


In Pietermaritzburg, het John Herridge en .ry vriende ontdek mens kan goeie wyn sonder seremonie geniet

KELLERP
- S

Die wyn waarmee Suid·Mrikaners tuis voel
Kellerprinz-huiswyne het ontspring uit 'n een

voudige ideaal wat lank reeds nagestreef word in lande
soos Frankryk. Duitsland en Portugal: "Elke huis
verdien die alledaagse vreugde van 'n goeie wyn."

In hierdie tradisie bied Kellerprinz u sewe
waarde-vir-geld Huiswyne van puik gehalte. Probeer
hulle: Dis die wyne waarmee u tuis sal voel.

Tassenberg droe, ligronde rooiwyn
Amorosa halfsoet rooiwyn
Rosanne delikate. halfsoet ro~
:>telD t"erle Iigte, wit perle
Stein halfsoet witwyn
Roma White droe witwyn
Late Harvest sagronde. soet witwyn
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Die volgende universiteitskleurbaadjies en dasse is nou beskikbaar:-
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Prys: R69,95 + 4% A. V.B.
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Prys: Vanaf R6,50+4% A.V.B.
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REDAKSIONEEL
OPLEIDING en navorsing is in 'n groot maat die

spit waarom die toekoms van Suid-Afrika draai.
Suid-Afrika se mense word elke dag meer. 'n Opgeleide
werker wat produktief tot die ekonomie bydra en 50
doende sy eie lewenspeil verhoog, is minder van 'n
bedreiging as een wat honger is en nie kan werk nie om
dat hy nie opgelei is nie. In sekere sleutelberoepe is daar
voortdurende tekorte en werkloosheid, veral onder swart
mense, is reeds hoog.

Met die feite voor oe is daar vanjaar in Suid-Afrika 'n
omvattende projek van mannekragontwikkeling van
stapel laat loop. Soos ons weet, staan dit bekend as
Mannekrag 2000. Die Staat, sakeleiers, vakbondleiers,
leiers van al die bevolkingsgroepe in die land, onderwys
en opleidingsinrigtings, werkgewers uit aile vlakke van
die openbare en private sektor - almal neem aan die
nasionale poging deel wat onder meer daarop gemik is
om produktiwiteit te verbeter, opleiding te bevorder, meer
werkgeleenthede te skep, arbeidsvrede te bevorder en
vertroue in die toekoms van ons land op te wek.

Ook die Universiteit van Stellenbosch dra sy deel by.
Op 6 Augustus het Rektor Mike de Vries STELLEN
BOSCH 2000 aangekondig. Oit is 'n veldtog van die
Universiteit om in die behoeftes aan mensekragte teen
die jaar 2000 en daarna te help voorsien. Stellenbosch glo
dat sy grootste bydrae tot die toekoms van Suid-Afrika op
nagraadse vlak is en daarom gaan die klem van sy op
voeding van voorgraads tot nagraads verskuif word.
Stellenbosch wit die student met potensiaal lei en in
spireer tot nagraadse opleiding. Die snelle tempo van
tegnologiese ontwikkeling in die R.S.A. het die besef by
Stellenbosch tuisgebring dat hy beter toegeruste
studente in die toekoms moet lewer. Klem op nagraadse
ontwikkeling en navorsing sal hierdie ontwikkeling nog
meer help stimuleer.

STELLENBOSCH 2000 het geweldig inslag by individue
en die private sektor gevind. Die ondersteuning tot dusver
is sprekende bewys daarvan. Op 10 November, net drie
maande en vier dae nadat die veldtog aangekondig is,
was dit reeds meer as R2 mitjoen sterk.

Vir hierdie ondersteuning is die Universiteit diep
dankbaar. Die gees waarin dit gedoen is, toon dat dit nie
bloot gebare van vrygewigheid is nie. Oonateurs besef
dat geld vir STELLENBOSCH 2000 'n belegging is in werk
kragte en leiers vir die tye wa t wag.

Baie van die geld in die fonds is vir spesifieke projekte
wat inpas by die hele gedagte van STELLENBOSCH 2000
maar daar is ook fondse vir algemene doeleindes en hier
van sal reeds aanstaande jaar vir nagraadse beurse
gebruik word.

Oit is van lewensbelang vir Suid-Afrika dat mense met
die regte potensiaal nagraads studeer. Beurse en ander
geldelike hulp moet egter van 56 'n aard wees dat dit
nagraadse studie aanmoedig aangesien talle top
studente reeds na die verwerwing van 'n eerste graad
aantreklike aanbiedinge ontvang.
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"'n Biblioteek is die hart van 'n universiteit - dit moet geplaas wees op die
mees sentrale plek ..." Volgens ondersoeke is die geskikste plek vir 'n nuwe
biblioteek op Stellenbosch onder die Marais-plein.

Nuwe

biblioteek

ondergronds

U lTGRAWINGS het reeds begin
vir 'n nuwe biblioteekgebou van

twee verdiepings onder feitlik die hele
oppervlakte van die Jannie Marais
plein by die Universiteit van Stellen
bosch. Die oop terrein in die hartjie
van die kampus sal egter as 'n plein
behoue bly en deur 'n bekende land
skapargitek heeltemal herontwerp
word.

Die huidige universiteitsbiblioteek,
die Carnegie-biblioteek, is laas in
1963 uitgebrei om vir 5 000 studente
voorsiening te maak. Die studentetal
op die Stellenbosch-kampus het
sedertdien verdubbel.

Die Universiteit is dus reeds
geruime tyd bewus van die nood
saaklikheid van beter biblio
teekgeriewe, maar was telkens
om finansiele redes genoodsaak om die
uitbreiding hiervan terug te hou, het
die vise-rektor, prof. Roux de
Villiers, onlangs gese toe hy die
planne vir die beoogde nuwe
biblioteekgebou aangekondig het.

Nadat die Universiteit sedert 1972
aile ander moontlikhede ondersoek
het, het geblyk dat die terrein in die
omgewing van die huidige biblioteek
tog die geskikste posisie vir 'n nuwe
biblioteek is. "'n Biblioteek is die
hart van 'n universiteit - dit moet
geplaas wees op die mees sentrale
plek, so na as moontiik aan die
meeste akademiese geboue", se die
Universiteit se beplanningsadviseur,
mm. J. E. Potgieter.

Na oorweging van verskillende
moontlikhede is besluit om, veral
vanwee die akkommodasietekort by
die Universiteit, die bestaande
biblioteekgebou te behou en dit vir
ander doeIeindes te gebruik. Die
gebou is nog in 'n goeie toestand. Die
Buro vir Universiteitsonderwys en
ander akademiese of administratiewe
afdelings sal daarin gehuisves word.

Die keuse van die Jannie Marais
plein bring mee dat die nuwe
biblioteek steeds naby die meeste
akademiese geboue sal wees, veral die
van die fakulteite van Lettere en
Wysbegeerte, Natuurwetenskappe,
Regsgeleerdheid, Opvoedkunde en
Landbouwetenskappe. Nogtans is
sekere gespesialiseerde takbiblioteke
op die Stellenbosch-kampus steeds
nodig, soos vir Musiek en Teologie.

Die plein gaan 'n nuwe aansig kry.
Die ontwerp daarvan sal gedoen word
deur 'n bekende landskapargitek en
hoof van die departement land-
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skapargitektuur aan 'n Suid
Afrikaanse universiteit.

"Dit gaan nou nie net 'n plek wees
waar66r 'n mens stap om by ander
geboue uit te kom nie. Dit sal ook nie
net 'n mooi tuin wees nie, maar
werklik 'n gebruiksplein," voorspel
mm. Potgieter.

Die plein sal bestaan uit ver
skillende plantareas, afgewissel met
oop ruimtes wat sal dien as ver
samelpunte vir studente om tussen
klasse te ontspan, of waar hulle met
Karnaval- of ander byeenkomste kan
bymekaarkom.

Die gebou sal nerens bo die grond
uitsteek nie, hoewel van die ingange,
en veral die hoofingang, duidelik bo

die grond sigbaar sal wees. Die hoof
ingang, agter die Administrasiegebou
in die suidwestelike hoek van die
plein, sal een van die fokuspunte van
die herontwerpte plein wees. Dit sal
ook die biblioteek se enigste uitgang
wees, ter wille van die elektroniese
beheerstelsel wat reeds in die huidige
biblioteek gebruik word, en waar
volgens 'n boek slegs uit die
biblioteek verwyder kan word nadat
die biblioteekgebruiker dit by die

leentoonbank-kontrolepunt
uitgeneem het.

Die standbeeld deur Coert
Steynberg van die man na wie die
Marais-plein vernoem is, salop die
herontwerpte plein weer 'n ereplek
kry. Mm. Jannie Marais het die
voortbestaan van die Universiteit
verseker toe hy met sy dood in 1915
£100 000 aan die destydse Victoria
kollege, die voorganger van die
Universiteit, nagelaat het.

Ook die buitengewone sonwyser
wat deur C. J. Langenhoven ontwerp
is en in 1973 deur die Universiteit
voor die Langenhovenstudente
sentrum opgerig is, kom weer op die
plein.

Die meeste geboue om die plein
front reeds daarheen, en die huidige
Carnegie-biblioteek, wat nou weg
daarvan front, gaan 'n nuwe ingang
na die plein kry.

Die noordelike fasade van die Ou
Landgebou, een van die Universiteit
se mooiste ou geboue, sal heeltemal
van die plein af sigbaar word en
behoorlik tot sy reg kom deur die
sloping van 'n ou geboutjie
daaragter.
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word om water wat moontlik nog kan
deursypel, op te yang sodat dit
uitgepomp kan word, se die Univer
siteit se beplanningsingenieur, mm.
W. J. Roos. Spesiale voorsorg word
selfs getref om te voorkom dat hoe
waterdruk moontlik onder die gebou
opbou.

Naas kantoor-, werk-, rak- en
studeerruimtes sal die nuwe
biblioteek ook 'n Africana-kamer,
seminaarkamers en 'n klein
ouditorium vir 100 mense bevat.
Laasgenoemde kan byvoorbeeld
gebruik word vir lesings van die
Departement Biblioteekkunde of
openbare voorlesings wat verkieslik
in die biblioteek aangebied moet
word.

Die nuwe biblioteek sal voorsien in
die behoeftes van 12 000 studente op
die Stellenbosch-kampus. Dit is 20
persent meer as die huidige studental.
Die Universiteit se beplanning op lang
termyn is daarop gebaseer dat as die
nuwe biblioteek in die verre toekoms
ook ontoereikend word, 'n af
sonderlike takbiblioteek vir die
Natuurwetenskappe en Toegepaste
Natuurwetenskappe ontwikkel kan
word - waarskynlik as deel van die
nuwe gebouekompleks vir die
Biologiese Wetenskappe in Mer
rimanlaan. Die hoofbiblioteek sal
dan steeds die Universiteit se sentrale
biblioteek bly.

Die bou- en terreinwerk op die
plein sal ongelukkig 'n groot ont
wrigting oor 'n lang tydperk mee
bring, se prof. De Villiers. Hy gee
egter die versekering dat die Univer
siteit poog om die ontwrigting soveel
as moontlik te beperk.

Hoewel die bouwerk eers teen die
middel van volgende jaar kan begin,
gaan die uitgrawings op die terrein
reeds in die komende Desember
vakansie afgehandel word om so min
steuring as moontlik daarmee vir
dosente en studente mee te bring. Die
uitgrawingswerk begin teen die einde
van November wanneer die
eindeksamens afgehandel is.

Die bouwerk sal waarskynlik teen
die einde van 1983 voltooi wees, en
die herontwikkeling van die plein
hopelik heelwat vroeer.

Die uitgrawings word gedoen tot
enkele meters vanaf die geboue aan
die suide- en westekant van die plein,
en tot in die strate noord en oos daar
van. Die gebou sal strek tot 20 meter
vanaf die kante van die plein.

funksioneel maak, asook goedkoop
om te bou. Daar is ook feitlik geen
binnemure nie. Vir veranderende
behoeftes in die toekoms is dit dus
funksioneel heeltemal aanpasbaar, se
dr. Aucamp. Die gebou word aan
vanklik ingerig vir verskillende
vakgroepe, elk met 'n eie
vakbibliotekaris.

'n Vertikale skag oor albei verdiep
ings aan die noordekant van die
gebou sal natuurlike lig in dele van
die biblioteek inlaat en meebring dat
selfs plante daar in die gebou geplaas
kan word. Hoewel kunsmatig, sal die
toestande binne-in die gebou volgens
die universiteitsbibliotekaris, mm. F.
du Plessis, ideaal wees. "Die heel

beste toestande wat vir werk en
studeer moontlik is, gaan hier geskep
word," se hy.

Met die beskerming van die gebou
teen ondergrondse water word geen
probleme voorsien nie. Die Afdeling
Beplanning by die Universiteit het 'n
deeglike studie hiervan laat doen. Die
beton van die mure sal met 'n water
digte materiaal verseel word en 'n
holmuurkonstruksie gaan verder
rondom die hele gebou aangebring

Die oprigtingskoste van 'n
ondergrondse gebou is nie noodwen
dig hoer nie, aangesien die gebou nie
buite afgewerk hoef te word nie. Die
feit dat die biblioteek ondergronds sal
wees, hou egter verskeie voordele in.
Onderhoudskoste aan die buitekant
van so 'n gebou is nie nodig nie.
Verder is lugversorging en die uit
skakeling van natuurlike lig wenslik
vir die behoud van biblioteekboeke,
en die koste van kragvoorsiening hier
voor kan laer gehou word, omdat die
temperatuur ondergronds redelik
konstant bly.

'n Belangrike voordeel van 'n
ondergrondse biblioteek is dat die
argitekte daarvan nie deur eksterne

~
86 het die Marais-plein tot enkele weke gelede gelyk. Uitgrawings

word nou hier gedoen vir die Universiteit se nuwe biblioteek,
wat onder die plein gebou gaan word.

Omdat die biblioteek onder die
plein gebou word, bestaan dit uit
slegs twee verdiepings, elk oor 'n baie
groot oppervlakte - wat dit verder

faktore, soos die plasing van vensters
of estetiese oorgewings vir die buite
aansig daarvan, gebind is nie. "Die
klem kon hier heeltemal val op die
funksionele beplanning van die
gebou," se die adjunkuniversiteits
bibliotekaris, dr. P. Aucamp.
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Happiness is beingan 'Oud-Matu.
By LOUISE (PIENAAR) GAl ,

B.A. (Librarianship) 1961

• •

T HE tranquility of the Kruger National Park was
shattered once again this year by an invasion of

"Oud-Maties". Whoops of delight and bursts of laughter
heralded the beginning of yet another fun-filled annual
event born spontaneously by the pure enjoyment and
cameraderie of the "class of '59".

The enthusiasm and genuine delight at seeing one
another remains intact and one of the only ways in which
to measure time is by the size of the future Maties career
ing around the camp - and possibly a few extra grey
hairs and bald patches!

In 1959 there were a handful of English speaking
students at Stellenbosch University and it was natural
that they should at first gravitate towards one another.
As their ability to speak Afrikaans increased they became
absorbed into the life and atmosphere of the University
which they regard with fierce pride.

