat hy op sy vakgebied (ewer.
Die toekenning is gemaak op grond van sy
bydrae tot remedierende onderwys en die
verhelping van die leerprobleme by die in
tellektueel norma Ie kind wat op skool swak
presteer. Die oorhandiging het plaasgevind
by 'n funksie in die Carlton-Sentrum in
Johannesburg, wat deur verskeie bekende
opvoedkundiges van ora! in die Republiek
bygewoon is.
Persone wat in die verlede die toekenning
ontvang het, is o.a. Henry Stucke van
Engeland, Willem Welling van Nederland
en prof. Lawrence Kasdon van die Yeshiva
Universiteit in New York.

Prof. en mev. G iel Stander

Prof. R, C. Bigalke, hoof van die departe
ment Natuurbewaring in die fakulteit van
Bosbou, is deur die Royal Society van
Suid-Afrika tot erelid gekies.
Prof. Bigalke, wat aan die Universiteit van
Frankfurt in Duitsland 'n doktorsgraad ver-

werf het op 'n proefskrif oor sekere aspekte
van die fisiologie van trekvoels, was agter
eenvolgens bioloog in die Etosha-Wildtuin,
Direkteur van die McGregor-Museum in
Kimberley en Hoofwetenskaplike van die
Natalse Parkeraad. Hy het in 1970 hoof van
die toe nuwe departement van Natuurbe
waring op Stellenbosch geword.

Prof. R. C. Bigalke

Prof. S. P. Cilliers, hoogleraar in Sosiologie
aan die Universiteit, besoek Amerika en
Kanada in Augustus en September vanjaar
as gas van die Amerikaanse regering. Hy
sal hom op sy besoek op die hoogte steJ
van die jongste ontwikkelinge in die V,S.A.
op die gebied van die sosiologie.
In Kanada sal prof. Cilliers die jaarvergade
ring van die Amerikaanse Sosiologiese
Vereniging van 26 tot 29 Augustus by
woon, asook die agtste wereldkongres van
die Internasionale Sosiologiese Vereniging
van 1 tot 6 September. Albei word in
Montreal gehou.

Mnr. Ernst Conradie, hoof van die Bura vir
Studentevoorligting aan die Universiteit,
het in Julie vanjaar na die V.S.A. vertrek
waar hy 'n kursus in opvoedkundige toet
sing aan die Universiteit van Princeton sal
bywoon. Verder sal hy voorligtingsentra
aan die universiteite van New York,
Columbia, Cornell, Michigan, Florida en
Princeton besoek. In New York sal hy 'n
studie maak van ieesverbeteringskursusse
met die oog op die aanpassing en verbete
ring van die kursus wat die Buro vir
Studentevoorligting op Stellenbosch vir
studente aanbied. Mnr. Conradie sal tot
middel Oktober weg wees.
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OUD-MATIE WORD
PRESIDENT VAN
KAMER VAN
MYNWESE
Mnr. Dolf Schumann, wat in 1937 die graad
B.Sc. met Wiskunde en Fisika as hoofvakke
aa n die Universiteit van Stellenbosch verwerf
het, het in Junie vanjaar President van die
Kamer van Mynwese geword. Mnr. Schumann.
wat op Stellenbosch 'n Dagbreker was, het
later ook aan die Universiteit van die Wit
watersrand gestudeer en daar die graad B.Sc.
in myningenieurswese en metallurgie behaal.
Nadat hy 'n ruk lank in die destydse Noord
Rhodesie gewerk het, het hy in 1960 na
Suid-Afrika teruggekeer en hom by Federale
Mynbou aangesluit. Hy het hom op verskil
Jende terreine onderskei en is tans o.m. vise·
president van die Afrikaanse Handelsinstituut,
trustee van die S.A. Stigting, lid van die
Atoomkragraad en van die Ekonomiese Ad
viesraad. Sy vrou, Annie, is ook 'n DUd
Matie. Sv was in Monica en het die graad
B.A. en die S.O.D. op Stellenbosch verwerf.
Op die foto is hulle afgeneem terwyl hulle sit
en skaak speel - een van sy groot liefdes. Nog
'n Jiefhebbery van hom is die versameling van
"klippe". Hy het reeds jare gelede daarmee
begin en slyp deesdae self daarvan vir ringe
en borsspelde.

Nuwe hoof van S.A. Vloot se duikbootafdeling
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Een van die eerste studente wat die
graad B.Mil. in die fakulteit van
Krygskunde aan die Universiteit van
Stellenbosch verwerf het, is onlangs
in bevel geplaas van die duikboot
afdeling van die SA Vloot. Hy is
kapt. Japie Weideman, wat in 1957
sy studie op Stellenbosch voltooi
het.
Hy volg kmdor. Martin Kramer op,
wat aangestel is as direkteur van
opleiding en bemanning in die
Vlaot.
Kapt. Weideman is een van die
veterane van die Suid-Afrikaanse
duikbooteskader en was die eerste
bevelvoerder van die Maria van
Riebeeck, die S.A. Vlaat se eerste
Daphne-duikboat.
Hy is op drie na die enigste oorbly
wende van die eerste tien vloot
manne wat in 1957 die graa ..Mil.
verwerf het. Die ander i a tt: Bill

,.-t~'(..en kapt. Johan 'Cfck en
~ries Putter.

\/ i(



Heelparty Oud- Maties het die kongres van dl '~i~kundegenootskapvan S.A. in Julie vanlaar op Stellenbosch bygewoon. Op die foto verskyn v.l.n.r. :
Mnre. J. A. van Zyl (Dosent Opleidingskolle ~lIington), P. G. Human (Universiteit van Pretoria), I. P. Wait (Hootinspekteur, :<aapse Onderwys
departement), mev. G. Malherbe, mnr. J. H. Nel (Un-i-~rsiteil van Stellenbosch) prof. H. S. P. Griisser (Universiteit van Suid-Afrika), mnre. W. Smit
(Hoerskool Tsumeb), D. J. Visser (Hoerskool Framesby';'R It Elizabeth), A. N. P. Lubbe (Indiensopleiding Bantoe-onderwys, Pretoria}jfR. K. de
Vililers (Inspekteur van skole, Kaapstad).' (\ <2.Y]

Wiskunde..
onderrig in
S.A. onder
vergrootglas

iskunde-onderrig in Suid-Mrika is onlangs op Stellenbosch
skerp der die v rgrootglas geplaas toe d' wee e na ale
kongres vanCii· wi kundegenootskap va Suid-Afrik aie
Universiteit ge is. Onder die sowat 200' erers en
afgevaardigdes as 'n groot aantal Oud-Maties.
Volgens mm. Ii n Nel, senior lektor in Wiskundiaan die
Universiteit v Stellenbosch, het die klem by de kongres op
onderrigmeto ieke van wiskunde geval. Nege af: onderlike groepe
het aandag f,~ee aan die onderrigmetodiek van!feitlik die hele
leerplan van die substanderds tot matriek. Dae nuwe temas
in die sillab ,s - vektorrekening en algebraiesd strukture - het
besonderetandag gekry, asook differensie1r'n en individualise
ring in die wiskunde-klaskamer.
Hoewel la rskoolonderwysers in 'n afsond like groep by die
kongres ias, was daar volop kommunikaJe tussen hulle en
hoerskoo onderwysers en universiteitsdo/ente. Die kongres is
ook byg woon deur skoolhoofde, insp teurs en onderwys
bePla~~rs en claar kan met reg ges' ord dat dit die grootste
byeen. ms van wiskunde-onderw ers is wat nog in Suid-Mrika

geho ·s. ~
DiefWi/kuudegenoQtskap v n S.A. i in 1968 deur dosente en
oncler-wysers in wiskunde g . i ·r die doel om wiskunde-on-
derrig in Suid-Afrika en veral op skoal voortdurend te bevorder
en om geleentheid vir wedersydse verry~ LO.v. onderrig-
metodes te skep en 'n bydrae te probeer Ie tot die oorhoofse
beplanning van wiskunde-onderwys in Suid- a.
Sedert die stigting het die Wiskundegenootskap v
271 in 1971 tot 865 in 1974 gegroei. Die eerste kon es lS III

1972 in Bloemfontein gehou. .' -.

D;, ",oot"t byd"" W", dit W;,kundtg,noo,"kapvt:~1



Nuwe Direkteur van
Onderwys in Kaap

Mm. P. S. Meyer,
wat met ingang
1 September tot
Direkteur van
Onderwys in
Kaapland
bevorder is.

Mm. P. S. Meyer is met ingang September tot Direkteur van
Onderwys in Kaapland bevorder in die plek van mm. S.
Theron, wat uittree.
Mm. Meyer, wat in 1955 die graad M.Ed. (cum laude) aan die
Universiteit van Stellenbosch verwerf het, het in Februarie van
jaar~Adjunk-Direkteur van Onderwys geword. Tevore was hy
agtereenvo1gens hoof van die Hoerskool Molteno, die Hoerskool
Punt op Mosselbaai en die Hoer Jongenskool, Paarl, en rektor
van die Opleidingskollege Graaff-Reinet.
Hy het in 1968 inspekteur van onderwys geword en is later
bevorder tot beplanner van onderwys. As sodanig was hy nou
gemoeid met die beplanning van die stelsel van gedifferensieerde
onderwys.
Mm. Meyer dien onder meer in die Raad van die Fakulteit van
Opvoedkunde van die Universiteit van Stellenbosch. Hy het
vroeer vir die S.W.D. tennis gespeel.
Nog Oud-Maties wat in die jongste tyd in die OnderWYS~"
voorgrond getree het, is mme. A. J. Keulder (B.A., 1938 .Ed.,
1942, S.O.D., 1939) en F. S. Robertson (B.A., cum laud V
1945), wat a1bei van hoofbeplanner van onderwys bevorder is
tot Adjunk-Direkteur van Onderwys, mme. H. G. J. Lintveldt
(B.A., 1935, S.O.D., 1936, M.A., 1959) en 1. P. Wait (B.Sc.,
1935, S.O.D., 1936), wat a1bei van inspekteur tot hoofbep1anner
bevorder is, en rnnr. A. S. P. 1e Roux (M.Sc., 1935, M.Ed.,
1941) wat streekhoofinspekteur in Kimberley word.
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Samewerking is nodig

Afrika tot dusver tot wiskunde-onderrig in Suid-Afrika ge1ewer
het, is waarskynlik die totstandkoming van 'n kritiese houding
t.O.V. die kwa1iteit van wiskunde-onderrig onder onderwysers en
'n bewuswording van a1ternatiewe moont1ikhede wat betref
inhoud, metodiek en doe1stellings met wiskunde-onderrig.
"Daarsonder kan geen betekenisvolle vernuwing van wiskunde
onderrig p1aasvind nie," het mm. Nel gese.
Dat 'n vernuwing noodsaak1ik geword het, word algemeen aan
vaar en a1mal wat by die vak betrokke is, is terdee bewus daar
van dat wiskunde-onderrig in Suid-Afrika mank gaan aan
oormatige tradisievastheid, onsekerheid oor die plek van
wiskunde-onderrig in 'n veranderende were1d, 'n tekort aan
kundige onderwysers asook beperkte fasiliteite vir gespesialiseer
de vakdidaktiese op1eiding.
Die Wiskunde-01impiade wat enke1e jare gelede ingeste1 is, het
bygedra tot 'n verryking van die wiskundige vorming van be
gaafde Ieerlinge op senior sekondere vIak, maar dit het nog geen
uitwerking op die bree algemene wiskunde-onderrig gehad nie,
meen mm. N el.
Trouens, dit was net 'n toevoeging tot die a1gemene praktyk,
waarin wiskunde-onderrig op die meer begaafde kind binne die
raamwerk van akademies gerigte onderwys toegespits was.
Die bree skoo1bevolkingsmassa moet egrer nou effektief bereik
word, vera1 aangesien o.m. wiskunde nou tot en met st. 7 'n
verpligte yak word. Daarvoor word nie net nuwe 1eerplanne
vereis nie, maar ook ander onderrigmetodes - metodes wat
voorsiening maak vir gemdividualiseerde onderwys. Die eko
nomiese en sosiale prob1eme in ons tyd stel besondere eise aan
die onderwys wat nie altyd maklik identifiseerbaar is nie en
Wa3.fVOOr onderwyskundige op1ossings besondere innovasies
vereis.
Een van die grootste 1eemtes in wiskunde-onderrig in Suid
Afrika is dat die kinders in Suid-Afrika nie leer om verskillende
benaderings tot onderwerpe in die wiskunde krities tdees nie,
hoofsaaklik omdat dit selde van hulle verwag word binne die
raamwerk van tradisionele onderig- en eksamineringstegoieke,
en die gebrek aan geskikte verrykings-lektuur, veral in Afrikaans.
Een van die belangrikste uitvloeise1s van die Kongres was dat
'iJ. komitee aangewys is om so spoedig moontlik verrykings
literatuur beskikbaar te kry. Dit is 'n saak hierdie wat voort
durende aandag sal moet kry.
Verblydend op die afge10pe kongres was die teenwoordigheid
van amptelike verteenwoordigers van vyf verskillende onder
wysdepartemente en dit lyk asof die onderwysowerhede die
noodsaaklikheid van samewerking besef en daartoe bereid is.
Dit is egtet nie net onderwysowerhede wat die Wiskundege
nootskap van Suid-Afrika moet ondersteun nie. Ook die private
sektor het 'n be1angrike taak. Benewens die feit dat die Wis
kundegenootskap van Suid-Afrika vir sy finansiering grotendeels
van die private sektor afhanklik is, is die private sektor op sy
beurt afhanklik van die gehalte produk wat die onderwys, en in
baie gevalle die wiskunde-onderwys spesifiek, lewer.
Mnr. Pierre Steyn, adjunk-hoofbestuurder van San1am, wat by
die opening van die kongres 'n tjek van R3 000 van sy maat
skappy aan die Wiskundegenootskap van Suid-Afrika oorhandig
het, het ook na die private sektor se be1ang by wiskunde-onderrig
verwys. "Solank ons 'n agterstand in wiskunde het, salons
sovee! harder moet werk om nie ook 'n agterstand op ander
wetenskap1ike vakgebiede te he nie," het hy gese.



Wingerdkenner direkteur
van Instituut

Dr. Johan Burger

Dr. Johan Burger is in Mei vanjaar deur
die Minister van Landbou aangestel as die
nuwe direkteur van die Navorsingsinsti
tuut vir Wingerdbou en Wynkunde in die
plek van dr. J. A. van Zyl wat 'n senior
pas by die K.W.V. aanvaar het, Met
ruerdie aanstelling word dr. Burger nou
een van cie ·jongste direkteure in die
Departement van Landbou.
Hy is op I Oktober 1935 in die Sederberge
gebore en het aan die Hoerskool Clan
william gematrikuleer. In 1957 het hy die
graad B.Sc. (Agric.) in Wingerdbou aan
die Universiteit van Stel1enbosch verwerf.
Van 1958 tot 1967 was hy verbonde aan
die voorligtingsdiens van die Departement
van Landbou en was hy onder meer hoof
van die Noordweste-substreek in die
Winterreengebied.

In 1968 het hy sy studies op Stellenbosch
voortgesit. In dieselfde jaar is hy aange
stel as dosent in wingerdbou aan die
Stellenboseh-Eisenburgse Landboukol
lege. Hy het in 1969 die graad B.Se.
Hans. (Agric.) met 10fverwerf en aan die
einde van 1970 5Y doktorsgraad met die
prodskrif: "Doeltreffendheid in Win
gerdboerdery" .
Hy is in 1970 aangestel as assistent-direk
teu~. die Navorsingsinstituut vir
Wi /lerb u en Wynkunde en in 1971 be
vor ot adjunk-direkteur van die Insti
tuut.
Hy het verskeie publikasies oor wm
gerdbou en aanverwante aspekte op sy
naam. Hy is veral bekend vir sy kennis
van en bydrae tot doeltreffendheidsaspek
te van die praktiese wingerdbou.

MATIE-NOOI KRY COCA COLA-BEURS

"'-.
Me). Ena Jansen, nagraadse student in die depa~t ent van Afrikaans·
Nederlands aan die Universiteit wat een van. die· ee beurse verwerf
het wat jaarliks deur die Coca Cola- Botteiaarsv reni9Tiw toegeken.
word. Mej. Jansen sal die beurs gebru)~om haar s.!J,ld1e aan die VnJe
Universiteit van Amsterdam voort te sit. By-ha-ar-op die foto is mnr.
Peter Childs. wat die beurstjek aan haar oorhandig het.