Initially this re-union was not visualised as an annual
event but when Oli Rissik, the instigator, planned the
first get-together 16 years ago, it proved an unqualified
success. This has become a regular occurrence and Buck
Buchanan has emerged as chief organiser.

Invitations are sent out each year and for the past six
years the Crocodile Bridge Camp, which can accom
modate 50 people, has been commandeered. The reci
pients fall into thre categories - the regulars, the once
in-a-whilers and those too far away to accept but by com
mon consent should be there. Thje invitations are sent as
far afield as the U.S.A., the U.K. and S.W.A.

Each family develops its own routine during the day
while the night becomes a time for reminiscing and
catching up on news. The stories about characters that
have become legendary are repeated around the braai ac
companied by the noise of dozens of children playing
games. For them too, Stellenbosch University has
become synonymous with something special.

The common bond is not merely coincidental but has
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been formed by the pride at the privilege of being at
Stellenbosch University. This loyalty transcends
everything - of being an "Oud-Matie".

The following are the Maties involved: Mr F. C. Bayly
(Duimpie), director, quality assurance, Stellenbosch
Farmers' Winery; Mr S. W. P. Meintjies (Steve), invest
ment manager, Metboard, Johannesburg; Mr C. Cook
(Colin), financial controller, Cohen, Bahr, Lindsell &
Partners, Johannesburg; Mr R. Gillett (Rusty), director,
Solomon & Nicolson, Pretoria; Mr Z. Winkler (Zooty),
director: Licensing (Standards) Atomic Energy Board,
Pelindaba; Adv N. A. Brathwaite (Doc), advocate
Pretoria; Mr J. S. Dench (Stan), general manager, Blakey
& Hope, Durban; Mr A. van Zyl, (Albert), investment
manager, Northern Trust, Johannesburg; Mr P.
Williams (Pete), farmer in avocados and timber, Tza
neen; Dr A. C. Gain (Cona/), chief executive, Elvinco
Plastics, Johannesburg; Mr I. Jones (Ian), financial
manager, De la Rue, London; Dr G. A. Robinson
(Turkey), joint director of the National Parks Board
(South), Pretoria; The Hon Mr Justice C. Howie (Ui/),
one of the youngest judges appointed to the Bench,
Grahamstown; Mr J. M. L. Ince (Spike), successful apple
farmer, Piketberg; Adv A. Miller (Andy), attorney and
partner in Bowens, Johannesburg; !VIr P. Baltger
(Botch), runs family business, S.W.A. Agencies in Wind
hoek; Mr I. Johnson (Johnny), director, National Dairy
Equipment, Johannesburg; Mr V. Falck (Vince), ex
ecutive, Grinakers Construction, Johannesburg; Mr P.
Hanssen (Bush), manager, building material firm and
consulting agronomist, Peoria, Illinois, U.S.A.; Dr H. R.
du Preez (Crocodile), veterinary surgeon in Johan
nesburg North; Mr D. A. Stewart (Shrimp), attorney,
Tzaneen; Mr D. A. Buchanan (Buck), managing director
of Industrial & Base Mineral Company (Simro) in the
Anglo Group, Johannesburg; Mr I. Bekker (Bekker),
Deloitte Haskins & Sells, Johannesburg; Mr R. Mitchell
(Rod), managing director of F.G. Licence, Johan
nesburg; Mr P. Smuts (Multo), director and partner of
the newly formed Civil Engineering Co. Peter Bayly (Pty)
Ltd, Johannesburg; Mr O. Rissik (Oli), director and part
ner of L.E.T. Construction, Johannesburg; Mr. H. Lith
(Hank), landscape architect, Division of Nature Conser
vation, Pretoria; Mr R. Cockram (Rog), owner of
Halogen Sales and chairman of the Plastics Society of the
Transvaal, Johannesburg; Mr C. C. L. Whiltle (Tompie),
project manager of Rand London International Corpora-

Matie Old Boys - and Girls - at leisure during
their annual get-together in the Game Reserve
(Kruger Park). Standing from left to right are Wigs
Griffin, Dee Gillette, Peggy and Colin Cook, and
Vince Falck. Seated are Helen Falck, Croc du Preez
and Conal Gain.



tion, Johannesburg; Mr J. Mortimer (John), general
manager, Shefeera Timbers, Eastern Transvaal; Mr J.
Bassingthwaighte (Dougal), rancher in S. W.A.; Mr B. H.
Spoltiswoode (SPOlty), director of Keeve, Steyn &
Associates, Johannesburg; Mr W. Griffin (Wigs), Hon
Matie who has attended every reunion - runs his own
business, Fort Construction in Johannesburg.

Messrs Cockram, Hanssen and Winkler and Drs
Robinson and Gain have the added distinction of having
procured Matie wives, namely, Vanessa (Van der
Hoven), Wanda (Reinach), Francesca (Van der Straaten),
Jo (Van der Merwe) and Louise (Pienaar).

A line-up of future Maties at Crocodile Bridge rest
camp! Like Mom and/or Dad they too one day will
opt for the University in the Valley of Van der Stel ...

A new Master of Business Admini
stration programme - known

as an executive M.B.A. - will be
presented next year at the Graduate
School of Business of the University
in Bellville. Similarly the Business
School will also offer a new advanced
course in labour relations as part of
the M.B.A. programme.

Making this announcement at a
news conference in Cape Town
recently, the Rector, Prof Mike de
Vries, said this latest development
was part of Stellenbosch's endeavour
to become the foremost centre for
postgraduate studies in the country.
(To achieve this aim, Stellenbosch
recently announced that it had ini
tiated an extensive fund-raising cam
paign known as STELLENBOSCH
2000.)

The executive M.B.A. and the ad
vanced course in labour relations
form part of a new academic policy
which has been formulated for the
long term at Stellenbosch, Prof De
Vries said. "We are bringing about a
shift of emphasis, as it is our inten
tion to develop strongly in the
postgraduate field. The knowledge
explosion of the past decades has
made it abundantly clear that a first
university degree does not provide the
leader of tomorow with sufficient
equipment. "

Postgraduate programmes are

being structured to meet the demands
of the future. With considerable
postgraduate growth, Stellenbosch
would be able to produce a large sec
tion of the people who would con
stitute the future leader corps of the
country, Prof De Vries sajd.

He explained that the executive
M.B.A. programme was aimed at
senior management. "Because of
their commitments it is not possible
for business people at senior levels to
leave their jobs for a period of two or
three years. We now make it possible
for them to obtain a Master's degree
in business administration by atten
ding lectures concentrated on shorter
periods. "

The executive M.B.A. programme
will be presented over a period of
four years and students will meet an
nually for three compulsory "contact
sessions" of a fortnight each on the
campus of the Graduate School of
Business in Bellville. To complete the
course in four years, there will be 270
periods of 40 minutes each, i.e. ap
proximately 90 periods per fortnight
ly meeting three times a year.

Because study assignements will
constitute a large portion of the
course, students will have the oppor
tunity to make contact with lecturers
at an individual level. The presenta
tion of the new M.B.A. programme
will be handled by senior staff

members (professors and senior lec
turers) of the Business School as stu
dent groups most probably will con
sist mainly of businessmen at ex
ecutive and very senior levels in their
respective companies, etc.

From time to time during the
course prominent people from the
business world will address students
and guest lecturers from overseas will
also assist with the programme.

Moreover, it is envisaged to
organise the programme in such a
way that students who are at present
participating in modular programmes
in the Faculty of Engineering, will be
afforded the opportunity of sharing
in this programme and vice versa.
Discussions to date have proved that
possibilities in this respect appear
promising, especially for M.B.A.
students who wish to participate in
specialised modules in the Engineer
ing Faculty and for engineering
students who want to include M.B.A.
modules in their postgraduate
courses. (This, of course, will only be
possible on condition that such
students live up to entrance re
quirements.)

The fee for the course is R2 200 and
this includes books, etc.

Admission requirements are the
same as for the existing M.B.A. pro
gramme.
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"lAM happy to be able to give Mr
John Antoniadis my whole

hearted recommendation. Among the
young pianists of his generation, he is
one of the few with something truly
personal to say. He not only makes
music with brilliance and commitment
but with depth and feeling as well."

Die uiters gunstige getuigskrif aan
John Antoniadis, senior lektor in
klavierspel by die Universiteit van
Stellenbosch, kom van een van die
allergrootste en veelsydigste pianiste
van ons tyd - niemand minder nie as
Claudio Arrau.

Arrau het dit in 1973 geskryf, toe
Antoniadis onder die wereld
beroemde pianis gestudeer het.
Vroe~r vanjaar het Antoniadis vir 'n
maand lank weer onder sy groot
leermeester gestudeer, op uitnodiging
van Arrau self. Die 76-jarige
Chileens-gebore Arrau, wat talle in
ternasionale toekennings verower het
- waaronder die gesogte Lisztprys
twee keer - beklee 'n heel besondere
status in die hedendaagse
musiekwereld.

John Antoniadis is in 194I in
Gwelo in die destydse Rhodesi~

gebore. In Salisbury studeer hy
klavier onder Eileen Reinolds,
FRAM, aan die Rhodesian College of
Music. Sy tweede instrument was die
altviool en hy het ook in dirigering
belanggestel.

Reeds in 1951-52 speel hy vir Julius
Katchen, wat 'n groot vriend geword
het ("what a memory he had"). In
1956 ontmoet John die gevierde
Griekse pianiste, Gina Bachauer
("the most charming person you
could hope to meet"). Haar man, die
dirigent Alec Sherman, het John toe
aangeraai om ook aandag aan die
dirigeerkuns te skenk.
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In dieselfde jaar verower die
15-jarige John Antoniadis twee
studiebeurse wat 'n deurslaggewende
rol in sy lewe sou speel - een van die
Royal Schools of Music en een van
Claudio Arrau, wat so belndruk was
met die jong seun se spel dat hy hom
'n persoonlike beurs aangebied het
om een van sy min uitgesoekte
studente te word.

In 1958 is John na die Royal
Academy of Music in Londen om
klavier onder leiding van Harold

Arrau saam met Antoniadis

Craxton, OBE, en Denis Matthews en
dirigering onder Maurice Miles te
studeer. John was die eerste student
wat die "Recital Diploma" in
klavierspel slegs binne drie jaar
verwerf het. Terselfdertyd het hy ver
skeie vername pryse, insluitende die
Tobias Matthay Fellowship, verower.
Hy is ook twee keer genooi om tydens
die Oujaarskonserte as solis saam met
die Akademie se orkes op te tree.

John Antoniadis vertrek in 1961 na
New York waar hy tot Oktober 1965
studeer onder Claudio Arrau, toe
reeds a1gemeen beskou as 'n reus
onder die pianiste. In 1962 vergesel hy

Arrau na die se somerskool in Mun
chen, en maak daar sy debuut as
konsertkunstenaar. By die New
Yorkse Wereldskou in 1965 het hy
tydens die "Steinway Hour" op
televisie opgetree.

Deur Arrau het Antoniadis op een
aand twee van die grootste pianiste
van hierdie en waarskynlik aile eeue
persoonlik leer ken, en wei na 'n
konsert van Arrau in die Lincoln
sentrum in New York in 1965:

Daar het 'n skielike stilte ingetree
toe Arthur Rubinstein die ar
tiestekamer (waar John by sy
leermeester gestaan het) binnegetree
het. Rubinstein het Arrau omhels met
die woorde: "Dear Claudio, I wish I
could play like you!" Daardie aand
het Arrau vir John ook aan die ewe
fabelagtige Horowitz voorgestel.

In 1965 maak Antoniadis sy
Londense debuut met sy eerste op
trede in die beroemde Wigmoresaal,
waar hy 'n besonder gunstige ont
vangs van die gehoor en die kritici
gehad het. Sedertien het hy gereeld
opnames vir die BBC gemaak.

Gina Bachauer het John aan die
Griekse koninklike familie
voorgestel, en deur hulle bemiddeling
stig hy in 1967 'n klavierskool in
Athene. Sy eerste klavieruitvoering
daar is deur lede van die koninklike
familie bygewoon en hy het 'n
staande ovasie gekry.

In 1968 was Antoniadis dirigent
van die Salisbury-Simfonie-orkes, en
sy mooi, begaafde eggenote, Lona
(sien Matieland 1:79), het toe onder
sy leiding gespeel.

Die volgende jaar word hy
aangestel as klavierdosent aan die
Universiteit van Stellenbosch, en
sedertien het hy gereeld as solis onder
leiding van gesiene dirigente saam



Arrau het die foto van hom en sy vrou, Ruth, in 1972 aan John en Lana
Antoniadis gegee.

met die vernaamste orkeste in die
Republiek en Rhodesie opgetree.
Terselfdertyd het hy solo-uitvoerings
in Suid-Afrika, Suidwes en Zim
babwe gelewer.

In 1971 gee die Universiteit van
Stellenbosch 'n toekenning aan John
Antoniadis om gedurende ons somer
vakansie weer onder Arrau in
Amerika te studeer.

John Antoniades het op 6
Februarie 1973 die eerste
Suid-Afrikaner geword om in die
Lincoln-sentrum in New York op te
tree. Hierdie debuut is deur verskeie
internasionaal beroemde pianiste byge
woon.

Ania Dorfmann, vermaarde
dosente aan die Juilliard School of
Music in New York, het hom toe 'n
plaat aangebied van haar weergawe
van Beethoven se Eerste
Klavierkonsert onder leiding van Ar
turo Toscanini.

Die beroemde Britse pianis sir Clif
ford Curzo~, wat vroeer in Engeland
van sy plate aan John gegee het, het
in New York sy jongste opname,
Beethoven se Eroica-variasies, as
geskenk gebring. Vanjaar het An
toniadis weer sy ou vriend Clifford
Curzon in die Royal Festival Hall 
waar Curzon die Mozart
klavierkonsert, K595, gespeel het 
opgesoek.

Ander vername pianiste wat per
soonlike vriende van John Antoniadis
is, is Michal Hombourg, dogter van
die gevierde Mark, wat albei Suid
Afrika besoek het. Dan is daar die
Kubaanse pianis, Jorge Bolet, wat
John onlangs as sy gas na die Curtis
instituut in Philadelphia genooi het,
en beloof het dat sy studente vir John
sou speeJ. ("His Rachmaninoff Piano
Concert No 3 in Cape Town is the
greatest I ever heard. ")

Gedurende 1974-75 het Antoniadis
'n konsertreis na die weskus van die
V.S.A. en Kanada onderneem. Hy is
ook gekies om in 1978 'n uitvoering in
die Endlersaal te gee tydens die open
ingsweek van die nuwe Konser
vatorium op Stellenbosch.

Vanaf die middel van Junie vanjaar
het Antoniadis vir sowat drie weke
die voorreg gehad om daagliks lesse
van Arrau in bekende hotelle - die
Savoy (Londen), Crillion (Parys) en
Fontel (Dijon) - te ontvang.

John het op 14 Junie in Londen
aangeland. Toe hy van Arrau se
bestuurderes, Friede F. Rothe, in die

John Antoniadis na 'n uitvoering
wat hy in 1968 in Salisbury
gedirigeer het, saam met lady
Virginia Courtauld, wat saam met
haar man (albei is reeds oorlede)
baie bygedra het tot
kultuurbevordering in die destydse
Rhodesie. Hulle was onder meer
bevriend met Igor Stravinski, en het
baie gehelp am Antoniadis se loop
baan te bevorder.