Mej. Ena Jansen) M.A.-studente in Afrikaans-Nederlands
aan die Universiteit van Stellenbosch, het 'n Coca Cola
beurs van Rsoo verwerf. Sy vertrek binnekort na Amster
dam, waar sy aan die Vrije Universiteit 'n doktoraalkursus
in Nederlandse letterkunde en algemene literatuurweten
skap sal volg.
Die b . en van twee wat jaarliks deur die Coca Cola
Bo eiaars-~r~nfgjhg aan 'n blanke Suid-Mrikaanse univer
si it ges1¢'nkyord. Die vereniging het in 1963 'n universi
tei~onds gestig waaruit R25 000 vir nagraadse beurse
bewiltij; is, en ken die beurse elke jaar aan 'n ander universi
teit }1Je:-Stellenbosch was vanjaar aan die beurt. Die tweede
b Urs moet nag toegeken word.

aar is geen voorwaardes aan die beurse verbonde nie, en
elke universiteit besluit self wie di.e~se kry.
Beurse vir die nie-blanke universi~ord ook jaarliks uit
die fonds toegeken. {I e
Mej. Jansen het in 1972 die graad Honneurs-B.A., cum
laude, in Afrikaans-Nederlands verwerf, en werk tans onder
leiding van prof. D. J. Opperman aan 'n M.A.-skripsie oar
die karakrerisering van die hoafkarakters in die romans van
Karel Schoeman. Sy het verlede jaar ses maande lank in die
afdeling Nederlandse letterkunde waargeneem terwyl prof.
W. E. G, Louw in die buireland was.
Mej. Jansen se vader, ds. J. C. Jansen van Durban, is 'n
Oud-Matie. Hy het in 1949 sy teologiese studies op Stellen
bosch vo1tooi.
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I(URSUSSE IN
OUTYDSE
MUSIEI( EN
VIOOL
ONDERRIG
LOI( BAlE
Kortkursusse '.. semblewerk - Renais
sance- en B okmu iek - en in vioolonderrig
volgens di ~u:ki-metode is van I tot 5
April vanja~op Stellenbosch deur die
Konservatori vir Musiek aan die Uni
versiteit aang bied. Sowat 160 deelnemers
uit verskillen e dele van die Republiek het
qie kursusse :Iygewoon.
Onder die ku usgangers vir die oor ensem
blewerk was nr. Chris Lamprecht van die
Departement! van Nasionale Opvoeding,
mej. Hazel alker van die Stigting vir die
Bevordering an Musiek, en prof. Rupert
Mayr van di Universiteit van Rhodes.
Die oogmer met die kursus oar ensemble
werk, onder eiding van dr. Paul Loeb van
Zuilenburg, as om die deelnemers in te
lig oar die' trumente uit die Renaissance
en BarYK-tydperk en oor die korrekte uit
voerin~D-Aiie ou musiek.
Heelwat aandag is gegee aan historiese ge
gewens oar die tydperke en die kursus
gangers het oak die geleentheid gekry om
sovee! as moontlik te leer van historiese
instrumente soos die klavesimbel, die blok
fluit, die kromhoring, die luit en die kitaar.
Instrumente is uit verskeie oorde verkry,
maar dit was veral prof. John Juritz van
Kaapstad, bekende versamelaar van his-

Prof. John Juritz met 'n kromhoring - een
van die instrumente in sy versameling van ou
instrumente wat in die Renaissance-tydperk
gebruik is, Oit is geen antieke instrument nie,
maar 'n moderne replika van die oue. Hierdie
replikas word deesdae spesifiek gemaak vir
die uitvoering van die ou musiek,

Dr. Paul Loeb van Zuilenburg, organiseerder
van die kortkursus in ensemblewerk, met 'n
Renaissance-blokfluit. wat ook 'n rep/ika is

van die sestiende eeuse blokfluit.



Baie outydse instrumente by kursus
roriese musiekinstrumente, wat 'n groot by
drae gelewer het.
Die kursus in ingelui met 'n konsert deur
kursusdosente.
Daarna is die kursusgangers in twintig
groepe verdeel en moes elke groep drie
werke instudeer. Elke dag is afgesluit met
lesings oor verskillende onderwerpe.
S6 het Boudewijn Scholten die aandag ge
vestig op die konstruksie van die klave
simbel en die verskille tussen ou en nuwe
instrumente en hul bespelingsmoontlikhede
verduidelik. Die luit as begeleidingsinstfu
mem is deur Dietrich Wagner van Wind
hoek bespreek, terwyl fluitmusiek van die
17e en die r8e eeu deur Eva Tamassy be
handel is. Niel Geldenhuys het die styl
aspekte van Italiaanse, Franse, Duitse en
Engelse vioolmusiek uit die Baroktyd be
spreek en Uliano Marchio het 'n Iesing oor
die geskiedenis van die kitaar gegee. Prof.
Juritz het 'n omvattende praatjie oor his
toriese Renaissance-blaasinstrumente ge
lewer, asook verskeie demonstrasies. Op die
laaste dag het dr. Van Zuilenburg 'n lesing
gelewer oor die praktiese moontlikhede van
die gebruik van ou musiek op skool.
Die kursus is afgesluit met 'n baie sukses
volle konsert deur die deelnemers.
Die kursus in vioolonderrig volgens die
Suzuki-metode is aangebied onder leiding
van mnr. Paul Martens en is bygewoon
deur 39 volwassenes en 19 kinders tussen
die ouderdomme van drie en sewe jaar. 0

Op sy hurke sit mnr. Paul Martens tussen 'n klompie DueTS en kinders wat die kortkursus in
vioolonderrig volgens die Suzuki-metode vroeer vanjaar op SteJlenbosch bygewoon het.

Vier broers op die Akker
Dit gebeur nie aldag dat vier kinders - en dan nog vier broers 
gelyktydig aan dieselfde universiteit studeer nie. Verlede jaar was
dit egter so toe die Lombards van vierlingfaam almal op Stellen
bosch was en nou het Matieland 'n foto ontvang van ds. Schutz
Marais van die Paarl waarop hy saam met sy drie broers verskyn.
Die foto is in 1946 geneem toe hulle almal studente aan die Uni
versiteit van Stellenbosch was. Hulle het privaat geloseer en in
die Uitspan-kafee - deesdae 'n handelsbank - geeet. Ds. Marais
skryf as alles volgens plan verloop, sal vier van sy kinders aan
staande jaar op Stellenbosch studeer. Op die foto verskyn ds.
Marais (heel links) saam met sy broers Hans, Piet en Jan. Mm.
Hans Marais het die graad B.Sc. in 1948 verwerf en is tans skei
kundige by ~ieunisipaliteit van Benoni. Mm. Piet Marais het
die graad B. om.·1 1947 behaal en is op Tzaneen waar hy in die
vleisbedryf is, erwyl mm. Jan Marais in dieselfde jaar die graad
B. Sc. in Landbou verwerf het. Hy is tans voorligtingsbeampte by
die departement Landbou op Adelaide, maar boer ook in die dis
trik. C
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Die S.A.U.K. was een van die eerste instansies wat vanjaar van die geriewe vir studentewerwing by die Suro vir Studentevoorligting van die
Universiteit van Stellenbosch gebruik gemaak het. Op die foto gesers mnre. Henry Meyer, Streekbestuurder: Wes- Kaap, en Danie van Eeden,
Afrikaanse program-organiseerder, met 'n paar damestudente wat gereageer het op kennisgewings dat die S.A.U.K. Stellenbosch besoek met die
oog op onderhoude met voornemende werknemers en belangstellendes.

Geriewe vir werkgewers wat
studente wil werf

________....,;.--. ~ . .._ __.J

Verskeie firmas en ander instansies het vanjaar die terrein van hul spesifieke onderneming of rigting
weer gebruik gemaak van die diens wat die Universi- bestaan aan die Buro te verstrek. Hierdie inligting
teit van Stellenbosch aan groot werkgewers lewer om word opgeneem in die beroepsbiblioteek en word
werknemers onder finalejaar-studente te kom werf. deurentyd vir voorligting benut.
Die reelings hiervoor is in die verlede deur die Q~ Die vyf voorligters van die Buro besoek ook op uit-
partement van Ontwikkeling getref, maar sedert~an- podiging skole waar algemene inligting verskaf word
jaar word dit deur die Buro vir StudentevoorHgt~oor universiteitsopleiding en die beroepsmoontlik-
in samewerking met die Departement van Ontwikke- hede wat dit inhou.
ling aangebied. Nog sake waaroor by skole gesels word, is studie-
Geriewe is spesiaal vir die doel geskep en is van die metodes en die belangrikheid van leesvaardigheid in
begin van die tweede semester aftot einde September studie.
beskikbaar. Alle instansies wat van hierdie diens en die geriewe
Verteenwoordigers van werkgewers wat met studente vir studentewerwing gebruik wil maak, kan in ver-
aan die Universiteit van Stellenbosch wit gesels, kry binding tree met mnr. Hennie van Rensburg, Buro
nou terselfdertyd die geleentheid om inligting oor vir Studentevoorligting, Victoriaweg 43, Stellenbosch.
beroepsgeleenthede vir gegradueerdes wat daar op (Tel. 4012.) •
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Rekenaarstelsels van 1975 af volle vak
Die toenemende gebruik van rekenaars op a1 hoe meer
terreine het dit noodsaaklik gemaak dat ook die stu
dent in e1ektrotegniese ingenieurswese gespesialiseer
de kennis moet verkry van die eienskappe van reke
naars en die effektiewe gebruik daarvan in die prak
tyk. Voorbeelde hiervan is die beheer van prosesse in
geoutomatiseerde kragvoorsiening aan 'n dorpsgebied
en die outomatiese beheer van olieraffinaderye. In
teenstelling met die meer algemene gebruik van reke
naars vir massaberekeninge, val die klem hier op die
apparatuur- en programmatuureienskappe van die
rekenaars en die praktiese toepassing daarvan. In die
departement Elektrotegniese Ingenieurswese aan die
Univetsiteit van Stellenbosch word Rekenaarste1sels
met ingang 1975 vir die eerste keer as volwaardige vak
aangebied. Die departement beskik reeds oor 'n hele
aantal klein rekenaars vir gebruik deur elektrotegniese
ingenieurstudente in sy rekenaarlaboratorium. On
langs het hy ook 'n NOVA-minirekenaar in gebruik
geneem. Op die fota is mnr. H. W. Ie Roux, senior
lektor in Elektrotegniese Ingenieurswese op Stellen
bosch (regs) saam met mnr. Rex van Olst by die mini
rekenaar afgeneem. Mnr. Van Olst is van die firma
Perseus Berekening en Outomatisasie Bpk., wat dit
tot die beskikking van die Universiteit gestel het.

Dieetkundige na ~S.A. oor kos

Studentesentrum salleemte vul
Voedselvoorsiening aan onder andere sowat
vierduisend studente per dag in die
Langenhoven-studentesentrum, wat oar 'n
raps meet as 'n jaar voltooi sal wees, geniet
groot aandag op Stellenbosch.
Met.,die oog hierop het mev. Renate Coet
zee, senior dieetkundige van die Universi
teit van Stellenbosch, onlangs 'n besoek aan
die Verenigde State gebring.
5y het 'n kursus in restaurantbeheer aan
die "Cornell School of Hotel and Restaurant
Administration" saam met verteenwoor
digers uit lande soos Japan, die Skandina
wiese lande, Switserland en die V.S.A. by
gewoon.
Mev. Coetzee, wat sewe weke lank weg was,
is reeds lank gemoeid met die beplanning
vir voedselvoorsiening in die Studentesen-
trum. \ ~
Vit die aard van die saak het die geriewe-tnt
sentrum tot dusver die meeste aandag ge
kry. Die plan is dat aIle voedsel in die
Studentesentrum in 'n sentrale kombuis
voorberei sal word.
Daar word beoog om kits-maaltye van
sewe-uur soggens tot elfuur saans te bedien.
Verder sal warm maaltye van 12 vm. tot
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2 nm. en weer van 6-8 nrn. voorgesit word.
Tot I 000 warm maaltye sal per sessie be
dien word.
Daar word beplan vir I 200 studente wat
tegelykertyd kan eet - warm keuse-maaltye

Mev.
Renate Coetzee

van die selfbedieningsafdeling en kitsrnaal
tye soos hamburgers en worsbroodjies.
Na raming sal sowat 3 000 studente wat nie
in koshuise woon nie daagliks claar eet, ter-

wyl nog sowat I 000-1 500 studente uit
koshuise na verwagting daagliks daar sal
kom eet.
Dit is nie vergesog nie dat sowat 4 000

studente daagliks minstens een keer by die
kafeteria in die Studentesentrum sal korn
eet!

-Benewens die voorsiening van etes, sal daar
in die Studentesentrum ook studente-dinees
en -danse, asook amptelike universiteitsont
hale aangebied word. Hiervoor sal die
kafeteria se kombuis ook moet regstaan.
Die Studentesentrurn sal drie banketsale he
waar tot 600 studente op 'n slag dinees sal
kan bywoon. Dit sal veral vir koshuisdinees
en departementele en fakulteitsfunksies ge
bruik word.
Na raming sal daar sowat 60-70 sulke
dinees per jaar in die sentrum aangebied
word. Dit is benewens dieselfde getal danse
wat na verwagting per jaar daar gehou sal
word.
Mev. Coetzee het haar in Cornell spesiaal
toegespits op aspekte soos porsiebeheer,
spesiale geregte en onthale, die doeltref
fende gebruik van arbeid, kostebeheer en
besparing.



Laurentius Marais, wat
verlede jaar die Kanse
liersmedalje met die
hoogste persentasie ooit
verwerf het, word deur
die Kanseljer, Sy Edele
dr. B. J. Vorster, op die
gradeplegrigheid ge
lukgewens.

Kanseliersmedalje..wenner gaan
verder studeer in V.S.A.
Mm. Laurenrius Marais, wat verlede jaar die Kanseliersmedalje
van die Universiteit met die hoogste persentasie ooit verwerf
het, het onlangs na Amerika vertrek. Mm. Marais sal sy studie
daar aan die Universiteit van Michigan in Ann Arbor - vir die
graad M.S. in Wiskunde - voortsir.
Die jong Marais - hy is die oudste kind van prof. en mev. Kowie
Marais van Stellenbosch - het die graad B. Sc. verlede jaar cum
laude verwerf. Sy gemiddelde vir die drie jaar was 98,9% en
in die eindeksamen het hy sy drie hoofvakke, Rekenaarwetenskap
III, Toegepaste Wiskunde III en Wiskunde III, almal met
100% geslaag. Vir Wiskunde III het hy ook 'n klassyfer van
IOO in sy derde jaar behaal!
Die Kanseliersmedalje is in 1961 aan die Universiteit van
Stellenbosch ingestel toe die destydse Kanseher, dr. T. E.
Donges, die Universiteitsraad meegedee1 het dat hy jaarliks 'n
goue medalje beskikbaar sal stel vir toekenning aan die beste
finalejaarstudente aan die Universiteit. Toe Sy Edele dr. B. J.
Vorster wyle dr. Donges in 1968 as Kanselier opgevolg het, het
hy dit voortgesit.
Die medalje is die eerste keel' toegeken aan mnr. G. F. C. de
Bruyn, op grond van sy verwerwing van die graad B.Se. (Wis
kunde en Fisika) in 1961 met 'n gemiddelde van 91,7~~. Mm.
Marais is die dertiende wenner van die medalje en op dr. De
Bruyn na die enigste wat die medalje nog met 'n eerste graad
verwerf het.
Die ander wenners van die medalje is:
1962: Mm. A. B. du Toit, M.A. (Filosofie), 88,8%
1963: Mej. M. L. Dys, Honneurs-B.Sc. (Wiskunde), 93,3%
1964: Mm. R. P. Botha, M.A. (Afrikaans-Nederlands), 84,1%

1965: Mnr. J. H. Gouws, B.Sc. B.Ing., 86,2~:,

1966: Mm. G. E. Burger> M.Sc. (Wiskunde), 85,9n~

1967: Mm. J. D. Buys, M.Sc (Wiskunde), 86,8%
1968: Mm. R. J. van Reenen, M.Sc. (Fisika), 85,3""
1969: Mm. W. T. Claassen, M.A. (Semitiese Tale), 9[,1%
1970: Mm. J. M. de Villiers> Honneurs-B.Sc. (Toegepaste

Wiskunde),90,7%
1971: Mm. J. M. Kirsten, M.A. (Filosofie), 86,9%
1972: Mm. J. J. Conradie, M.Sc. (Wiskunde), 88,1%
Van die dertien wenners van die Kanseliersmedalje is vyftans
aan die Universiteit van Stelleobosch verbonde, Bulle is dr. De
Bruyn by Wiskunde, dr. Du Toit by Staatsfilosofie, prof. Botha
by Algemene Taalwetenskap, dr. Claassen by Semitiese Tale
en dr. De Villiers by Toegepaste Wiskunde. Dr. Van Reenen
is verbonde aan die Kerninstituut van die Suidelike Universi
teite.
Mej. Dys is tans mev. Baart en het in Pretoria gewoon voordat
hulle na Durbanville in die Kaap verhuis het.
Mm. Gouws wat intussen 'n meestersgraad in Ame:rika verwerf
het, was eel'S by die R.A.K. en toe navo:rsingsbeampte by die
W.N.N.R. in Pretoria. By is tans by die firma Perseus Com
puting and Automation (Edms.), Bpk., in Pretoria.
Du. Burger en Buys is onderskei lik aan die Universiteit van
die Witwatersrand en die Raa van toornkrag ve~Il;de. Mm.
Kirsten - hy is 'n seun van pr. eddie Kirsteryop}tellen
bosch - is lektor in Filosofie aan die R.A.U., maans op die
oomblik in Leiden waar hy besig is met navorsing vir sy
doktorsgraad. Mm. Conradie studeer tans verder aan die
Universiteit van Cambridge. •
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•ons van aar
o tvaI
het uit sy pen verskyn. Hy was veral bekend vir sy rubriek,
Gom Katie Gee Raad, wat van 1957 tot 1965 in Die Byvoegse1
tot Die Burger, Die Volksblad en Die Gosterlig verskyn het.
Daarin het hy raad gegee oor persoonlike probleme. Nadat die
rubriek gestaak was, het mense nog steeds die vrymoedigheid
gehad om probleme met hom te bespreek.
Selfs vir sy Kleurling-studente aan die Universiteit van Wes
Kaapland was hy "Oom Kalie".
Prof. Heese word oorleef deur sy vrou, twee seuns, drie dogters
(almal oud-studente van die Universiteit) en elfkleinkinders. Sy
vrou is die bekende skryfster van kinderverhale en -verse,
Hester Heese, alom bekend as Nig Hester.
Dr. D. J. ("Droogte") Conradie is op 25 April vanjaar op
73-jarige leeftyd aan 'n hartaanval oorlede. Hy het in 1965 na
37 jaar by die Universiteit afgetree. Dr. Conradie, wat op
Stellenbosch gewoon het, is in die Tygerberg-Hospiraal oorlede.
Hy was 'n bekende in rugbykringe en was o.m. lank voorsitter
van die Suid-Afrikaanse Skeidsregtersvereniging, die W.P.
Skeidsregtersvereniging, waarvan hy ook erelewenslid was, en
van die Stellenbosse subkomitee van die W.P.-Skeidsregters
vereniging. In die IMt vyftigerjare het hy die eerste rugbyspan
van die Universiteit help afrig.
Hy was vroeer ook 'n ywerige bergklimmer en het 'n leidende
rol gespeel in die bestuur van die Berg-en-Toerklub op Stellen
bosch, veral in die beginjare. Hy het twintig jaar lank in die
bestuur van die klub gedien.
Dr. Conradie is in 1928 aangestel as lektor in Geografie, en in
1937 bevorder tot senior lektor in Ekonomiese Geografie. Hy
was die eerste voorsitter, en daarna ook ereHd, van die Ver
eniging vir Aardrykskundige Onderwys, tans bekend as die
Vereniging vir Geografie.
Hy het aan die Universiteit van Stellenbosch gestudeer en die
grade B.A., M.A. en D.PhiL, asook die Sekondere Onderwysers
diploma verwerf.
Dr. Conradie het besondere eienskappe gehad waarvoor hy
onthou sal word. Maar hy was veral bekend vir sy verstrooid
heid, wat hom dikwels die teiken van goedige poetsbakkery deur
sy studente gemaak het. Sy kollegas in die departement
Geografie onthou nog goed hoe hy eenkeer kom kla het oor 'n