Savoy Hotel moes verneem dat die
pianis weens uitputting sy konserte op
14 Junie (in Greenwich) en 16 Junie
(Royal Festival Hall, Londen)
gekanselleer het, was John so ver
byster dat mej. Rothe hom nooi om
die aand saam met haar te gaan eel.
Toe hulle die aand in die hyser van die
Savoy Hotel afry, was John steeds
hewig ontsteJ. By die volgende ver
dieping het iemand ingestap, vir John

aan die skouer geneem en gese: "You
sure look angry, honey." Dit was
Elizabeth Taylor! ("She is still
beautiful - especially her eyes.")

In Londen kon John ook die op
windende tenniseindstryd op
Wimbledon bywoon, asook Paul
Scofield se onlangse vertolking van
Salieri in Schaffer se uitgesproke dog
outentieke "Amadeus" (gebaseer op
Mozart se lewe) in die Olivier
Theatre. Laasgenoemde beskryf hy as
"my greatest experience in the theatre
next to Olivier as Othello (in 1965)."

Gelukkig het John tog ook die
voorreg gehad om Claudio Arrau in
twee uitmuntende solokonserte in
Plymouth en Dijon te hoor. Maar
veel meer, Antoniadis het baie ure
deurgebring in die verrykende teen
woordigheid van 'n unieke
leermeester, en hy is gevolglik nog
beter toegerus om hom as dosent en
vertolkende musikus te laat geld.

Soos Arrau self in Augustus van
jaar verklaar het:

"I was delighted to have the oppor
tunity to hear John Antoniadis after a
lapse of so many years.

"We had many musical talks, in
which I was able to impart to him
much information on playing, inter
pretation, and teaching.

"I found him enormously matured
and informed and a credit to the art
we both serve."

Enige verdere kommentaar is oor
bodig!
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STELLENBOSCH

2000

FonDS
DIE STELLENBOSCH 2000-fonds van die Universiteit
het op 10 November die R2 miljoen-kerf verbygesteek.

STELLENBOSCH 2000, wat 'n veldtog van die U.S. is
om in die behoeftes aan mannekrag teen die jaar 2000 en
daarnit te help voorsien, is op 6 Augustus deur die
Rektor, prof. Mike de Vries, aangekondig.

Toe daar middel November aan hierdie uitgawe begin
druk is, het STELLE BOSCH 2000 reeds onder meer die
volgende ruim skenkings ontvang:

• R300 000 van die Rembrandt Groep van maatskappye
• R250 000 van die Hermann Olthaver-trust

• RIOO 000 van Yskor
• RI00 000 van die Vleisraad

Hierbenewens het talle ander maatskappye geld
bewillig, en die fonds het ook sowat R200 000 aan kon
tant en beloftes van 'n raps meer as helfte van die per
soneel van die Universiteit ontvang. Van die kant van
oud-studente stroom bydraes in.

Die geld wat van die Rembrandt Groep, die Olthaver
trust en Yskor ontvang is, sal vir beurse gebruik
word. Die leerstoel wat onlangs in die Departement'toe
gepaste Wiskunde ingestel is, sal bekend staan as die Her
mann Olthaver-leerstoeI.

Bo: 'n Barometerwat aandui hoe STELLENBOSCH 2000
vorder, is in die ingangsportaal van die Administrasie
gebou aangebring. By die barometer staan mnr. Piet Lom
bard (links), direkteur van Ontwikkeling, mev. Mariette
Botha van die afdeJing studenterekords en mnr. Henry
Visser, assistent-direkteur van Ontwikkeling.
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Regs: Mnr. M. J.
Oosthuizen, direk
teur van Openbare
Betrekkinge van
die Rembrandt
Groep, het die
eerste tjek van sy
maatskappy se
bydrae van
R300000 aan
STELLENBOSCH
2000 aan die
Rektor, prof. M. J.
de Vries, oor·
handig.

Links: Mnr. Ernst en mev. Gertrud Blohm is hier saam
met die Rektor, prof. Mike de Vries (links), afgeneem kort
nadat mnr. Blohm in sy hoedanigheid as trustee van die
Hermann Olthaver-trust R250000 aan STELLENBOSCH
2000 geskenk het. Mnr. Blohm is 'n bekende in sakekringe
en is onder meer voorsitter van Volkswagen Suid-Afrika
en van die Hans Merensky-stigting.



Die Vleisraad se skenking sal aangewend word vir
opleiding in en navorsing oor varkvleisproduksie in die
Universiteit se Departement Veekunde.

Die U.S. glo dat sy grootste bydrae vir die toekoms van
Suid-Afrika op nagraadse vlak gelee is. Gevolglik is dit
Stellenbosch se vaste voorneme om nagraads sterk te ont
wikkel en die kwartere (teenoor die primere, sekondere en
tersiere) vlak in die land se onderwysstelsel so spoedig
moontlik uit te bou.

Die ontwikkeling van die kwartere vlak in ons onder
wysstelsel, stel sekere eise aan 'n universiteit en sy per
soneel. Dit vereis nie aileen 'n voorgraadse groep
studente wat oor hoe akademiese vermoens beskik nie,
maar ook groter individualisering van die onderrig op
voorgraadse vlak. Voorts vereis dit 'n hersiening van die
tradisionele nagraadse kursusse en kursusstrukture, meer
toerusting vir gevorderde studie en navorsing, naslaan
werke en tydskrifte, en veral ook finansiele bystand aan
studente om langer as wat moontlik beplan is, aan die
universiteit te bly.

Vir Suid-Afrika is dit van lewensbelang dat mense met
die regte potensiaal nagraads studeer. Hulle moet aange
moedig word om nil verwerwing van 'n eerste graad hul
studie aan die Universiteit voort te sit.

Bu: Die sesde paaiement van R4500 van 'n skenking
van R50 000 deur Sanlam aan die Universiteit is ook in die
STELL ENBOSCH 2000-fonds gestort. Hier het Sanlam se
streekbestuurder op Stellenbosch, mnr. F. R. Mertsch,
pas 'n tjek vir die bedrag aan die U.S. se assistent
direkteur van Ontwikkeling, mnr. H. S. Visser (links),
oorhandig.

Onder: Mnr. J. D. J. de Necker,
bekende Oud-Matiesakeman en lid
van die Raad van die Universiteit, het
R20000 aan STELLENBOSCH 2000
geskenk. Mnr. De Necker, wat voorsit
ter van Veka Bpk. is, is ook voorsitter
van die raad van trustees van
STELLENBOSCH 2000. Daar'
benewens is hy voorsitter van sy
Alma Mater se maatskappyeskakel
komitee in die Goudstad.

Bo: Met die tjekoorhandiging (R100 000) deur die Vleisraad aan die Universiteit,
is hier v.l.n.r. mnr. A. J. Liebenberg, lid van die Vleisraad, prof. H. A. Louw, dekaan
van die Fakulteit Landbouwetenskappe, prof. F. J. van der Merwe, hoof van die
Departement Veekunde, die Rektor, prof. M, J. de Vries, dr. J. H. Lombard,
hoofbestuurder van die Vleisraad, en dr. S. Bakker van die Vleisraad.
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Beurse en ander geldelike hulp moet van so 'n aard
wees dat dit nagraadse studie aanmoedig. Dit gebeur te
dikwels dat 'n top-student 'n aantreklike aanbieding na
die verwerwing van sy/haar eerste graad ontvang en dan
besluit om dit te aanvaar omdat moontlike beurse vir
nagraadse studie maar bra dun om die lyf Iyk.

Die Rektor, prof. Mike de Vries, het 'n woord van
dank aan almal gerig wat STELLENBOSCH 2000 in die
afgelope maande ondersteun het. "Hulle steun sal help
dat die potensiaal van ons land se jeug op 'n meer
gespesialiseerde wyse ontgin word. Geen breukdeel van
die enorme bate mag vir Suid-Afrika verlore gaan nie.
Stellenbosch glo aan 'n toekoms van vrede en vooruit
gang en ons wil 'n kwaliteit van lewe help skep wat die
land se toekoms sal verseker. Stellenbosch wil 'n univer
siteit vir die Suid-Afrika van die toekoms wees," het hy
gese.

Bo: Die streekbemarkingsbestuurder van die S.A. Per
manente Bouvereniging in Kaapstad, mnr. J. Hollinshead
(links), en mnr. P. Frayne, Stellenbosse takbestuurder van
die Perm, het namens hulle bouvereniging 'n tjek van
R4 000 aan STELLENBOSCH 2000 geskenk.

Bo: Die voorsitter van die Stellen
bossche Distriksbank, mnr. P. K.
Morkel, oorhandig hier 'n tjek van
R1 000 aan die Universiteit se
direkteur van Ontwikkeling, mnr. Piet
Lombard (regs). Die geld is ook
geskenk vir die STELLENBOSCH
2000-fonds. Mnr. CharI du Plessis,
hoofbestuurder van die Stellen
bossche Distriksbank, het die oorhan
diging bygewoon.

Links: Mnr. Henry Cawood,
hoofbestuurder van Afrox,
het namens sy maatskappy
R3 000 aan STELLENBOSCH
2000 gegee.
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Regs: Die bekende prof. C. G. W. Schumann van Stellen
bosch wat enkele dae voor sy dood R10 000 aan
STELLENBOSCH 2000 gegee het. (Lees ook berig op bl.
16.)

Onder: Trek Petroleum skenk aan STELL ENBOSCH
2000. Die maatskappy se Wes-Kaaplandse distriks
bestuurder, mnr. Dirkie Uys, oorhandig 'n tjek aan die
Universiteit se senior skakelman, mnr. Johan Fechter
(links). Die ander twee here op die foto is mnr. Sarel Steyn
(regs), hoofbestuurder van Trek Petroleum en mnr. Kowie
Tolken van Eikestad Corolla op Stellenbosch.

Regs: Mnr. J. J. Marais (regs),
bemarkingsbestuurder van Metro
politan Homes Trust in Kaapstad,
oorhandig 'n tjek van R1 000 aan prof.
Roux de Villiers, vise-rektor van die
Maties. Die geld is ook in die
STELLENBOSCH 2000-fonds gestort.



Allied Bouvereniging het vanjaar Rt 500 aan die Universiteit se
Eeufeestrustfonds geskenk en R500 aan die Buro vir Ekonomiese
Ondersoek aan die U.S. Die foto is geneem toe Allied se Stellen
bosse takbestuurder, mnr. W. J. Steenkamp (middel voor), tjeks vir
bovermelde bedrae aan die Departement Ontwikkeling kom oor
handig het. Links sit mnr. W. A. v. H. Roets, senior ekonoom aan die
Buro vir Ekonomiese Ondersoek, en regs mnr. A. J. Esterhuyse,
adjunk·dlrekteur van Ontwikkeling. Mnr. H. S. Visser, assistent·
dlrekteur van Ontwlkkellng, is die ander persoon op die foto.
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Die United Bouvereniging het sy
jaarlikse skenking aan die Univer
siteit se Eeufeestrustfonds vanjaar
verhoog na R5400. Hier oorhandig
die Stellenbosse takbestuurder van
die United, mnr. Chris van der Merwe
(regs), 'n tjek vir die bedrag aan die
Rektor, prof. Mike de Vries. Links
staan Oud-Matie mnr. Willem Lubbe,
voorsitter van die U.B.S. se plaaslike
raad en bekende sakeman van die
Eikestad.

Die tjekoorhandigings waarvan foto's op die bladsy ver·
skyn, het plaasgevind v60r 6 Augustus - die dag waarop die
Universiteit sy nuwe veldtog, bekend as STELLENBOSCH
2000, van stapel laat loop het.

Mnr. A. Anderson (regs), hoofbestuurder:bedryf van
die Bank van die O. V.S., oorhandig 'n tjek van R500
aan die Universiteit se direkteur van Ontwikkeling,
mnr. P. J. Lombard. Die Bank van die Oranje-Vrystaat
gaan Rt 500 aan die U.S. gee en die jongste skenking
was die tweede ten bedrae van R500.
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Bo: Die Departement Ontwikkelingsadministrasie het in Oktober 'n tweedaagse
vakkonferensie aangebied wat bygewoon is deur 'n sestigtal dosente en ander
vakkundiges van oor die hele land. Van die sprekers wat opgetree het, ;s v.l.n.r.
prof. G. J. Maritz van die Departement Ontwikkelingsadministrasie aan die P.U.
vir G.H.O.; mnr. J. J. Engelbrecht, kommissaris-generaal vir die Giskei; mev. F. F.
Matiyase, 'n lid van die Giskeise wetgewende vergadering; mnr. N. J. Olivier, voor
malige hoof van die Departement Ontwikkelingsadministrasie aan die U.S. en
oud-L. V. vir Edenvale; prof. D. A. Kotze van die Departement Ontwikkelings
administrasie aan Unisa; en prof. W. J. O. Jeppe, hoof van die Departement Ont
wikkelingsadministrasie aan die U.S.

Onder: Ook by die konferensie was (v.l.n.r.) mnr. T. G. Nghona, sekretaris van die
Giskeise staatsdienskommissie; mev. D. M. Mokhobo, van Agricor(die ontwikkel
ingskorporasie van Bophutatswana); prof. J. R. Kriel, Rektor van die Universiteit
van Bophutatswana; en mnr. W. M. Nyikana, stedelike verteenwoordiger van die
Giskeise regering in Wes-Kaapland.

Bo: Prof. Reinhardt Arndt, hoogle·
raar in organiese chemie op Stellen
bosch, is aangestel as 'n vise
president van die W.N.N.R. Hy aan
vaar sy nuwe pos op 1 Januarie. Prof.
Arndt is sedert 1 Januarie 1979 in
diens van die U.S. Hy het die grade
B.Sc., M.Sc. en D.Sc. aan die U.O. V.S.
verwerf en die graad M.B.A. aan die
U.P. Hy was van 1967 tot einde 1978
hoogleraar aan die R.A.U.

Bo: Dr. Frans J. Goetzer, senior
lektor in fisika aan die U.S., het van
jaar die Strand se burgemeester
geword. Dr. Goetzer het matriek op
Germiston met onderskeiding in al sy
vakke ges/aag. Hy het die grade B.Sc.
en M.Sc. (cum laude) aan die U.S.
verwerf en sy doktorsgraad aan die
Technische Hochschule in Miinchen.
Hy is sedert 1972 senior lektor in
fisika.

Links: Oud-Maties aan die Rand het
onlangs in Johannesburg 'n veiling
van Oosterse tapyte in die S.B. W. se
wynsentrum bygewoon wat gereel is
deur mnre. W. Dreyer en G. van der
Merwe van die U.S.-kantoor in die
Goudstad in samewerking met Oud
Matienooi, Rouviere Hinze van die
firma Lidchi. Hier ontvang mnr.
Dreyer 'n tjek vir 'n deel van die
verkope van mev. Hinze. Die afs/aer,
mnr. P. Rademeyer, kyk toe.
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It In Memoriam tI
'n Gewese Staatspresident, twee oud-hoogleraars, 'n
dienende hoogleraar en 'n senior lektrise is onder verskeie
Oud-Maties wat ons in die afgelope maande ontval het.
Matieland betuig graag sy diepste meegevoel met hulle
naasbestaandes.