ekende Oud-Vier baie bekende en beminde Oud-Maties is vanjaar oorIede.
Hul1e is mnr. Herman Steytler, prof. dr. Kalie Heese, dr.
D. J. Conradie en prof. dr. B. B. Keet.
Mnr. Herman Steytler, wat op IO Maart vanjaar in die ouder
dom van 70 jaar oorlede is, was een van ons bekendste oud
Wilgenhoffers. As baanbreker-joernalis van die Nasiona1e Pers,
as radioman met sy gewilde rugby- en henge1stories, en as toneel
speIer het hy reeds in sy leeftyd 'n legendariese figuur geword.
Hy het in 1920 na Stellenbosch gekom en in 1924 die graad
B.A. verwerf. Hy het vir die "Tirds" rugby gespeel, en was
o.m. ook sekretaris van die Stellenbosse Rugbyklub. Die aansien
wat die amp hom besorg het, is verstewig deur die feit dat hy
een van die min manne was wat 'n ryding - 'n fiets - gehad het.
Na afloop van sy studies is hy na die staatsdiens in Pretoria,
maar in 1926 is hy aangestel as sportredakteur van Die Burger.
Die koerant se sportrubriek het spoedig gegroei tot 'n omvat
tende en volwaardige afdeling wat groot aansien geniet het.
Dit was veral sy eie beriggewing wat daartoe bygedra het. Hy
het sy grondige kennis van rugby gekombineer met '0 ooder
houdende skryfstyl en 'n positiewe beoadering, wat altyd 'n
vormeode invloed op opkomeode jong spelers gehad het.
Volgens dr. Danie Craven was Herman Steytler een van die
beste rugbyverslaggewers wat hy geken het. Dr. Craven se selfs
dat die publisireit wat hy as jong speIer van hom gekry het,
grotendeels daartoe bygedra het dat hy Springbok geword her.
Na die Tweede Wereldoorlog het hy advertensiewerwer en later
advertensiebestuurder van die Nasionale Pers geword. Daarna
was hy redakteur van Landbouweekblad. Sy laaste heelrydse
betrekking by die Pers was die van Londense verteenwoordiger.
Herman Steytler se verbinrenis met Stellenbosch het vee! dieper
gestrek as sy studentwees hier, want op Stellenbosch het hy ook
die aantreklike Tries de Kock, met wie hy later getroud is,
ontmoet.
Prof. dr. K. W. Heese, die bekende en gewilde Oom Kalie, is
vanjaar op Sondagaand, 21 April, skielik in sy huis in Jonkers
hoek, Stellenbosch, oorlede.
Prof. Heese, wat 63 jaar oud was, sou oor twee jaar afgetree het
as hoof van die departement Sielkunde aan die Universireit van
Wes-Kaapland in Bellville. Hy was professor aan die Universi
teit sedert die stigting daarvan.
Hy het in 1927 na die Universiteit van Stellenbosch gekom,
waar hy die grade B.A., M.A. (cum laude) en D.Phil. verwerf
het. Hy het in 1937 gepromoveer op die proefskrif: Die vraag
na 'n algemene faktor in die vatbaarheid vir oefming. Intussen
het hy ook aan die Kweekskool geswdeer. Hy is in 1935 as
proponent gelegitimeer.
Die agting wat die Universiteit vir sy bekwaamheid gehad het,
blyk uit die feit dat hy reeds as student aangestel was om
doseerpligte in die departement Sielkunde waar te neem. Hy is
in 1937 aangestel as lektor in Sielkunde, en in 1940 bevorder
tot senior lektor.
In 1943 het dr. Heese 'n beroep na Malmesbury aangeneem,
waar hy twee jaar lank mede1eraar was. Hy was daarna tien jaar
lank leraar in die gemeente Vandermerwe, Bonnievale, en vyf
jaar lank in die gemeente Pine1ands.
Hy het daarna, sonder neerlegging van sy predikantstatus,
hoog1eraar in Sie!kunde aan die destydse Universiteitskollege
Wes-Kaapland geword.
Prof. Heese het 'n groot bydrae tot die opvoeding van die jeug
gelewer. Hy was 'n gewilde Ieier in die Voortrekkerbeweging,
en ook 'n stigterslid en eerste voorsitter van die C.S.V. op
Stellenbosch.
Verskeie publikasies, veral oor geestelike waardes by die jeug,
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By het in 1919 hoogleraar aan die Kweekskool geword.
Drt was hy wat in 1919 as 34-jarige predikant van Graaff
Reinet in die Sinode voorgestel het dat Afrikaans naas Neder
lands as die amptelike taal van die Kerk erken word. Die
Sinode het die voorsteI aangeneem, en dr. Keet het op Graaff
Reinet in Afrikaans begin preek.
Dieselfde Sinode het ook besluit dat die Bybel in Afrikaans
vertaal word. Hoe groat die stryd in werklikheid was, blyk uit
die feit dat die hele Moderatuur teen die vertaling gekant was.
In 1919 het hy hoogleraar in dogmatiek, etiek en kerkreg aan
die Kweekskool geword. Hy het in 1959 na veertig jaar afgetree.
Prof. Keet het 'n groot belangstel1ing gehad in die vraagstukke
rondom die volkereverhoudinge, en het hom beywer vir die
belange van al die seksies van ons bevolking.
Hy was ook 'n groot sportliefhebber wat in sy jonger dae rugby
en krieket gespeel het. Hy het tot diep in sy tagtigerjare nog
gholf gespeel. .
Prof. Keet word oorleef deur sy eggenote en enigste seun, mnr.
B. B. Keet van Pretoria.
Nog Oud-Maties wat ons onlangs ontval het is:
Ds. Sarel Johannes Pieterse (55) wat op Koringberg oorlede is.
By het hom van 1946-1952 aan die Universiteit van Stellenbosch
as predikant bekwaam en in 1959 ook die graad M.Th. met lof
verwerf.
Mnr. Andrew Murray Hofmeyr CaEtz (47), wat aan hartver
saking oorlede is terwyl hy as skeidsregter in 'n skole-rugby
wedstryd opgetree het. Drie van mnr. Calitz se broers is ook
aan hartaanvalle oodede. Een van hulle is mnr. Piet Calitz,

Onder die Oud· Maties wat ons vanjaar ontvaJ het. is vier van Stellenbosch
se bekendste oud-studente. Van links is hulle mnr. Herman Steytler en
prof. B. B. Keet (bo) en proff. D. J. Conradie en Kalie Heese (onder).

gewese rugbytoetsskeidsregter en dosent in Geskiedenis aan die
Universiteit van Stellenbosch. Hy het in 1963 die graad B.Ed.
met lof verwerf en 1967 die graad M.Ed.
Mnr. Joseph Victor Emmanuel Potgieter, wat op 17 Julie
vanjaar in die ouderdom van 73 jaar in die Arcadia-verp1eeg
inrigting oorlede is. Mnr. Potgieter - almal het hom Victor
genoem - het sy skoolopleiding aan die Paul Roos Gimnasium

eOOI'e toe in die jare twintig die grade B.A. (cum laude) en
L.L.B. Stellenbosch verwerf. Hy was 'n Wilgenhoffer en het