Oud-president Jim Fouche, wat op 23 September van
jaar in die ouderdom van 82 jaar in die Tygerberg
Hospitaal op Parowvallei oorlede is, het in die dae van
die Victoria-Kollege op Stellenbosch gestudeer. Sy vrou,
mev. Lettie Fouche ('n nooi McDonald van Zastron se
kontrei), het ook op Stellenbosch gestudeer. Die egpaar is
op 31 Maart 1920 getroud.

Jacobus Johannes Fouche is op 6 Junie 1898 gebore.
Hy was die oudste seun van mnr. en mev. Kosie Fouche
van die plaas Babel in die distrik Rouxville. Hy het o.m.
aan die Grey-Kollege in Bloemfontein en aan die Hoer
Jongenskool in die Paarl skoolgegaan voordat hy na
Stellenbosch gekom het. Op Stellenbosch het hy
skeikunde, dierkunde, geskiedenis, Nederlands en Engels
bestudeer.

Mnr. Fouche het in 1941 LV geword toe hy mnr. Koos
Pansegrauw, kandidaat van die destydse Afrikanerparty,
in die kiesafdeling Smithfield verslaan het.

In Januarie 1951 is hy as Administrateur van die
Vrystaat aangestel. Hy het aan almal bekend geword as
Oom Jim - een van die gewildste Administrateurs wat
die Vrystaat nog gehad het.

In Desember 1959 het hy minister van Verdediging
geword en presies sewe jaar later, op 9 Desember 1966,
het die Universiteit van Stellenbosch hom met 'n
eredoktorsgraad vereer.

Op 5 April 1966 is mnr. Fouche as minister van Land
boutegniese Dienste en van Waterwese aangestel. Twee
jaar later het hy Suid-Afrika se tweede Staatspresident
geword - 'n amp wat hy sewe jaar lank met die grootste
bekwaamheid beklee het.

Mnr. Fouche het met sy afsterwe in die Strand gewoon.
Hy laat sy weduwee, mev. Lettie Fouche, 'n seun, dr. Bux
Fouche van Stellenbosch , en twee kleinseuns, mnr. Jim
Fouche, sakeman van Kaapstad, en mnr. Kosie Fouche,
wat op die familieplaas, Babel, in die distrik Rouxville,
boer, agter.

Prof.
Koeppen

Prof. B. H. Koeppen, (45), hoof van die Departement
Voedselwetenskap in die Fakulteit Landbouwetenskappe
is op 25 Oktober in 'n motorongeluk buite Stellenbosch
dood. Sy dogtertjie van agt maande, Veronica, het saam
met haar vader omgekom.

Prof. Brian Henry Koeppen het aan die Hoerskool
Biskoppe in Kaapstad gematrikuleer en die grade B.Sc.
(in 1957) en M.Sc. (1959) albei cum laude op Stellenbosch
verwerf. In 1961 verwerf hy die graad D.Sc. in
voedseltegnologie aan die U.S. Sy proefskrif, getitel
"The flavonoid constituents of Aspalathus acuminatus",
het gehandel oor rooibostee.

Hy het in 1960 senior lektor in voedselwetenskap aan
die U.S. geword, en in 1969 professor en hoof van die
departement. Prof. Koeppen was slegs die derde Suid
Afrikaanse hoogleraar in hierdie vakrigting, wat tot
onlangs net op Stellenbosch aangebied is.

Met 'n belangrike toekenning van die Wes-Duitse Alex
ander von Humboldt-stigting het hy in 1968 vir 'n jaar
aan die Universiteit van Miinchen gestudeer, en weer in
1976 vir 'n jaar aan die Universiteit van Hannover.
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'n Foto geneem op 9 Desember
1966 pas nadat die graad D.Phil.
(han. causa) aan Oom Jim (regs)
en nag twee bekende Oud
Maties, wyle senator Paul Sauer
en dr. John Vorster, verleen is.
V. I. n.r. verskyn dr. Kosie Gericke
(vise·kanselier), sen. Paul Sauer,
wyle dr. Eben Donges (hy was in
daardie stadium Kanselier), dr.
John Vorster (huidige Kanselier
wat toe Premier was), prof. H. B.
Thom (Rektor) en mnr. Jim
Fouche.



Hiervoor het hy ook 'n reisbeurs van Anglo American
verwerf.

Hy was 'n briljante wetenskaplike, wie se dood deur sy
kollegas in die Fakulteit Landbouwetenskappe as 'n
groot verlies beskou word. Hulle beskryf hom as 'n
aktiewe navorser wat gereeld saans tot laat gewerk het, en
met sy toewyding aan sy navorsingswerk vir almal 'n in
spirasie was. Met sy dood was hy o.m. besig met navors
ing oor koolhidraat-chemie, veral suikers en die verband
tussen die smaak en struktuur daarvan, asook die ontwik
keling van 'n nuwe kunsmatige versoeter hieruit. Tien
talle wetenskaplike publikasies het uit sy pen verskyn.

Hy was lid van die Departement van Landbou en
Visserye se advieskomitee oor voedselaangeleenthede en
was tot verlede jaar adviseur vir die Voedselnavor
singsinstituut van die W.N.N.R. Met sy dood was hy ook
raadgewende redakteur van die vaktydskrif "Food In
dustries of South Africa".

Prof. Koeppen, die seun van mnr. en mev. H. G.
Koeppen van Rondebosch, word oorleef deur sy
weduwee, mev. Ewa Koeppen, en hulle negejarige seun,
Peter. Mev. Koeppen en Peter is albei in die ongeluk
beseer - hy baie ernstig.

Prof. C. G. W. Schumann, afgetrede hoogleraar in
ekonomie aan die U.S. en baanbreker van die Afrikaanse
ekonomiese beweging, is op 30 September in die ouder
dom van 81 jaar in die Tygerberg-Hospitaal oorlede.

'n Dag voordat hy in die hospitaal opgeneem is, het hy
persoonlik 'n tjek vir RIO 000 (vir Stellenbosch 2000) aan
die U.S. se direkteur van Ontwikkeling, mnr. Piet Lom
bard, oorhandig. (Teen druktyd was sy tjek die grootste
individuele skenking tot dusver aan Stellenbosch 2000.)

Prof.
Schumann

Christiaan Gustav Waldemar Schumann was 'n seun
van Klein-Drakenstein. Hy het aan die Hoerskool Gim
nasium in die Paarl gematrikuleer en die graad B.Sc. cum
laude op Stellenbosch verwerf. Hy het in Rotterdam in
die handelswetenskappe gestudeer en toe 37 jaar lank,
van 1923 tot 1960, op Stellenbosch gedoseer.

Hy was 'n eersterangse atleet en ook 'n knap ten
nisspeler. In 1931 het hy S.A. gewigstootkampioen
geword.

In die jare twintig het hy Stellenbosch se Fakulteit
Handel en Administrasie, waarvan hy later dekaan
geword het, van die grond af begin bou. Die gebou vir
handel en administrasie heet vandag die C.G.W.
Schumann-gebou.

Prof. Schumann se ekonomiese navorsing en
publikasies het hom oor die hele land bekend gemaak en
mettertyd 'n gesogte raadgewer van private en amptelike

instansies. Hy was die eerste ontvanger van die
Akademieprys vir ekonomie, en Stellenbosch sowel as
Kaapstad het hom met in doktorsgraad vereer.

In die ekonomiese beweging wat uit die Ossewatrek van
1938 ontstaan het, het prof. Schumann van die begin af
'n vername rol gespeel. Hy was onder meer medestigter
van die Afrikaanse Handelsinstituut en die Federale
Groep van maatskappye.

Hy het hom beywer vir 'n groter rol vir die Afrikaner in
die Suid-Afrikaanse ekonomie en het Stellenbosch op die
kaart help plaas as sentrum vir ekonomiese studie en
navorsing. Die bekende Buro vir Ekonomiese Ondersoek
is een van sy stigtings. Hy was gesog as direkteur van
maatskappye.

Prof. Schumann het in 1960 afgetree en op Stellen
bosch bly woon. In 1978 het hy en mev. Schumann hulle
goue bruilof gevier. Tot drie jaar gelede was hy voorsitter
van die Universiteit se Konvokasie.

Prof. Schumann was aan sy baie vriende in Suid
Afrika bekend as 'n innemende en regskape mens, steeds
bereid tot hulp en diens. Sy lang, forse figuur het altyd
opgeval in 'n versameling van dosente.

Hy laat sy eggenote, gebore Perks, vier kinders en 16
kleinkinders agter. Mev. Winnie Schumann het dekades
lank 'n leidende rol in vroueorganisasies, 5005 o.m. die
V.L.V., gespeel.

Prof.
Cllllers

Een van Suid-Afrika se voorste akademici van die jare
veertig en vyftig, prof. Andries Charles Cilliers, is in
September in die Strand oorlede. Hy was 82.

Prof. Cilliers was 'n fisikus van formaat. Hy het die
graad M.Sc. in 1919 op Stellenbosch verwerf. Daarna het
hy aan die Universiteite van Gottingen en Frankfurt-am
Main in Duitsland gestudeer. Hy het sy doktorsgraad in
1924 verwerf - in dieselfde jaar wat hy senior lektor in
die teoretiese wiskunde aan die U.S. geword het.

Twee jaar later word hy senior lektor in die teoretiese
fisika aan die U.K. en van 1939 tot 1963, toe hy afgetree
het, was hy hoogleraar in fisika op Stellenbosch. Hy was
ook lank dekaan van die Fakulteit Natuurwetenskappe.

Vier universiteite, t.w. Kaapstad, Witwatersrand,
Rhodes en Port Elizabeth, het hom met 'n eredoktors
graad vereer. Hy was o.m. ook lid van die Raad op
Atoomkrag.

Prof. A.C. - so het almal hom geken - het in die jare
dertig 'n groot rol gespeel in die versoening van genls.
Smuts en Hertzog en na die Depressie het hy ook 'n ver
name aandeel gehad aan die opbou van die Afrikaner.

Hy is in 1932 met mej. Mimi de Villiers van Stellen
bosch getroud. Hy word oorleef deur sy vrou, twee seuns
en vier kleinkinders.
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Prof. Piet Cillie, hoogleraar in joernalistiek aan die
V.S., se prof. A. C. staan hoog op die Iys van
onvergeetlike mense wat hy geken het. "Intellektueel was
hy een van die briljantstes. As fisikastudent in Duitsland
in die jare twintig was hy 'n tydgenoot van die latere
baanbrekers van kernkrag en die atoombom, en baie van
hulle se meerdere," het prof. Cillie gese.

Prof C. A. du Toit, afgetrede hoogleraar in soologie
op Stellenbosch, het o.m. in 'n huldeblyk gese: Prof. A.
C. Cilliers was 'n vegter vir die waarheid, maar het besef
dat waarheid 'n relatiewe begrip is wat gedurig aangepas
moet word aan nuwe wetenskaplike feile en aan die
heersende sosiale en staatkundige agtergrond. Hy het die
vermoe gehad om die implikasies van feite en handelinge
in die toekoms te projekteer. Vanselfsprekend het dit
hom nie by aile instansies gewild gemaak nie. Jare gelede,
toe min mense nog die erns van die onbeheerde bevol
kingsaanwas van die wereld besef het, het hy byvoorbeeld
sterk pleidooie vir 'n gesonde bevolkingsbeleid gelewer.
Toe het baie nie sy gemoeidheid met die aangeleentheid
begryp nie, en vandag is dit byna te laat om die toestand
nog te red.

Dr.
Snyman

Dr. Annette Snyman, senior lektrise in Afrikaans en
Nederlands aan die Universiteit, is in September vanjaar
in 'n motorongeluk buite Stellenbosch dood. (Haar eg
genoot, mnr. Henning Snyman, het net Iigte beserings
opgedoen.)

Annette Sophia Snyman het met onderskeiding aan die
Hoerskool Tulbagh gematrikuleer. Sy het die grade B.A.
(1961), Hons.-B.A. (1962) en M.A. (1963) almal met
onderskeiding op Stellenbosch geslaag. In 1974 het sy 'n
doktoraat aan die U.S. verwerf. Sy is in 1962 as assistente
in die Departement Afrikaans en Nederlands aangestel.
In 1976 is sy met mnr. Henning Snyman, wat toe nog aan
die Universiteit verbonde was, getroud.

Prof. Johan Combrink, hoof van die Departement
Afrikaans en Nederlands, het gese haar dood laat 'n
groot leemte in die departement en die gemeenskap.
"Ons was almal baie lief vir haar."

Benewens haar man laat dr. Snyman haar moeder, 'n
broer en 'n suster agter.

Matieland het ook met leedwese verneem van die dood
van die volgende Oud-Maties en huidige studente:

• Mnr. P. E. Ie R. (Eddie) van Niekerk van Stellen
bosch - hy was 'n bekende Bolandse landboukun
dige en het die graad M.Sc. aan die U.S. behaal. Hy is
in 191 I op Nylstroom gebore.
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• Dr. Lulu Latsky - in Tamboerskloof, Kaapstad, in
die ouderdom van 79 jaar. Sy was 'n bekende
dierkundige wat in die jare dertig 'n doktorsgraad
aan die V.S. verwerf het. Sy was ook bekend vir die
talle kinderverhale en -boeke wat sy geskryf het.

• Dr. F. G. M. du Toit - argivaris van die N.G. Kerk
in Transvaal sedert 1962. Hy het op Stellenbosch in
die teologie gestudeer. Hy was 67. Nadat hy die grade
B.A. en M.A. aan die U.P. verwerf het, was hy twee
jaar in die redaksie van Die Vaderland.

• Mej. Augusta Kolesky - in 'n motorongeluk naby
Riviersonderend. Sy was 19 jaar oud en 'n tweede
jaarstudent in huishoudkunde.

• Ds. H. L. Pepler - emeritus leraar van Mosselbaai in
die ouderdom van 75 jaar. Voordat hy na Mosselbaai
beroep is, het hy o.m. in die N.G. gemeentes De
Hoop en Adelaide gedien.

• Mnr. J. B. Ie Roux - hy het van 1929 tot 1932 aan
die V.S. gestudeer en is op 23 Februarie vanjaar op
Klein-Brakrivier oorlede.

• Mnr. J. J. Muller - hy het die graad B.A. in 1926 op
Stellenbosch verwerf en is op 19 Maart vanjaar
oorlede.

• Mnr. H. Hoving - hy het die graad M.A. in 19390p
Stellenbosch behaal en is in Junie vanjaar op
Villiersdorp oorlede.

• Mev. C. H. Nel - sy het die H.P.O.D. in 1925 aan
die U.S. verwerf en is vanjaar op I Maart op
Worcester oorlede.

• Mnr. J. Theron - onderwyser aan die Hoer Tegniese
Skool in Port Elizabeth wat in Junie vanjaar oorlede
is.

• Mev. J. J. van Rooyen - sy het die S.O.D. in 1928
op Stellenbosch verwerf en is vroeer vanjaar op
Clocolan oorlede.

• Dr. W. C. van der M. de Swardt - hy is vroeer van
jaar in die Strand oorlede.

• Mnr. D. G. Roux - hy was in die jare twintig student
op Stellenbosch en is vanjaar in die Strand oorlede.