. s die singery by Intervarsities gelei. Die bekende liedjie
"Matie se Peper" was een van sy maaksels.
Mnr. J. S. N. (Muggie) Bruwer (56) wat in Pretoria oodede is.
Hy het die graad B.Sc. in Landbou in 1941 op Stellenbosch
verwerf.
Mnr. Pieter de Vos Daneel (60), wat op 18 Augustus onverwags
aan sy hart beswyk het. Mnr. Piet Daneel het in die begin van
die jaar afgetree as redakteur van Landbouweekblad, wat onder
sy 1eiding gevorder het tot die grootste in sy soort in die land.
Hy het o.m. die graad M.Sc. in Landbou-chemie aan die Uni
versiteit verwerf.
Mnr. Dirk Johannes (Oom Dirk) Nolte (78), wat op 16 Augustus
na 'n siekbed van tien dae op Stellenbosch oorlede is. Hy was
voor sy aftrede dosent in die fakulteit van Handel en~.
strasie en was een van die eerste studente wat die graa .Com.
op Stellenbosch verwerf het. In 1943 het hy ook die gr d
M. Ed. behaal.

sekere mnr. Bond - James Bond - wat gereeld die presensielys
teken maar nooit in die klas is nie!
Dr. Conradie wor.d oorleef deur sy vrol' '7
Prof. B. B. (Benme) Keet, een van di5¥~gure in die N.G. Kerk
en gewese professor aan die Kweekskool op Stellenbosch, is op •
21 Junie vanjaar - die dag na sy 89ste verjaardag - in die
Stellenbosse hospitaal oorlede.
Prof. Keet het op verskeie terreine 'n groot invloed op die
vo~ming van die Afrikaner gehad. Hy was 'n teoloog van
wereldformaat wat rigting gegee het aan die kerklike denke
van die Afrikaner en het hom onderskei as stryder vir die
erkenning van Afrikaans. Verder was hy een van die hoofver
talers van die Bybel in Afrikaans.
Met sy heengaan het die laaste van die vyf eindvertalers van die
Bybel van 1933 ons ontval.
Prof. Keet het 'n kwarteeu aan die vertaling van die Bybel en
die hersiening daarvan gewy. Na die dood van Totius, een van
die vertalers, was prof. Keet alleen verantwoordelik vir die af
ronding van die hersiene uitgawe van 1953. Daarna was hy
voorsitter van die kommissie wat kort na X956 benoem is vir die
nuwe hersiening van die BybelvertaEng, totdat hy enkele jare
later op eie versoek uitgetree het.
Prof. Keet het sy teologiese opleiding aan die Stellenbosse
Kweekskool ontvang, nadat hy die grade B.A. en M.A. aan die
ou S.A.K.S. in Kaapstad verwerf het. Daarna het hy sy studies
voortgesit in Princeton en Amsterdam, waar hy in 1913 gepro
moveer het met 'n proefskrif oor die teologie van Ernst
Troeltsch.
Van Maart 1914 tot Mei 1916 was hy hulpprediker in die ge
gemeente Noorder-Paarl en daarna predikant op Graaff-Reinet.

• Matieland betuig sy opregte meegevoel met hul naasbestaandes
en vriende.
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Van ons donateurs . • •

Meganiese Ingenieurswese
en 'n direkteur van
SARACCA. Hulle is van links
prof. D. G. Kroger, mnre. P.
A. Pitout (wat verlede jaar sy
studie voltooi het en tans
verbonde is aan 'n firma in
Johannesburg), I. G. Dennler
en G. D. P. Pretorius (twee
dejaarstudente), prof. H. V.
Hattingh (hoof van die de
partement Meganiese Inge
nieurswese) en mnr. K. C.
McDonald van SARACCA.

hoefte wat daar in verskil
lende bedrywe bestaan vir
die ingenieur wat 'n deeglike
kennis het van verkoeling en
)ugreeling het die "South
African Refrigeration and Air
Co nd ition ing Contractors
Association" (SARACCA)
oak besluit om jaarliks beurse
beskikbaar te stel vir oplei
ding in hierdie rigting. Die
eerste beurse is verlede jaar
toegeken.
Op die foto verskyn die eerste
beurshouers saam met
dosente van die departement

Ingenieursopleiding in die
rigting verkoeling en lug
reeling word nog maar net
sedert 1968 aan 'n Suid
Afrikaanse Universiteit aan
gebied. Die kursus is toe, na
oorleg met die Suid-Afri
kaans.e Instituut vir Verkoeling
en Lugreeling, in die de
partement Meganiese Inge
nieurswese op Stellenbosch
ingestel en die studente wat
dit voltooi het, het tot dusver
baie goed presteer in die
praktyk.
Weens die toenemende be-

Beurse vir ingenieurstudente
in verkoeling en lugreeling

GOEIE BELEGGING

~
tex-Olie (SA) (Edms) Bpk het onlangs

.ul ~aarlikse bydrae van R2000 tot die
I eufeestrustfonds van die Universiteit

/van Stellenbosch gemaak, Toe hy die tjek
oorhandig het, het mnr. Dan Kieser (foto
bet0iQ~Plandsetakbestuurder van die
rrllats appy gese: "Dit is 'n voorreg om

s hierdie wyse met die Universiteit
van tellenbosch te vereenselwig, omdat
hierd r universiteit nie net ,abstrakte'
navor,\ing doen nie, maar ook op die
voorpllnt is met praktyk-gerigte navor
sing, Olrs weet dat die R19 000 wat ons
reeds aim die Universiteit geskenk het, 'n
goeie beleggi ng is."

\

R30000 vir
Eeufeesfonds
Die United-Bouvereniging het onlangs sy
jaarlikse bydrae van R3 000 tot die Eeufees
trustfonds van die Universiteit van Stellenbosch
gemaak. Met die skenking beloop U.B.V. se
totale bydrae nou R30 000. Op die foto. wat
op Stellenbosch geneem is, oorhandig mnr.
Chris van der Merwe. die plaaslike takbestuurder
van U.BV., die tjek aan mnr. P. J. Lombard,
Direkteur van Ontwikkeling aan die Universi
teit. Links staan mnr. W. P. Lubbe, 'n direkteur
van die United-Bouvereniging.
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Mnr. Jack van Wyk

Dud-Matie met
'n blink plan
Oud-Maties kom van tyd tot tyd met
interessante voorstelle vorendag om
meer geld vir die Universiteit van
Stellenbosch in te samel. Een van die
prikkelendste wat ons nog gekry het,
is die van mnr. Jack van Wyk, senior
hoofbestuurder van Sanlam ir: Bell
ville.
Mnr. Van Wyk stel voor dat aIle oud
studente van die Universiteit van
Stellenbosch dit oorweeg om vir elke
maand wat verloop het sedert hulle
hul studies voltooi het 'n bedrag te
skenk. Hyself noem RZ,50 per maand
en bereken dan dat hy R990'oo aan
die Universiteit "verskuldig" isl
Ingesluit by sy briefie was 'n tjek van
~300,oo wat sy "skuld" vir die eerste
tien jaar - tot 1951 - vereffen het. Die
orige R690,oo, se mnr. Van Wyk, sal
hy begin delg sodra nog 999 Oud
Maties instem om sy voorbeeld te
volg.
Hy wys daarop dat '11 maandelikse
aftrekorder by die bank die maklikste
manier vir elke aud-Matie is om
hierdie "skuld" te vereffen. Skenkings
wat tevore aan die Universiteit ge
maak is, se hy, kan van die "opge
hoopte skuld" afgetrek word.
Of die Universiteit nou die R690,oo
gaan kry wat mnr. Van Wyk nog
skuld, gaan net daarvan afhang of
nog 999 Ond-Maties sy voorbeeld
volg. Gebeur dit, sal mnr. Van Wyk
die vader wees van Matieland se
"Klub van Duisend".
Hoe lyk dit, Oud-Maties?

Ou Mutual
skenk
R25000 vir
mediese

•navorslng

"Ons is trots en opgewonde om 'n aandeel te
he in die mediese navorsing wat aan die
Universiteit van Stellenbosch gedoen word.
Mag hierdie skenking maar net nog 'n stap
wees in .n baie lang verbintenis vorentoe."
Met die woorde het mnr. Fritz Rauch, skakel
beam pte van Ou Mutual. onlangs 'n tjek vir
R5 000 oorhandig aan prof. A. J. Brink, dekaan
van die fakulteit van Geneeskunde aan die
Universiteit. Die geld sal vir mediese navorsing
gebrulk word.
Die Ou Mutual het reeds R25 000 vir die doel
aan die Universiteit van Stellenbosch geskenk.
Mnr. Rauch het gese die Ou Mutual is bly om
die volk te dien, maar hy is veral bly dat hy die
Universiteit van Stell enbosch kan dien. Geen
ander universiteit ontvang soveel ge[~ van die
Ou Mutual nie.
"Dalk is dit omdat die UniverSlteit van SteHen
bosch so dinamies is en dus meer geld nodig
het," het mnr. Rauch bygevoeg.
Op die foto onder, wat geneem is net nadat die
tjek oorhandig is, verskyn van links na regs,
prof. Brink, prof. J. N. de Villiers;:(Rektor) en
mnr. Rauch.