• Mnr. David S. Schmidt - hy is in Julie in die ouder
dom van 68 jaar in Pretoria oorlede. Voor sy aftrede
was hy registrateur van kooperasies in die Departement
van Landbou, Ekonomie en Bemarking en het ook ge
dien as voorsitter van die Tabakraad. Sy verbintenis
met Stellenbosch het altyd vir hom baie beteken. Hy
word oorleef deur sy weduwee, 'n dogter en drie klein
seuns.

Mnr.
Schmidt



DaardiegevoelvanPermanensie.

Dis daar-metgesonde
fmansiele aovies.

Elke tak van Die Perm het
mensewat die probleme van
persoonlike ge!dsake haarfyn
ken. Dis hul werk. Gesels met een
van hulle as u planne hetom 'n
huis te bou ofte koop. Ofas u
spaar met'n spesifieke doe!. Of
'n belastingprobleem het.

Hulle sal nie u kop laat draai
met ingewikkelde finansiele
terme nie. U kry gesonde
finansiele advies wat u kan
verstaan.

Die Perm sorg al meer as 95
jaar vir antwoorde op Suid
Afrikaners se ge!dprobleme.

Besoek enige kantoorvan Die
Perm en u sal verstaan wat dit
beteken om te dee! in'n gevoel
van Permanensie.

Maak Permanensie deelvan u lewe.
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Mnr. Johan Piek

• wyle dr. Anna de Vil/iers - sy was van 1940 tot 1950
hoof van die destydse Hugenote-Universiteitskollege
op Wellington en is op 2 November verlede jaar in die
ouderdom van 78 jaar in die Eikestad oorlede. Sy het
'n kontantbedrag aan die Eeufeestrustfonds bemaak
en ook 'n bedrag wat aangewend moet word vir 'n
studiebeurs aan 'n damestudent in Afrikaanse
Taalkunde. Daarbenewens het sy ook haar
vleuelklavier aan haar ou koshuis, Harmonie,
geskenk. (Harmonie is vanjaar 75 jaar oud). Dr. De
Villiers, wat aan die Hol!r Meisieskool Bloemhof op
Stellenbosch gematrikuleer het, het in 1934 'n
doktorsgraad aan die U.S. verwerf. 'n Eredoktors-

graad is enkele jare gelede deur die Universiteit van
Londen aan haar verleen. Sy was 'n bekende skryfster
en het ook lank gewerk as mederedaktrise van die
Woordeboek van die Afrikaanse Taal (W.A.T.);

• wyle prof. S. J. (Faantjie) Pretorius - hy was
hoogleraar en registrateur aan die U.S. en is in Julie
vanjaar op Stellenbosch oorlede. Hy het 'n bedrag
bewillig wat aangewend moet word vir die Departe
ment Wiskundige Statistiek. Dr. Faantjie, soos almal
die beminde figuur geken het, was jare lank
hoogleraar in die departement. Stellenbosch het hom
in 1978 met 'n eredoktorsgraad in die handelweten
skappe vereer. Dr. Faantjie was nie net 'n voor
treflike student nie - hy het B.Sc., M.Sc. en die
Sekondere Onderwysdiploma cum laude aan die U.S.
geslaag - maar ook 'n uitmuntende sportman. Hy
het o.m. vir die Matie-eerstespan en die W.P. rugby
gespeel, en in 1933 ook aan die Springbokproewe
deelgeneem;

• wyle mej. Maria Miinchmeyer - sy het die graad
M.A. op Stellenbosch verwerf en was ook lid van die
Studenteraad. Sy was 'n geliefde persoon in die Paarl
waar sy haar lewe lank aan die Hol!r Meisieskool La
Rochelle verbonde was. Mej. Miinchmeyer, 'n oud
leerling van die Hol!r Meisieskool Bloemhof op
Stellenbosch, is op 28 Augustus verlede jaar oorlede.

Mej. Maria MUnch·
meyer

Die Universiteit het die afgelope tyd voordeel getrek uit
verskillende boedels, onder meer uit die van:

Wyle appelregter Cyril Hall is hier saam met mnr.
Andries Esterhuyse (regs) op die laaste fondsin
samelingsdinee van die Oepartement Ontwikkeling
wat op Robertson gehou is. Oit was in 1978.

Omafgelope jaar was daar weer talle treffende voor
beelde van mense wat die Universiteit van Stellen

bosch bevoordeel het deur 'n testamentere bemaking.
"Dit is mense wat besef dat geleerdheid die ware grond
slag van vooruitgang is," het die adjunk-direkteur van
Ontwikkeling, mnr. Andries Esterhuyse, gese toe hy
besonderhede in die verband aan Matie/and verstrek het.

Mnr. Esterhuyse het gese die Universiteit is diep
dankbaar vir die lojale steun wat op die wyse ontvang
word. "Baie van die mense is natuurlik oud-studente.
Oud-studente wat hulle Alma Mater nie vergeet het nie.
Ek is die afgelope jaar weer eens opnuut getref deur die
hegte band wat bestaan tussen alumnus en Alma Mater."

Die adjunk-direkteur het bekend gemaak dat
testamentere bemakings ten bedrae van RlO-miljoen die
afgelope vyf jaar gefinaliseer is. "Uitgestelde skenkings,
wat testamentere bemakings insluit, het die lewensaar van
die meeste universiteite in die Republiek geword," het
mnr. Esterhuyse gese.

Hy het daarop gewys dat geen bemaking te klein of
onbelangrik is nie. "Onderrig raak al meer
gespesialiseerd en duur hulpmiddels is nodig. Om onder
rig sinvol uit te bou, word baie kapitaal benodig."

Mnr. Esterhuyse het vervolgens gewys op enkele
maniere waarop oud-studente en vriende die Universiteit
kan bevoordeel:
• 'n testamentere bemaking
• 'n lewenspolis wat aan die Universiteit gesedeer word
• aandele of ander beleggings wat aan die Universiteit

oorgedra word met die verstandhouding dat die
Universiteit 'n voorafbepaalde inkomste daarop
tydens sy/haar lewe aan die betrokke persoon betaal

• lenings teen 'n lae rentekoers aan die universiteit met
die verstandhouding dat die kapitaal mi die afsterwe
van die persoon aan die Universiteit oorgedra word.

• 'n testamentere bemaking wat nie net kontant of
realiseerbare bates verteenwoordig nie, maar ook
kunswerke en/of versamelings wat vir die nages!ag
van groot waarde kan wees.

In die geval van 'n testamentere bemaking kan dit 'n
ongebonde bemaking of 'n bemaking met spesiale voor
waardes wees. Dit spreek vanself dat die Universiteit
ongebonde bemakings verkies, omdat die opbrengs dan
aangewend kan word waar dit die meeste benodig word.
Bemakings met spesiale voorwaardes is egter net so
welkom, want daar bestaan behoeftes wat in die voor
sienbare toekoms nie bevredig kan word nie. Hier is dit
egter belangrik dat die saak v66raf met die Departement
Ontwikkeling bespreek word.

Wanneer 'n persoon in sy boedel 'n bemaking aan die
Universiteit doen, word sodanige skenking vrygestel van
boedelbelasting.



Dr. Anna de Villiers Dr. Faantjie Pretorius

Mnr. Sun ley Uys van die Departement
Ontwikkeling is die man wat in
same werking met die adjunk
direkteur van Ontwikkeling landswyd
met mense skakel wat bemakings
aan die Universiteit oorweeg. Hy is
sedert September in diens van die
Universiteit as senior ontwikke
lingsbeampte. Vroeer was hy verseke
ringsmakelaar en finansiele adviseur.
Mnr. Uys is 'n bekande sportman - Springbokkleure
in kanovaart is in 1972 aan hom toegeken.

Ook sy het aan haar Alma Mater 'n erfenis van ken
nis bemaak;

• wyle mnr. Johan Piek - hy was 'n pioneer van die
Rembrandt Groep en was deur die jare altyd 'n baie
lojale vriend van sy Alma Mater. Hy is op 8 April
vanjaar oorlede. Met die U.S. se fondsinsame
lingspogings was lohan Piek altyd 'n oud-student
waarop staat gemaak kon word. Kort voor sy dood
het hy persoonlik aan mm. Andries Esterhuyse gese
dat hy Stellenbosch nie in sy testament sal vergeet nie.
Hy het woord gehou;

• wyle appelregter Cyril Godfrey Hall- hy was 'n Brit
van geboorte wat sy doktorsgraad aan die U.S.
verwerf het. Hy is vroeer vanjaar in die ouderdom van
93 jaar op Robertson oorlede. Dr. Hall, wat 15 jaar
deeltydse dosent in die regte op Stellenbosch was, het

bedrag nagelaat vir die Universiteit se Fakulteit
Teologie. Mev. Viljoen was 'n nooi De Klerk en het
met haar afsterwe in die Ouetehuis Vrederus op
Villiersdorp gewoon. Sy was 'n geree1de kerkganger
en die bediening van die Evangelie was 'n saak wat vir
haar baie na aan die hart was. Dit is ook waarom sy
in haar testament geld bemaak het vir die opleiding
van predikante aan die Stellenbosse Kweekskool;

• wyle Gom Pietie Ie Roux - hy is gereken onder die
belangrikste kulturele baanbrekers van die Afrikaner
en was een van die Universiteit se groot weldoeners.
Hy is vanjaar op 29 lanuarie in die ouderdom van 97
jaar op Stellenbosch oorlede. As leier en stigter van
die beroemde Stellenbosch-Boerorkes het Oom Pietie
'n legende in sy eie leeftyd geword. Die U.S. is
bevoorreg om erfgenaam te wees van die indrukwek-

'n kontantbedrag aan sy ou Universiteit nagelaat.
Voor sy dood het hy 'n waardevolle versameling aan
die Universiteit geskenk. Dit word in die Carnegie
biblioteek en in die Departement Afrikaanse Kultuur
en Volkskunde gehuisves. Die skenking sluit 'n ver
sameling gemeentegeskiedenisse in en ook eksemplare
van die Van Riebeeck-Vereniging se reekse en 'n byna
volledige stel .. Africana Aantekeninge en Nuus".
Regter Hall was die eerste regsgeleerde wat sy
opleiding op Stellenbosch ontvang het wat as ad
vokaat tot die Kaapse balie toegelaat is. Baie sal hom
onthou as 'n man met groot lojaliteit jeens Dagbreek.
'n Vergadering van die Konvokasie of 'n saamtrek
van Oud-Maties het hy seide misgeloop;

• wyle mev. Johanna Vi/joen - sy is op 3 September
verlede jaar op Caledon oorlede en het 'n ruim

'n Foto geneem op 8 Gktober 1966 in die Stellen
bosse stadsaal. As deel van die U.S. se
Eeufeesprogram is 'n reOnie van die Boerorkes
gereel en lede het vanoor die hele land gekom om
weer deur hul legendariese leier, oom Pietie Ie
Roux (regs), gedirigeer te word. Voor die aanvang
van die verrigtinge het die destydse Rektor, prof. H.
B. Thom, 'n woord van dank en waardering aan
Gom Pietie en sy orkeslede uitgespreek.

kende versameling dokumente en instrumente van die
Boerorkes. Oom Pietie se nagedagtenis sal voortleef
wanneer die Universiteit binne afsienbare tyd die ver
sameling permanent sal uitstal. Oom Pietie se kinders
en oud-orkeslede het reeds hulle samewerking belowe
om daarvan iets groots en waardigs te maak. Oom
Pietie Ie Roux was 'n ware en lojale vriend van die
Universiteit. Sy Boerorkes het in 1957 na 'n bestaan
van 25 jaar ontbind. Uit die meer as RIOO 000 wat
landswyd tydens uitvoerings ingesamel is, het die
Universiteit ruim voordeel getrek. Die geld het o.m.
gehelp om die Fakulteit van Geneeskunde en die
Langenhoven-studentesentrum 'n werklikheid te
maak.
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licensing policy was developed and
SNAP is now installed in over 10
major organisations in South Africa,
West Germany and North America.
SNAP has earned more than R35 000
for the University of Stellenbosch.

The next major step towards the
founding of the Institute occurred in
1979 when the Unit was approached
by several organisations to undertake
r earch and development projects
outside the area of computer per
formance evaluation. However, a
small and extremeiy specialised
research group simply cannot provide
the facilities nor the skilled man
power for llndenakin projects that
are not central to its field 0

specialisation. It was this desire to ex
tend the Unit's research capabilities
that led to the establishment in July
1980 of the Institute for Applied
Computer Science.

The founding of the Institute was
confronted by a major proble . The
development of South Africa's com
puting capabilities is currently imited"
by a serious shortage of skilled man
power. In 1979 the computer industry
in South Africa reported an estimated
shortfall of 25 per cent in skiDed com
puter personnel. The rate of growth
of the Industry makes any improve
ment in the near future unlikely. at
unexpectedly. the short.le in
qualified computer personnel in
South Africa is even worse.

In 1979 no an 30 per c:cDl
of the existing teachmg-:'"'p9stS,.Jl!!l
Co;nputer Science at South rican
Universities ere vacant. The result
ant teaching 0 erload makes it e
remely difficult or any Departme t

of omputer Seience to maintain an
active research programme.

A precondition for the sucaesful
functioning of the Institute would
therefore be to attract skille man
power to the University. The Institute

THE Institute began its activities in
1978 when three members of the

Department of Computer Science, Dr

;~~::~_-_.._-~-~~-:=-- Piete ri zin er Dr Tony Krzesinski
and mr Peter Theunissen, started a
research group called the Unit for
Computer Performance Research. As
its name indicates, the Unit concen
trated on the development of mathe
matical techniques to predict and to
optimise the data processing perform
ance of large computer systems.

Initially the Unit functioned entire
ly as a research group. Between 1978
and 1980 the members of the Unit co
authored a total of nine papers which
were published in international scien
tific literature. The efficient perform-
ance of large computer systems is,
however, also a topic of great prac
tical importance to many civil, in
dustrial and military organisations.
The unit therefore decided to move
beyond purely theoretical studies and
to offer a limited consulting service in
the area of computer performance
management.

In 1978 the Unit, together with the
Department of Computer Science at
the University of Pretoria, organised
two national Workshops on com
puter performance evaluation. These
Workshops were attended by over
100 peQPle. In the following year the
Unit, with assistance from the Coun
cil for Scientific and Industrial
Research, O(g nised a eminar at
which the guest speakers were Dr Jeff
Buzen and Mr Pat Artis, both from
the U.S.A.

This seminar was of particular si 
nificance since Dr Buzen is interna
tionally recognised as a foremost
researcher in the field of computer
performance studies.

During 1977 and 1978 members of
the Unit developed a computer pro
gram called the Stochastic Network
Analysis Package (SNAP). A formal

THE Institute for Applied Compu
ter cience is a researcb and

development institute within the
Department of Computer Science at
the University of tellenbosc.
Established in July tbis year, it is
designed to promote co-operation
between Industry and University.
Highly trained manpower can only
best be utilised wben Industry and
University combine tbelr efforts In
joint research and application pro
jects.
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for Applied Computer Science was
thus designed to promote co
operation between Industry and
University by providing a facility
whereby person can be seconded
from Industry to the Institute to work
on .ojnt r ;Jt and applications
projects.

The Industry gains from such an
arrangement since it obtains direct
access to the University's research
resources. The University gains in
that its research activities are increas
ed and diversified. Moreover since In
stitute members take part in the
teaching programme of the Universi
ty, the skills acquired through the n
stitute's research activities are re-
invested in student training. L.._.....

Two fUr.1her developments contri
buted significantly to the founding of
the Institute. The ir as the sup

ell tbe University of Stellen=-"':;;;;:::::::::o ch d 'n particular, the support
of the Vice Rector, R of Roux de
Villier, wlte ace pted to become

l:;;;:::::;,c airm.an of the Steering Committee
o the Ins Itute. Finally, a irm of
computer consultants and engineers~
H. Ie Roux and Associates prQvided
the necessary financial support in
order to found the Institute. The firm
in fact undertook to bear thelull cost
of an additional senior lectureship
wit in the Department f omputer

ice. hi extra post made It pos
sib e or Drs Pieler ritzinger and

",",,,,,__~'Ion ze inski to educe their De-
p rtment commitmen an 0 take
on part-time appointments in the In
sti ute.

I
~d

t ousan 'fand W t~e Institute. Ap-
ropnat r 'Hennie Ie Rou , ttl

managing director of the firm, is a
Matie Old Boy.

Ibe first few months of the In-
titute, which began with a staff of

five, have been very busy. The In
stitute iscurrently involved in a major
project to extend the capabilities of
the SNAP package and is also pro
viding several large companies with
computer performance management
services.

During this period the Institute also
received its first visiting scientist.
Prof Ing Heinz BeHner, Professor of
COr.Jputer Science at the University
ofDortmund in West Germany, visi 
ed the Institute for two months
during which he took part in the

P project.
In September the Institute co

operated winh the Departi'(lent 0

Comp-uter Science at the Universit
o Pretoria to offer a week-long'--..jL.._...J,
seminar and tutorial on Computer
Performance Evaluation and Net
works. The guest speakers were Prof
BeHner and Dr Martin Reiser, who is
Head of the Communications and
Computer Science Department at the
I.B.M. Researc La· oratories in
Zurich. Together with Dr Jeff Buzen,
Dr Reiser is recognised as one of the
world's leading theoreticians in :he
field of compute performance
evaluation studies. The seminar and
tutorial were attended by about 100
people, main y from Industry.

The last major event of this year
will take place when the 1nstioute
moves into ils Rew premise.s at tfie
Hofmeyerhuis, adjacent to (he Con
servatoire! ext year will eo an x-
pan ion of Ih nstitute' e earc
staff with the further secondmc:m of
peop e f 0 Industry ~ 0 k on new
application projects.

or the foreseeable future the n
stitute plans to extend its capabilities
in the area of the design and dev lop
ment of software systems such as
compilers, interpreters and com
munications software. Many of these
projects can be expected to generate
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GUS CLUVER, Oud-Matle en een van ons land se
bekendste joernallste, vertel bier van 'n groot

gebeurtenis In sy jare as jong seun In die Eikestad. Hy
stoot die horlosie 54 jaar terug ... sy verhaal begin op 3
November 1926. En dlt is geskryf soos Gus Cluver dit
aileen kan skryf. Oud-studente se gedagtes sal seker on
wUlekeurig teruggevoer word na die glorie van die jeug
... na 'n stukkle onoortrefllke lewe in die pragtige dorp
in die vallel van Van der Stet.

DIE YSTERDING SKIET
D IE ou ysterding was maar altyd daar, langs die

middeldeur.
Oat dit daar moes wees, was vir ons kinders net so

vanselfsprekend soos die kabbelende Meulsloot ander
kant die straat, die stowwerige sprokiesland op die
solder, die spinnerrakversperde keldertjie onder die
kombuis.

Tog het ons besef, soos kinders maar hierdie dinge
besef, dat die ou ysterding darem 'n belangrike taak te
vervul het as deurstop, want bewaar 'n middeldeur in 'n
Bolandse huis met ses buitedeure, sestien skuifraam
vensters en vier gange, as die suidooswind in die somer,
of die noordweswind in die winter kans kry om sy ver
woestingskrag met heerlike onverskilligheid te demon
streer.

Dit was natuurlik nie die enigste middeldeur nie, maar
dit was die vernaamste en mees strategies gelee rniddel
deut en van al die binnedeure, verreweg die mooiste.

Eintlik was dit meer 'n kunswerk as'n funksionele
huisdeur en omdat dit seker nie meer as 25 jaar oud was
nie, was die eikehout nog ligkleurig.

Die onbekende kunstenaar-skrynwerker het fyn, inge
wikkelde sierkranse van blare en vrugte uit die hout gesny
en, in die boonste helfte van die deur, om die een groot en
twee smal panele van dowwe glas te verstewig, het hy vir
pikante boepenspilaartjies gesorg.

Was dit 'n ander kunstenaar-vakman, het ek in later
jare dikwels gewonder, wat met sandbestraling delikate
blompatrone op die glaspanele aangebring het? Soms, as
die voordeur oopgestaan het en die middeldeur toe was en
'n mens toevallig van binne na buite kyk, het die blomme
in die glasruite geglinster kompleet soos doubenatte
veldblomme in die vroee oggendson.

Ek weet tot vandag toe nie hoe daardie deur ooit in ODS

ruim, maar andersins baie ordin!re dorpshuis, beland het
nie.

Hoe die ook sy, wanneer daardie deur oopgestaan het
en dit was meeste van die tyd, het die ou ysterding
gesorg dat g'n wind hom roer nie. Eintlik was dit net
toegemaak as vername gaste verwag is.

Die hoofdoel van so 'n rniddeldeur was om die formele
voorhuis - waar met soveel dapperheid getrag is om die
onverbiddellike voorskrifte van 'n Victoriaans-Afri-
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kaanse dorpgemeenskap na te kom - van die ontspanne
huislikheid van die res van die woning te skei.

lets van die belangrikheid, die besondersheid, die
kunstigheid van die deur moes seker aan die ou ysterding
afgesmeer en aan hom 'n soort verhoogde status verleen
het, maar ons kinders het ons min daaraan gesteur - tot
op die middag van Woensdag 3 November 1926.

L AAT daardie middag, kaalvoet soos gewoonlik, wou
ek die verbode kortpad vat, van die kombuis, reg

deur die voorhuis, straat toe. Ek nael nog, toe weet ek, ek
het al die baie tone aan my linkervoet teen die dekselse ou
ysterding verbryset. Die volgende oomblik I! ek en krul
van die pyn op die wollerige voorportaalmat wat tot vas
teen die voordeur geskuif het. 'n Seun van sestien jaar
huil nie, hy praat net vreemde tale!

Nou ja, rna het gedokter en kleinsus het die hulpelose
pasient met rninder simpatie as nuuskierigheid aange
gaap. Uiteindelik probeer ek opstaan en, meer tot my eie
verbasing as die van die ander, vind ek dat ek tog kan
loop, al is dit dan kruppel-kruppel en met pynlike inspan
ning.

Maar net daar besluit ek om nader kennis te maak met
die ou ysterding wat 'n deur so goed kan oophou en 'n
mens so seer kan maak. En dit was toe hoe ek die ondek
king gedoen het.

Die ou ysterding wat al die jare as deurstop gebruik is,
was in werklikheid 'n kanon - 'n klein, outydse kanon,
met loop en lontgaatjie en aI, en dMU', skaars leesbaar,
het die letters V.D.C. gepryk. Ek was glad nie seker wat
die letters V.D.C. presies beteken nie, maar ek had so 'n
vae idee dat iets waarop die letters staan veel ouer as uit
die oude doos is.

Met die optel besef ek eintlik vir die eerste keer hoe
swaar dit is, maar wie ookal dit in watter vreemde land
gemaak het, het daarem gesorg vir 'n handvatsel waar
mee dit met redelike gemak opgetel en rondgedra kon
word.

Lank het ek my "vonds" aangestaar en toe ek dit uit
eindelik met oordrewe versigtigheid terug op sy plek langs
die middeldeur b!re, wis ek wat ek moes doen.

Seer voet of te nie, spring ek op my fiets. Ek moet
dadelik my maat, Frank van der Riet, van my ontdekking



gaan vertel en ook van die waaghalsige gedagte wat vin
nig besig was om in my kop vorm aan te neem. Frank
woon in Victoriastraat. Dit sou net 'n paar minute neem.

Hy het sommer uit die staanspoor belang gestel. Dis nie
aldag dat 'n mens 'n kanon in jou ouerhuis ontdek nie.

"Frank," se ek, "you realise the day after to-morrow
is Guy Fawkes Day, and I thought we could perhaps ... "

"No! No! Stop it, go away, go far away. You want to
tum a cannon into a Guy Fawkes cracker! You're com
pletely mad!"

Dan bly hy 'n rukkie stil, terwyl 'n ondeunde glimlag
stadig oor sy gesig kruip. "Boy, oh boy, it will be the
biggest bang in all Stellenbosch. And where, Mr Guy
Fawkes, do you think you are going to get a keg of gun
powder?"

Eintlik het ek daarop staatgemaak dat hy sou weet.
Nadat hy my so 'n bietjie geterg het oor my "highly
dangerous proposal" het dit tog geblyk dat hy, soos
gewoonlik, al die antwoorde het.

Om die een of ander rede was ek nogal verlig om van
Frank te verneem dat dit nie vir my nodig sou wees om na
een van die dorp se twee apteke, Lennons of Joernings, te
gaan nie. Ek sou al die bestanddele - die salpeter , die
blomswawel, die houtskool - by plekke soos negosie
winkels kon bekom.

Ek het 'n wye keuse gehad: Delports in Pleinstraat,
Blommaerts in Kerkstraat, Martinsons in Birdstraat en
dan in Onder-Dorpstraat was daar Stadlers en Perels,
laasgenoemde eintlik 'n handelaar in boumateriaal.

Laat die Donderdagmiddag, sommer baie trots en baie
opgewonde, het ek met my fiets by Frank-hulle se
huishek ingedraai, in my een hand twee netjies
toegevoude papierkardoese - die salpeter en die
blomswawel.

Frank het intussen ontdek sy pa het 'n sak hout-

skoolstukkies wat, fyngemaal, geskik vir ons doeleindes
sou wees. Ons het in elk geval nie te veel nodig gehad nie.
Die mengsel sou eers die volgende middag - die middag
van Vrydag 5 November - 'n paar uur voor die groot
slag, aangemaak word.

VOLGENS die weervoorspelling in daardie oggend se
koerante vir die Kaapse kusgebied, kon 'n noorde

wind verwag word.
"It's a good thing. It will carry the sound and the smell

away from your house" - ons het besluit die kanon
moet by my afgevuur word - "in the direction of the
river," het Frank verduidelik en bygevoeg: "We're daft,
you know".

Ek was so gespanne dat ek daardie nag omtrent nie
geslaap het nie. Die volgende oggend laat wakker
geword, raas gekry en is skool toe sonder ontbyt. Dit was
'n moeilike skooldag. Die ure het met trae remskoentree
verbygesukkel, maar selfs die langste dag bereik 'n einde.

Die middag, na skool, het ek geduldig my kans afge
wag en stilletjies die kanon uit die huis gesmokkel. Ons
het vooraf vir 'n plaasvervanger gesorg, want die mid
deldeur sou nooit sonder 'n deurstop gelaat kan word nie.
Ek het 'n stuk aflooppyp van gietyster, naastenby
dieselfde dikte en lengte as die kanon, in die hande gekry.
Nadat dit met swart skoenwaks behandel is, sou dit hope
lik in die swak Jig van die gang, vir die oorspronklike
aangesien word.

56 het die Cluverwoning in Van Riebeeckstraat, 5tellen
bosch, gelyk waar 'n kanon as deurstop gebruik is. Dit
was langs die huis waar Gus Cluver en Frank van der Riet
die kanon in 1926 as 'n Guy Fawkes-klapper afgevuurhet.
(Die tekening, deur Hannes Meiring, is na aanleiding van
ou foto's en persoonlike herinneringe.) Die huis is jare
gelede gesloop.



Dit was al sterk skemer toe Frank en ek, kastig in die
gees van Guy Fawkes-dag, met ons alleidingstaktiek
begin het. Ons het langs die systoep 'n klompie gewone
klappers aangesteek en afgeskiet, en selfs getoon wat
gebeur as jy 'n klapper binne in 'n blik laat afgaan.

Die kanonnetjie was veilig onder 'n hoop lukwanblare
onder die borne in die suidoostelike hoek van die erf, en
onder 'n ander ewe onskuldige hopie blare was 'n sakkie
met die buskruit wat ons vroeer die middag sorgvuldig
aangemaak het.

Ons het besluit negeuur is afvuurtyd - nie te laat vir
mense wat vroeg gaan slaap nie, maar donker genoeg vir
ons komplot. Reeds voor negeuur was ons op ons pos.
Frank het 'n ellelange lont gemaak uit tou wat in 'n sterk
salpeter-oplossing geweek is.

Van die kanon se lontgaatjie het die lont 'n hele ent op
die grond onder die borne geloop. Die buskruit was nou
in die loop van die kanon en is met koerantpapier en
grond van voor vasgestamp. Die agterstewe van die
kanon het halfpad in die grond gerus sodat die loop teen
'n hoek van sowat 33 grade gestaan het ... dit het in die
rigting van Stellenboschberg gekyk.

Die spanning het aan my begin vreet. Frank het stiller
en stiller geraak. Opeens kyk hy na die wekker wat ek
saamgebring het en se in 'n lluisterstem: "Pass me the
matches, it's about time".

Laer af in die dorp kon ek die geknetter van vuurwerke
hoor en af en toe ietsie van die gloeiende stert van 'n
vuurpyl gewaar. Origens was dit net die geritsel van die
noordewind in die blare.

Skielik is daar 'n gekraak van takke in 'n boom bokant
ons, 'n dowwe slag op die grond en 'n vrolike geskreeu.
Die stille was in skerwe en die spanning 'n deurmekaar
spul.

"We! Ek weet alles en ek is by julie as julie dit
afskiet!" kom die stem van Arrie, diejong bruinseun wat
twee maal per week in ons tuin werk. Arrie was versot op
boomklim veral as daar op die koop toe lekker soet
lukwarte in die boonste takke wag om deur mens gepluk
of deur voel gevreet te word.

Arrie en ek het mekaar goed geken en dikwels grappies
gemaak, maar waar kom hy nou vandaan, hierdie tyd van
die aand? Dis darem nie reg dat hy ons geheim kom oop
krap en ons pret bederf nie.

'n Voorstel/ing van die loop met die kruithouer reeds
aangebring.
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Ek het ook sommer begin protesteer, maar Frank vat
my aan die arm: "Shut up. We can't do a darn thing
about it. Let him be", en daar, terwyl Frank die lont
aansteek en die miniatuur vonkies op hullang pad na die
kanon begin dans, het Arrie onwetens die derde muske
tier geword.

Stadig het ons na die straat se kant begin retireer, drie
skaduwees russen baie.

Ek verbeel my dit was Arrie wat eerste in die Meulsloot
- gelukkig nie baie vol nie - geklim het. Die water het
yskoud oor ons voete en teen ;)ns kuite gespoel en die
noordewind het koel gewaai, maar ons het niks gevoel
nie.