S.A. Permanente
skenk weer
Die S.A. Permanente Bouvereniging het on
langs sy jaarlikse bydrae van R1 500 tot die
Eeufeestrustfonds gemaak. Die S.A. Permanente
Bouvereniging het seder! 1967 al R10 500 tot
die Eeufeesfondsey -r<r.'~/

Mnr. Colin Beste, (foto bo}l'bestuurder van die
S.A. Permanente ouvereniging op Stellen
bosch, was ook teenwoordig toe mnr. R. P.
Cluver, plaaslike voorsitter van die Bouver
eriging, die tjek oorhandig het.
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Geologie kry
waardevolle
versameling
Die departement Geologie het vanjaar 'n

waardevolleversameling van halfedel
gesteentes en ander argeologiese mon

sters bygekry. Dit is aan die Universiteit
geskenk deur mev, Meta Sawyer, die
weduwee van die bekende amateur-

geoloog en -argeoloog, mnr, Ernest John
Sawyer, wat die versameling oor 'n tyd
perk van byna 'n eeu opgebou het. Mnr.
Sawyer, wat vroeer vanjaar op 97-jarige
leeftyd oorlede is, het van kindsbeen af

tot kort voor sy dood sy stokperdjie
beoefen. 0 p die foto, wat by die oorhan

diging geneem is, is van links: prof. W.
J, Verwoerd van die departement

Geologie, prof. A. P. G. Sohnge, hoof
van die departement, en mev. Sawyer

met een van die gesteentes.
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Ontmoeting herdenk
met skenklng
Mev. Janie Malherbe en haar man prof. E. G. Malherbe,
wat mekaar in 1915 op Stellenbosch ontmoet het, het
vanjaar benewens hul jaarlikse bydrae tot die Ont
wikkelingsfonds 'n spesiale skenking gemaak - ter
herdenking van daardie ontmoeting s~'. jaar gelede.

X"Toevallig was my man die eerste m ss dent met
wie ek op die kampus van die ou Vic la-Kollege ge
praat het," skryf mev. Malherbe. En dan vertel sy die
pragtige storie van hoe sy en die gewese rektor van die
Univers;teit van Natal mekaar leer ken het - 'n verhaal
van byna ongelooflike toeva!' Haar vader, ds. Paul Nel,
was 'n afstammeling van ene Guillaume Nel, wat in
1688 saam met 'n aantal Franse vlugtelinge op die
Hollandse skip Voorschoten in Tafelbaai aangekom
het. Op dieselfde skip was 'n jong man met die naam
Gideon Malherbe. Een van sy afstammelinge Ernst
Gideon Malherbe het in 1893 saam met Paul Nel in
die Kweekskool op Stellenbosch gestudeer.
Ernst het van Wellington af gekom en Paul van Natal
af. Hulle ;s later getroud en hulle wee het uitmekaar
gegaan. In 1915 was ds. Nel se dogter eerstejaar op
Stellenbosch en daar het sy 'n vriendelike jong ma n
gevra waar die klaskamer is Waar sy haar eerste lesing
moes bywoon.
S6 het Paul Nel se Janie en Ernst Malherbe se seun
Ernst mekaar 60 jaar gelede ontmoet, Die twee het
later groat vriende geword en is uiteindelik in 1922
getroud.



OUD-MAT/ES TRE/( SAAM
Die Oud-Maties van Oos

londen het op 11 Mei van
jaar 'n saamtrek gehou - op
dieselfde dag van die Inter

varsity tussen die Maties
en die Tukkies in Pretoria.

Sowat 'n honderd mense het
die funksie in 'n hotel by

gewoon. Op die foto verskyn
'n klompie in gesellige luim.
Hulle is van links: Andre de

Wet, Spri ngbok-rug byspeler
in 1967 teen die Franse,

mnr. F. Meisenhall, mev.
De Wet, mnr. Tjol Lategan,

Springbok-senter van die
jare 1949-53, mev. Lategan

en mnr. en mev. George
Hofmeyr.

'n Groot saamtrek van Oud
M aties is op 10 Mei vanjaar
op die vooraand van die
Intervarsity tussen die Tuk
kies en die Maties in die
Yskorsaal in Pretoria gehou.
Onder die aanwesiges by die
vrolike byeenkoms was van
links op die foto langsaan:
Mev. O. Oberholzer, mnr.
Z. van Niekerk. mnr. O.
Oberholzer. mnr. en mev. T.
G. Ferreira en mnr. en mev.
G. Pepler. Op die foto onder
is in dieselfde volgorde mnr.
en mev. A. Nel. dr. en mev.
N. Robbertse en mnr. en
mev. W. Dreyer.

~--.........~..".,
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TWEEDE DOKTORAAT
TOEGEKENIN
FAKULTEIT VAN
TA DHEELKUNDE

Altesame elf grade en twaalf diplomas in die Genees- en Tand
heelkunde is op 12 Junie vanjaar op 'n buitengewone grade- en
diplomaplegtigheid in die Reitz-saat dem die Universiteit van
Stellenbosch toegeken.
In die fakulteit van Geneeskunde was dit die tweede keer dat
B.-grade in Arbeidsterapie toegeken is, terwyl die fakulteit van
Tandheelkunde, wat nou in sy vierde ;aar is, sy tweede doktors
graad toegeken het.
Dit is verwerf deur prof. H. S. ~rebach, gewese hoof van die
departement Kaak-, Gesig- en nc 'rurgie en eerste dekaan
van die fakulteit van Tandhee1ku aan die Universiteit van
Wes-Kaapland. Hy het die graad Ph.D. (Odont.) behaal met die
proefskrif: An evaluation of Oxyphenbutazone and proteolytic
enzymes, in a double-blind study, in the treatment of post-operative
swelling of soft tissue after minor oral surgical procedures on the
human mandible.
Sy promotor was prof. J. J. W. van Zyl van die fakulteit vail
Geneeskunde aan die Universiteit van Stellenbosch.
Prof. Breytenbach, wie se proefskrif en navorsing oorsee belang
stelling gewek het, het hom toegespits op 'n reeks middele wat
op groot skaal gebmik is in die behandeling van pyn en swelse1
en beperking van beweging na operasies en onge1uksbeserings.
Op grond van talle publikasies oor die welslae wat die afgelope
veertig jaar met 'n groeiende aantal proteolitiese ensiempreparate
en ·chemiese middels behaal is, is mettertyd algemeen aanvaar dat
hierdie midde1s van groot waarde is in die bestryding van post
troumatiese swelse1 en funksiestoornis.
Prof. Breytenbach het van die standpunt uitgegaan dat hierdie
aansprake op blote subjektiewe waarneming bems het en toe
'n wetenskaplik gekontroleerde studie gedoen om die werklike
waarde te bepaal. Vir die doel het hy een chemiese middel en 'n
aantal ensiernpreparate getoets.
Dit is gedoen dem objektief te meet wat hierdie middels se
uitwerking was op die gevo~van die besering veroorsaak deur

" deur die verwydering van ei pakteerde verstandtande in jong
L volwasse mans en die agte kiestande in bobbejane. Vier

verskillende meetmetodes is ontwikkel en toegepas. Prof.
Breytenbach het bevind dat die gebruik van die rniddels geen
noernenswaardige uitwerking gehad het nie en hy korn tot die
gevolgtrekking dat die geld wat op hierdie middels gespandeer
is van nul en gener waarde was.
Die eerste doktorsgraad in die fakulteit van Tandhee1kunde is
verlede jaar deur prof. C. W. van Wyk, hoof van die departe
ment Mondpatologie, verwerf. Die graad wat hy behaal het,
was ook 'n Ph.D. (Odont.). •
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Prof.
Manie

Breytenbach

Woordeboekmaker
besoek WAT

Mnr. R.W. Burchfield. redakteur van A Supplement to the
Oxford English Dictionary, waarvan die eerste deel ?
(A-5) in 1972 verskyn het. het in Julie vanjaar.'n besoek
gebring aan die Bura van die Woordeboek Vitii""'die Afri-
kaanse Taal (WAT) op 5tellenbosch. Op die foto, wat in die
Woordeboekkantoor geneem is, is mnr. Burchfield (regs) in
gesprek met die Administrateur van die Buro en Rektor van
die Universiteit, prof, J. N, de Villiers (middel). wat as gasheer
opgetree het. en die Hoofredakteur, dr. F. J. Snijman.