Ons was net bewus van die klein flikkering tussen die
lukwartbome wat al stelling by die kanon moes gewees
het. Sou die kanon regtig afgaan? Sou dit 'n oorver
dowende slag wees, wat die polisie hierheen sou laat
haas? Sou die ou ding nie dalk oopbars en ontplof nie?

Onder in Drostdystraat het die klok in die Moederkerk
se toring negeuur begin uitslaan. Opeens skiet 'n oranje
kleurige vlam uit russen die donker boomstamme deur en
toe kom die skoot: 'n harde knal wat ons laat ruk het en
tog nie heeltemal so geweldig soos wat ek gevrees het dit
sou wees nie, maar gewis veel harder as die grootste Guy
Fawkes-klapper. Dit was nie 'n skerp knal nie, eerder 'n
diep geluid, met byna iets van 'n leeu se brul daarin.

Skielik is alles baie stil, selfs die wind het 'n oomblik
gaan Ie.

Ons klim uit die sloot en stap die straat oor. Nou ja, as
ek se ons, was dit in werklikheid net Frank en ek. Arrie
was nie meer by ons nie. Net nadat ons deur die hek was
het pa en rna op die systoep verskyn.

"Good heavens, that was a very loud cracker, wasn't
it? Almost like an explosion!" se pa, toe hy ons twee
gewaar.

"It was indeed", antwoord Frank, voordat ek kans kry
om iets te se, "It was the biggest bang in all Stellenbosch
tonight!" en ek kon die trots in sy stem hoor.

Hokant ons in die boom naaste aan die stoep is daar 'n
geritsel. Frank kyk op en se: "Oh no, surely not again".
Die volgende oomblik het 'n stralende Arrie in die stoep
se llou lig tussen ons gestaan.

"Naand meneer, naand mevrou", groet hy my ouers
en voeg by met heelwat handgebare: "The bang came

'n Tekening van die kruithouer. Die voorste gedeelte pas
agter in die loop van die kanon.
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Die kanonnetjie op wiele. Die
kruithouer is saam met die tipe kanon
gebruik.

from over there", en daar gaan wys hy jou wrintie waar
in die rigting waar ons kanonnetjie nou onder die borne Ie
en afkoel.

Ek meen alles is verlore en fluister saggies in Fran k se
oor: "We've been betrayed, its all over".

Maar Arrie was al weer aan die gang: "Meneer dis doer
anderkant. Near the river. I'm going to look" en draai na
ons en met 'n groot glimlag se hy: "Kom julie saam",
maar voordat ons kon antwoord het hy tussen die skadu
wees van die borne verdwyn.

"Extraordinary, most extraordinary," se pa en hy en
rna draai om en stap die huis stadig binne.

Laat daardie nag het ek die kanonnetjie skoongemaak
en op sy tradisionele plek langs die mooi middeldeur
teruggesit.

Vir my sou hy nooit weer "die ou ysterding" wees nie.

Nov, na byna 55 jaar, verneem ek vir die eerste keer,
.ons kanon was nie 'n kanon nie, in elk geval nie 'n

volwaardige kanon nie.
Oit was deel van 'n kanon en staan bekend as 'n

kruithouer. In die versameling geskiedkundige vuur
wapens in Stellenbosch se Kruithuis, is tien van hierdie
V.O.C.-kruithouers te sien.

Hulle dateer uit die tweede helfte van die 17e eeu en is
gebruik om agterlaaierkanonne vinnig te herlaai. Die
kanonkoeel is voor by die bek van die kanon ingestoot en
die kruithouer wat vooraf met buskruit gelaai is, is agter
in die loop van die kanon ingedruk. Oit was gemaak om
netjies te pas.

Die lont van die kruithouer is aangesteek en die kanon
skiet sy koeeI af. Die volgende gelaaide kruithouer word
nader gebring om in die plek van die lee kruithouer
aangebring te word.

'n Kruithouer weeg 8kg. en sy lengte is 30,5 cm. Ek wil
graag glo dat een van die tien kruithouers wat vandag in
die Kruithuis pryk, die ou ysterding is wat langs ons
middeldeur gestaan het en op 5 November 1926 'n Guy
Fawkes-klapper was.

Vir hulp ontvang in verband met die skrYf van hierdie
skets betuig ek my dank aan: dr. Frank van der Riet,
mnr. Tertius van Huyssteen, mnr. Marius Ie Roux, kura
lor van die Slellenbosch-museum en aan mnr. Hannes
Meiring vir die tekening van die kruilhouer en kanon en
van 'n huis wat al byna 25 jaar gelede gesloop is.

D R. Frank van der Riet was 35 jaar bibliotekaris van
die Universiteit Rhodes voordat hy 'n tyd gelede

afgetree en hom op Onrusrivier, naby Hermanus,
gevestig het.

Toe ek hom vroeer vanjaar gaan opsoek het, was sy
afskeidswoorde: "Do you still remember the bang? It
was the biggest bang in Stellenbosch that night, wasn't
it? "

•••

Hy onthou nog goed hoe ons beurte gemaak het met
die stamper en vysel om die growwe bestanddele van die
buskruit tot 'n fyn poeier te maal. Oit het harde werk
gekos, want ons het 'n paar pond buskruit aangemaak.

Hy se die bestanddele - die salpeter, blomswawel en
houtskool - wat ons gebruik het, was vol onsuiwerhede,
maar die finale produk was effektief. Oit was nie van
S.A.B.S. -gehalte nie, maar waarskynlik net so goed as
die wat in 1346 by die Slag van Crecy in Frankryk tussen
Eduard III van Engeland en Philip VI van Frankryk,
gebruik is!

Hy se die skop van die skoot het ons kanonnetjie diep
in die sagte tuingrond begrawe, maar uiteindelik voeg hy
by: "As a father and grandfather, I now look upon the
episode with the strongest disapprobation!"

Sy vader was die bekende prof. Berthault de St. Jean
van der Riet, die eerste professor in chemie aan die
Universiteit van Stellenbosch, destyds die Victoria
Kollege. Hy het die pos van 1903 tot sy aftrede in 1940
beklee. Hy is op 20 November 1952 oorlede.

Prof. Van der Riet het geslagte chemie-studente opgelei
en sy bynaam "Fenol" was 'n teken van die studente se
toegeneentheid en agting vir 'n merkwaardige man.

•••
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Oorn Philip tree
atas professor

Deur LOUIS HEYNEMAN, van Die Burger se
kunsredaksie. Hy was lid van die Universiteitskoor voor

en na prof. McLachlan se aftrede as dirigent.

SEDERT einde 1976, toe prof.
Philip Mclachlan, die alombekende

oud-dirigent van die Stellenbosse
Universiteitskoor, die koor vaarwel
toegeroep het, wou almal altyd van
hom weet: "Wat doen u deesdae met
uself?"

Maar eintlik was daar van aftrede
geen sprake nie. Die koor was vir
"Oom Philip" , soos hy by sy
koorlede bekend staan, net een faset
van sy loopbaan. Hy het aangebly as
professor en hoof van die Departe
ment Skoolmusiek in die Fakulteit

28

Opvoedkunde. Vanjaar, nadat hy
meer as 26 jaar as dosent aan die
Universiteit verbonde was, Ie hy die
tuig ook neer.

Hoewel hy vir sowat 21 jaar die
dirigent van die Universiteitskoor was
en sy naam vir altyd daaraan gekop
pel sal wees, is sy grootste baan
brekerswerk op die gebied van die
skoolmusiek in Suid-Afrika. Onder
sy leiding het die Departement
Skoolmusiek toonaangewend op die
gebied in Suid-Afrika geword.

Prof. McLachlan is in hart en siel

onderwyser. "Ek wou nooit iets
anders as onderwyser word nie,"
beaam hy. Sy aan van k Ii ke
belangstelling is die natuurweten
skappe en hy behaal die grade B.Sc.,
B.Ed. en M.Sc. Soologie (al drie met
lof) aan die Universiteit van Stellen
bosch. Maar sy liefde vir musiek het
later die oorhand gekry.

"Ek was nog altyd hartstogtelik
lief vir musiek," motiveer hy dit. "As
'n mens dan ontdek dat jy die talent
en genade het om jou entoesiasme vir
musiek aan ander oor te dra, is daar
geen keer nie."



In 1948 bekwaam hy hom ook in
die musiek deur die Lisensiaat in
Voice Culture and Class Singing van
die Royal Academy of Music in
Londen te verwerf. In 1954 word hy
aangestel aan die Universiteit van
Stellenbosch as senior dosent in die
Fakulteit Opvoedkunde in
natuurkunde en skoolmusiek!

Die standaard van onderwys was
nog altyd een van die dinge waarvoor
prof. McLachlan hom beywer het.
Die woorde van die beroemde
Hongaarse komponis en mu
siekpedagoog ZOltlln Kodil1y het
hom nog altyd gery: '''n Slegte
dirigent kan binne 'n paar aande van
die verhoog af geboe word, maar 'n
slegte onderwyser kan kinders se op
voeding vir dertig jaar verknoei
sonder dat enige haan daarna kraaL"

"In my laerskooldae is daar
taamlik goeie werk op die gebied van
skoolmusiek gedoen. Maar toe kom
die era van individuele instrumentale
onderrig by skole. Net 'n klompie
leerlinge het klavierles geneem en die
res van die kinders se praktiese
musiekbeoefening, sang en
musiekwaardering is verwaarloos.

"Wat die meeste opvoedkundiges
nog nie besef nie, en dit sluit ongeluk
kig nog baie skoolhoofde in, is dat
skoolmusiek een van die vakgebiede
is waarin elke onderdeel van die
musiekbenadering fundamenteel
anders ingestel moet wees as wat die
vakopleiding vir 'n musiekloopbaan
vereis. "

Skoolmusiek en veral klassang by
baie skole 'n klug? "Miskien, maar
danksy 'n ontwaking by opleidingsen
tra dwarsdeur die land, is die situasie
vinnig besig om te verdwyn. "Wat ek
die afgelope paar jaar by
opleidingsentra ook in ander provin
sies gesien het, was werklik verbly
dend."

"Die eerste afsonderlike Departe
ment Skoolmusiek in Suid-Afrika het
op Stellenbosch ontstaan en die
departement was ook die eerste om
skoolmusiek as hoofvak aan te bied
vir twee vierjarige graadkursusse,
B.Mus. (Ed.) en B. in Primere Onder
wys. "

"Musiek het 'n massa-medium
geword. Die hele gemeenskap word
daardeur betrek. Suid-Afrikaners is
politiekbewus, godsdiensbewus,
sportbewus en sekeriik ook

kultuurbewus. Ons is egter 'n
kunsbewuste gemeenskap met 'n
groot leemte op die gebied van
musiek. En dit sal nie reg kom tensy
die leeriingkorps op skool
musiekbewus gemaak word nie.

"Wys my 'n matriekleerling wat
nog nie van Andre P. Brink of Hen
nie Aucamp gehoor het nie. Soos 'n
oorsigtelike literere beeld nood
saaklik vir 'n normale opvoeding is,
so is basiese kennis en ervaring van
musiek en kuns tog 'n vorm van
beskawing."

"As 'n skool huishoudkunde as 'n
Yak aanbied, het hulle tog stowe en
ander apparaat. Maar hoeveel skole
het voldoende geriewe vir
musiekbeluistering?

"Ek is 'n optimis. Hierdie is 'n
evolusie-proses en ons het darem al
daarin geslaag om die nuwe konsep
by ons opvoedingsproses in te skerp.

Verskeie instansies het al prof.
McLachlan se bydrae op
kultuurgebied erken. In 1966 ontvang
hy 'n merieteprys van die Kaapse
Drie-Eeue-Stigting en in 1972 'n
erepenning vir musiek van die S.A.
Akademie vir Wetenskap en Kuns.
Sedert 1957 dien hy ook in die
musiekkoIT.missie van die F.A.K. Hy
is ook een van die samestellers van die
F.A.K.-Sangbundel.

Die Suid-Afrikaanse Onderwysers
Unie som sy bydrae in die volgende
mosie van 15 Junie 1977 op: "Die
kongres betuig met trots dank en
hulde teenoor een van ons oud
voorsitters, prof. Philip McLachlan,
wat 'n leeftyd van diens aan die
musiekonderrig en koorsang in ons
land gewy het en wat 'n bydrae van
onskatbare waarde in hierdie verband
gelewer het, en wens hom vele jare
van vrugbare arbeid toe."

Maar sy hoogste roeping was nog
altyd onbaatsugtige diens aan die wat
van hom wou leer. En die hoogste eer
wat hom te beurt val, is die getuienis
van 'n jonger geslag van honderde

musici en studente wat hom beskou as
die vader van koormusiek in Suid
Afrika. Dit was immers hy wat met 'n
koortradisie die deur tot musiek en
veraI sang vir hulle oopgemaak het.
Die Universiteitskoor het as't ware 'n
rewolusie aan die gang gesit wat land
wyd uitgekring het.

Hoewel minder bekend by die
publiek, kom prof. McLachlan se
groot taak eintlik tot vervulling op die
gebied van skoolmusiek. Alles wat hy
op hierdie gebied aanpak, is weten
skaplik weldeurdag en opvoedkundig
verantwoord. Sy werk word
gekenmerk deur 'n onverbiddelike
standaard en deeglikheid. Hy dring
tot vandag toe daarop aan dat 'n do
sent net effektief kan wees indien hy
hom vir elke les tot in die fynste
besonderhede deeglik voorberei.

Van sy vele publikasies op die
gebied van skoolmusiek, is sy omvat
tende Klasonderrig in Musiek (1975
en 'n uitgebreide tweede uitgawe in
1978) verreweg die omvangrykste en
volledigste handleiding vir
skoolmusiek aan Suid-Afrikaanse
skole. Prof. Artur Wegelin beskryf
hierdie boek in die Tydskrij vir
Geesteswetenskappe as '''n mylpaaJ
in die ontwikkeling van skoolmusiek
in ons land . . . 'n handleiding in
Afrikaans wat 'n vooraanstaande
plek inneem te midde van soortgelyke
boeke op die internasionale mark en
status verleen aan die musiekop
voedkunde in Suid-Afrika."

En nou, na sy aftrede, wie gaan die
werk voortsit? "Niemand is on
misbaar nie," laat hy onmiddellik
van hom hoor. "Ek twyfel geensins
aan die vermoe en entoesiasme van
my opvolgers nie."

As 'n mens dan weer die vraag vra:
"Wat gaan u noli met uself
aanvang?", het hy dadelik 'n ant
woord gereed. "Kort-kursusse in ver
skeie sentra, nog publikasies, miskien
meer radio-werk ... "

Hy en mev. Helen McLachlan
wat nog altyd sy entoesiasme gedeel
het al die jare saam met hom jonk
gebly het en in die Universiteitskoor
gesing het toe hy die dirigent was 
dink nie eens aan aftree nie. Hulle bly
aan op Stellenbosch om deel van alles
te bly.
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I I
D IE Universiteit se nuutste gebou, die B.J. Vorster

gebou vir lettere en wysbegeerte, is VOIIOOi. Sewen
tien van die Fakulteit Lettere en Wysbegeerte se 29
departemente word nou onder een dak gehuisves.

Die nuwe gebou is vernoem na dr. B. J. Vorster,
Kanselier van die Universiteit en gewese Staatspresident
en Eerste Minister van Suid-Afrika.