Nuwe
aanstellings
y u.s.

en
bevorderings

Prof. J. T. Roux
Psigl31lle

Prof. W. J. O. Jeppe
Banloereg- en admlnistraSle
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Prof. P. J. Conradle
Grreks

Prof. B Bouwer
Statistiek

Hy het in 1956 die graad B.~in 1958 die graad M~en
in 1967 die graad D.Com. aa~niversiteitvan Stell~h
verwerf. In 1959 is hy aangestel as lektor in Statistiek aan die
Universiteit van Stellenbosch en in 1965 tot senior lektor be
vorder. Hy het in April 1972 medeprofessor geword.
Prof. Bouwer het in 1965 navorsing gedoen in Nederland, en in
1971 'n kort simposium oor Modelbou in die V.S.A. bygewoon.
Hy is tans ook raadgewende statistikus vir die Bura vir Ekono
miese Ondersoek.
Hy is medeskrywer van 'n hoek oor inleidende statistiese metodes.
In die departemente van Wiskunde en Toegepaste Wiskunde is
twee "musikale aanstellings" gemaak. Dit is die van mor. Eric
Martens en dr. Johan de Villiers.
Mm. Martens, 'n bekende in musiekkringe, is aangestel as senior
lektor in Wiskunde. Hy het onlangs uit die buiteland teruggekeer

7

Sedert die verskyning van die vorige uitgawe van Matieland het
die Universiteit nog vier hoogleraars ryker geword. Hulle is
proff. J. T. Roux (Psigiatrie), P. J. Conradie (Grieks), W. J. O.
Jeppe (Bantoereg en -admioistrasie) en B. Bouwer (Statistiek).
Prof. Roux was tot verlede jaar senior psigiater en superintendent
by die Stikland-Hospitaal. Hy word nou ook hoofpsigiater by
die Tygerberg-Hospitaal.
Hy het in 1946 die grade M.B., Ch.B. aan die Universiteit van
Kaapstad verwerf, in 1969 die L. Fakulteit Psig. van die S.A.
Geneeskundige Kollege, en later dieselfde jaar die diploma in
mediese psigiatrie aan die Universiteit van Kaapstad.
Van 1948 tot 1962 was hy algemene praktisyn en deeltydse
distriksgeneesheer op Fochville. Daarna het hy hee1tydse distriks
geneesheer in die Paarl geword. Van 1965 tot 1973 was hy
agtereenvolgens mediese beampte, psigiater eI1J senior psigiaterj
superintendent by die Stikland-Hospitaal.
Prof. Roux is lid van die Mediese Navorsingsraad.
Prof.':Conradie is van medeprofessor bevorder tot professor. Hy
het aan die Universiteit van SteHenbosch die grade B.A. en M.A.,
albei met lof, verwerf, en in 1958 aan die Universiteit van
Utrecht die graad D.Lin.
Prof. Conradie is sedert 1951 aan die Universiteit van Stelleo·
bosch verbonde. Hy was eel'S tydelike junior lektor in Klassieke
Tale, en het in 1958 lektor in Grieks geword. In 1962 is hy be
vOIder tot senior lektor, en in 1972 tot medeprofessor.
Prof. Jeppe is bevorder van senior lektor in Bantoereg en
-administrasie tot professor. Hy het van 1957 tot t970 aan die
Universiteit van Stellenbosch gestudeer en die grade B.A.,
Honneurs-B.A., cum laude, M.A. en D.Phil. verwerf.
Van 1958 tot 1963 was hy agtereenvolgens in diens van SABRA
op Stellenbosch, die Departement van Bantoe-administrasie en
-oDtwikkeling, en die Munisipaliteit van Worcester, waar hy
adjunk-bestuurder van Bantoe-sake was. Hy het in 1963 lektor
aan die Universiteit van Stellenbosch geword.
Hy het navorsing gedoen in Malawi, Rhodesie en Botswana,
asook by Britse en Nederlandse universiteite, en referate gelewer
aan die universiteite van Cambridge en Leeds.
Prof. Bouwer is bevorder tot medeprofessor in Statistiek tot

-profes or:--------



NUUSBRIEF VIR STUDENTE IN
UGGAAMLIKE OPVOEDKUNDE

Mnr. P. J. Scannell
Senior lektor in Rekeningkunde

Mnr. Eric Martens
Senior lektor in
Wiskunde

Die departement van Liggaamlike Opvoedkunde aan
die Universiteit stel die afgelope twee jaar reeds 'n
nuusbrief saam oor die werksaamhede van die de
partement. Oud-studente wat graag die nuusbriefwil
ontvang, moet hulle name en adresse asook voUedige
studiebesonderhede stuur aan mnr. Jan Kelder,
Departement van Liggaamlike Opvoedkunde, Uni
versiteit, Stellenbosch.

Mev. B. Boshoff
Lektrise in Engels

Dr. Johan de Vllilers
Senior lektor in Toegepaste
Wiskunde

nadat hy sy studies vir die graad Ph.D. aan die Universiteit van
Cambridge voltooi het.
As sestienjarige B.Sc.-student aan die Universiteit van Natal, het
mnr. Martens as tjellospeler saam met die Durbanse Sirnfonie
orkes opgetree. Daarna het hy sy studies aan die Universiteit
van Kaapstad voortgesit, waar hy die grade Honneurs-B.Sc. en
M.Sc., albei met 10f, verwerf het. Hy het deeltydse lid geword
van die Kaapstadse Simfonie-orkes, en ook in die KRUIK-orkes
gespeel. In 1969 het by lid geword van Pierre de Groote se
strykorkes.
Hy bet in 1972 na die buiteland vertrek.
Mm. Martens, wat onlangs 24 geword het, is die seun van mnr.
Paul Martens, senior lektor in Viool aan die Universiteit van
Stellenbosch.
Dr. De Villiers is in Maart vanjaar aangeste1 as senior lektor in
Toegepaste Wiskunde. Hy is die kleinseun van dr. M. L. de
Villiers, die komponis van "Die Stem van Suid-Afrika".
Dr. De Villiers het in 1968 die graad B.Sc. en in 1970 die graad
Honneurs-B.Sc., alhei cum laude, aan die Universiteit van
Stellenbosch verwerf.
Hy was in 1970 die wenner van die Kanseliersmedalje van die
Universiteit. In Januarie 1971 het hy navarsingsassistent aan die
Universiteit van Cambridge geword, waar by in April vanjaar
die graad Ph.D. verwerf het.
Mev. Berthild Boshoff, wat verlede jaar die S.A.O.U. se goue
medalje vir' die beste studente in die Opvoedkunde aan die
Universiteit van Stellenhosch verwerf het toe sy die graad B.Ed.
behaa1 het, is met ingang 1 Januarie 1975 aangestel as 1ektrise
in Engels in die fakulteit van Opvoedkunde.
Nog aanstellings is die van drr. J. D. Carkeek as 1ektor in Mond
biologie, J. J. Chadwick as senior lektor in Wiskunde en C.
Chappel hoof as van die departement Ortodonsie, en mnre. F. A.
Heyman as senior 1ektor in Siviele Ingenieurswese en M. Sinclair
as lektor in Toegepaste Wiskunde.
Ander bevorderings is die van drr. N. C. Brae / . tot senior
lektor in Sielkunde, S. M. Bruwer tot senior 1 triese Latyn,
J. H. Jooste tot senior 1ektor in Botanie, P. E. . F oeb van
Zuilenberg tot senior 1ektor in Musiek, A. J. Meyer tot senior
lektor in Insektekunde, B. H. Orger tot senior lektor in Chemie,
R. Saayman tot senior 1ektor in Fisika en D. J. van 2y1 tot
senior 1ektor in Geskiedenis.
Mnre. T. F. L. Kok is bevorder tot lektor in Bantoereg en
-a'oministrasie, N. F. Scboombee tot senior 1ektor in Mikro
biologie, G. van der M. Sieberhagen tot lektor in Bedryfsielkunde
en J. P. van der B. Smuts tot senior lektor in Afrikaans
Nederlands.
In die departement Italiaans is mev. M. G. Bannerman
bevorder tot lektrise, en in die departement Huishoudkunde is
mev. M. J. Smit bevorder tot senior lektrise en mej. E. M.
Visser tot 1ektrise.
Verder is mnre. H. W. Ie Roux en W. F. van Aswegen, wat
onderskeidelik 1ektor in E1ektrotegniese Ingenieurswese en junior
lektor in Sosiologie was, tot senior lektor bevorder, terwyl mnr.
P. J. Scannell aangestel is as senior lektor in Rekeningkunde.
Mnr. Scannell, wat sedert 1970 verbonde was aan 'n private
rekenmeestersfirma, was ook deeltydse dosent in Rekeningkunde
aan die Universiteit. Hy is 'n oud-student van die Universiteit.

•
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