Benewens die Woordeboek van die Afrikaanse Taal
(wat aan die U.S. gesetel is) en die Instituut vir
Taalonderrig, is daar ook voorsiening gemaak vir talle
ruim lesingslokale waar die meeste van die fakulteit se
meer as drieduisend studente sal klas loop.

Die gebou, gelee langs die e.G. Cillie-gebou op die
hoek van Van Ryneveldstraat en Merrimanlaan, se
beplanning is doelmatig: massabeweging word beperk tot
die lesingvlak en daar is deeglik voorsiening gemaak vir
moderne toerusting, ontspanning- en studieruimtes. Aile
vertrekke is lugversorg en buite die gebou is 224 parkeer
plekke vir personeel. Daar is ook parkeerplek vir
besoekers.

Die grootste voorlesinglokaal het sitplek vir 338
studente en is op die eerste vlak gelee. Op die tweede vlak
is daar benewens die hoofvoorlesingsaal nog vier sale van
120 sitplekke elk, drie van 60, drie van 50, ses van 17 en
14 van 13 sitplekke. Die derde vlak huisves die twee
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taallaboratoria en die nuwe kantore en biblioteekruimte
van die Woordeboek van die Afrikaanse Taal.

Die dekaan van die fakulteit, prof. Andries Nel, se
kantoor i op die vierde vlak, en so ook die Departemente
Bybelkunde, Biblioteekkunde, Maatskaplike Werk en
Sosiologie. Daar is ook leeskamers en seminaarkamers.

Behalwe die Departemente Afrikaans en ederlands en
Geskiedenis wat in die Wilcocks-gebou gehuisves word,
bevind die volgende departemente hulle almal op die
vyfde vlak van die nuwe gebou: Aigemene Taalweten
skap, Bantoetale, Duits, Engels, Frans, Italiaans, en die
Instituut vir Taalonderrig (Intus). Die indrukwekkende
Molteno-Ieeskamer vir Engels is ook van die Wilcocks
gebou na die vlak oorgeplaas.

Die Departemente Afrikaanse Kultuur- en Volks
kunde, Afrikastudie, Filosofie, Ontwikkelingsadminis
trasie, Staatsleer en Publieke Administrasie en
Volkekunde is op die sesde en hoogste vlak.

Die gebou is ook voorsien van 'n batterynoodkrag
stelseJ wat outomaties aanskakel en genoeg krag opwek
om 'n noodfase te oorbrug. Die verfraaiing van die ter
rein om die gebou is in die bekwame hande van mm. Gert
Moolman en sy knap span werkers van die afdeling tuin
bou.

Debutantes

D IE debutantes van die U.S. is landswyd bekend vir
die reuse bydraes wat hulle elke jaar ten opsigte van

Karnaval lewer. 'n Suksesvolle Karnaval is gewis nie
moontlik sonder die ywerige steun van hierdie onder
nemende dames nie. In 'n groot mate is hulle egter
afhanklik van die reaksie onder die publiek, veral Oud
Maties. Hoewel daar elke jaar "gepla" word, regverdig
die doel waarvoor die geld ingesamel en aangewend
word, nl. die instandhouding van die Universiteit van
Stellenbosch se klinieke-organisasie USKOR (W03077), die
ondersteuning van die dames deur die publiek. Diegene
wat genader word, word vriendelik gevra om bydraes te
lewer en ook behulpsaam te wees met addisionele inlig
ting wat moontlike donateurs betref. Veral die Oud
Matieskakelkomitees kan besonder behulpsaam wees in
die verband. Hier is nege van die Maties se debutantes
wat binnekort oor die lengte en breedte van die land
bydraes sal vra vir die Karnaval, en meer spesifiek vir
USKOR. V.l.n.r. is Antoinette Stoltz, Florene Faure,
Joanie Louw, Lyn Malherbe, Lize Wolfaardt, Allyson
Einkamerer, Christine Joubert, Annaretha Joubert en
Rachelle Howard.



Prof Bowman, rehearsing for Beethoven's Fourth Piano Concerto with the Elder
Conservatorium Orchestra in Adelaide on 13 July. The conductor is Meyer Fred
man.

Australians

Lionel Bowman
•Impresses

DURING a lecture tour as visiting
professor to several Australian

universities earlier this year, Prof
Lionel Bowman of Stellenbosch made
such an impression on a music stu
dent from Perth that he decided to
become a Matie next year. Angelo
Campana arrives in Stellenbosch in
January for a year's study at the
University Conservatoire.

Another Australian, lecturer Brian
Michell, also from Perth in Western
Australia, will spend three weeks in
January studying under Prof Bow
man in Stellenbosch.

Prof Bowman presented master
classes for two weeks at the Uni
versity of Western Australia, where
he also gave a recital of Beethoven
piano works. In Adelaide, where he
was "musician in residence" at the
Elder Conservatorium for two weeks,
Prof Bowman presented a weekend
course for teachers and performed
Mozart's piano concerto in C minor,
K. 491 (with the orchestra of the
Australian Broadcasting Corpora
tion, under the direction of Henry
Krips), as well as Beethoven's Fourth
Piano Concerto (with the Elder Con
servatorium Orchestra, conducted by
Myer Fredman).

The renowned conductor John
Hopkins is head of the Victoria
College of Arts, where Prof
Bowman gave master classes to the
students and a public demonstration
cum-lecture to a large group of
students. He also visited Melbourne
and Sydney.

Prof Bowman was highly impres
sed with the emphasis being placed on
adult education in Australia. Large
numbers of older people attend
classes at all the universities, he said.
The universities also have their own
radio stations, broadcasting educa
tional programmes to which all the
town folk where a university is
situated can tune in. In Adelaide and
Perth Prof Bowman used these cam-

pus broadcasting programmes for
radio lectures on his teaching
methods.

What also impressed Prof
Bowman, was the large numbers of
visiting lecturers at Australian univer
sities. From what he saw there, he
gained the impression, though, that
music students in South Africa are
working much harder than their
Australian couterparts, and that the
standard of our best students is in
deed high.

Prof Bowman will again visit
Australia in June and July next year,
to lecture in Perth for four weeks, in
Melbourne for a week, and possibly
in Adelaide. He has been invited to
give several recitals.
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Prof. Dreyer Prof. Van der Marwa

Sedert daar laas aan Matieland gelees is, bet die
Universiteit vyf boogleraars ryker geword, en daar is ook
verskele ander senior aanstellings gedoen.

Proff. T. P. Dreyer (toegepaste wiskunde) en F. S. van
der Merwe (elektriese en elektroniese ingenieurswese) is
bevorder. Prof. Dreyer was medehoogleraar en prof. Van
der Merwe senior lektor. Die nuwe hoogleraars wat
aangestel word, is prof. C. T. Welch (stads- en
streekbeplanning), tans van Port Elizabeth, en proff. D.
F. W. Bendix en S. W. Swart (albei in besigheidsbestuur
en -administrasie). Hulle is van Pretoria. Prof. Bendix
word ook die nuwe direkteur van die Instituut vir En
trepreneurskap en Bestuurswese aan die U.S. se
Nagraadse Bestuurskool in Bellville.

Prof. Welch, 43, bet aan die Universlteit van die Wit
watersrand In die argltekteur gestudeer. Met 'n
studlebeurs van die Franse regering bestudeer by
gedurende 1964 tot 1965 bebulsing en stads- en
streekbeplannlng In Frankryk. Hy verwerf die diploma In
stadsbeplannlng (met onderskeiding) aan die Universiteit
van die Witwatersrand in 1970, en Is tans ingeskryf as
doktorskandldaat aan daardie unlversltelt.

Gedurende 1969170 doseer prof. Welcb In stads- en
streekbeplanning aan Wits, en In 1971 in argltektuur en
stads- en streekbeplanning aan die Universlteit van Port
Elizabetb. Hy word medeprofessor in stads- en
streekbeplannlng aan U.P.E. in 1975, en professor In
1978. Sedert 1979 is by boogleraar in stads- en
streekbeplanning en argitektuur aan U.P.E.

Prof. Welcb is president van die S.A. Instituut vir
Stads- en Streekbeplanners. Hy Is In 1971 deur die
Minister van Openbare Werke aangestel as lid van die
Advlserende Onderwyskomltee van die S.A. Raad van
Argltekte.

Aanstellings
en
bevorderings
Prof Dreyer, 43, het die grade B.Sc. (1956) en

Hons.-B.Sc. (1958), albei cum laude aan die U.S.
verwerf, asook M.Sc. in wiskunde (1959) en Ph.D. in
toegepaste wiskunde (1972). Hy het die graad A.M. (cum
laude) in 1971 aan die Universiteit van Harvard in die
V.S.A. verwerf. In 1959 was hy medewenner van die
Cornwall en York-prys. Die Frank Knox Memorial
beurs vir studie aan Harvard is in 1959 aan hom toegeken.

Gedurende 1957/59 was prof. Dreyer junior lektor in
wiskunde op Stellenbosch, gedurende 1960·'62
"teaching fellow" in die vak aan Harvard, vanaf 1962
lektor in wiskunde op Stellenbosch, vanaf 1969 senior
lektor in toegepaste wiskunde aan die U.S. en in 1976
medeprofessor in die departement, waarvan hy sedert
verlede jaar departementshoof is.

Prof. Dreyer is lid van die S.A. Wiskundevereniging,
die Wiskundegenootskap van S.A. en die American
Mathematical Society, asook assessorlid van die S.A.
Akademie vir Wetenskap en Kuns, en sedert 1966 'n
medewerker op die vakgebied wiskunde vir die
Woordeboek van die Afrikaanse Taal.

Prof. Van der Merwe, 41, bet die grade D.Sc. D.lng.
(cum laude) en die M.Sc. Ing. aan die U.S. verwerf,
asook die diploma van die Imperial College (DIC) aan die
Universltelt van Londen. Hy bet sy doktorsgraad in 1976
op Stelienboscb bebaal.

Van 1963 tot 1969 was by senior navorsingsbeampte by
die Naslonale Navorslngslnstituut vir Wiskundige Weten
skappe van die W.N.N .R. en vanaf 1969 senior lektor in
elektrotegniese Ingenleurswese op Stelienboscb. In die
eerste belfte van verlede jaar was by werksaam In dIe ont
werpkantore van Siemens, In Wes-Dultsland, en GEC in
Drittanje.
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Prof. Bendix, 37, het in 1975 'n sertifikaat in
gevorderde bankwese aan die Bankakademie in
Dusseldorf, Wes-Duitsland, verwerf. Hy behaal ook die
vertalersertifikaat van die Kamers van Koophandel in
daardie stad en studeer tot 1967 in Londen. Aan die
universiteit van Suid-Afrika behaal hy die grade
B.Comm. in 1971, Hons.-B.Comm. (cum laude) in 1973,
M.Comm. in 1975 en D.Comm. in 1977. Vir sy honneurs
en meestersgraadstudies het hy die Avbob-merietebeurs
verkry.

Voordat prof. Bendix in 1976 by Unisa aangestel is, het
hy wye ervaring in die sakewereld opgedoen, O.m. in die
bankwese, finansiering, in- en uitvoerwese, ouditering,
nywerheidsingenieurswese, prod uksiebest uur en
-verbetering, sakebestuur, die advertensie- en pro
mosiewese, en in personeelkeuring, -plasing en
-opleiding. Hy is tans hoogleraar en mededirekteur van
die Instituut vir Arbeidsverhoudinge aan Unisa.

Prof. Bendix is lid van 'n tiental vakkundige liggame,
insluitende die S.A. Institute of Management, die S.A.
Institute of Production Engineers en die S.A.
Psychological Association. Dertig artikels het uit sy pen
verskyn en hy is die skrywer van nog 14 monografiee,
referate, studiebeurse en navorsingsverslae, asook die
skrywer of medeskrywer van agt boeke.

Prof. Swart, 39, het die grade B.Sc. in 1963 en
Hons.-B.Sc. in 1965 aan die U.S. behaaL In 1974 verwerf
hy 'n meestersgraad in bestuursleiding aan Unisa. Hy is
'n Ph.D.-kandidaat by die Universiteit van Alabama in
die V.S.A. met die onderwerp "Wage differentials within
and between the four population groups in S.A.".

Prof. Swart was landbou-ekonomiese adviseur,
bemarkingsbeampte en senior aankoopbeampte voordat
hy in 1971 senior lektor in bestuursleiding aan Unisa
geword het. In 1977 word hy medeprofessor aan Unisa se
Instituut vir Arbeidsbetrekkinge en in 1978 professor en
direkteur van die instituut. Sedert 1967 het 25 publikasies
uit prof. Swart se pen verskyn. Hy is op die oomblik
betrokke by sewe navorsingsprojekte. Die afgelope drie
jaar het hy meer as 50 referate gelewer.

Hy tree op as arbeidsraadgewer vir vyf instansies, en is
o.m. voorsitter van die Nasionale Mannekragkommissie
se vaste komitee insake arbeidsbetrekkinge, lid van die
Afrikaanse Handelsinstituut se Mannekragkomitee, lid
van die drieman-kommissie van ondersoek na arbeids
konflik binne die mynbedryf in Bophutatswana en
stigterslid en lid van die uitvoerende komitee van Man
nekrag 2000.

Die volgende senior lektore is ook by die U.S. aangestel
of bevorder: mm. G. Pool (geskiedenis). mm. E. Leevinck
(elektriese en elektroniese ingenieurswese), dr. J. P. J.

Aandag oud-koorletk!
Oud-Iede van die Universiteitskoor word vriendelik ver
soek om hulle huidige adresse te stuur aan: Die
Bestuurder, Universiteitskoor, Departement Ontwikke
ling, Universiteit van Stellenbosch. Die besonderhede is
noodsaaklik vir 'n volledige adreslys en ook om
volgehoue kontak met oud-Iede van die koor te verseker.

Olivier (Ou Testament) en mm. D. W. Butler
(handelsreg). Dr. 1. J. de Wet is aangestel as
lektor/spesialis in die Departement Anatomie en
Histologie en dr. C. F. Melonas as lektor/kliniese ass is
tent in dieselfde departement. Drr. C. H. Jooste en C. A.
Hamman is aangestel as lektorIkliniese assistente in tand
heelkundige prostetiek.

Nuwe lektore is: mnre. M. de Heijer (elektriese en
elektroniese ingenieurswese), H. F. Kotze (sielkunde), M.
J. Smit (didaktiek - geografie), J. M. M. van den Berg
(bedryfsekonomie) en S. J. Coetzer (beeldende kunste
-fotografie).

In die Departement Ontwikkeling is mnr. Bart Cronje,
40, in Maart vanjaar aangestel as senior
publisi teitsbeampte.

Mm. Cronje het in 1958 op Riversdal gematrikuleer,
waarna hy bankamptenaar was tot 1963, toe hy
skakelbeampte van die Padveiligheidsraad in Welkom
geword het. Vanaf 1970 was hy skakelbeampte van die
stadsraad en sekretaris van die burgemeester in Welkom.
Mm. Cronje beskik oor 'n diploma in joernalistiek van
die Lyceum-korrespondensiekollege en 'n soortgelyke
diploma in openbare skakelwerk van die Witwatersrandse
Technikon. Hy is getroud met mej. Iris Rhebock en hulle
het twee dogters en 'n seun.

Mm. Cronje tree o.m. op as bestuurder van die U.S. se
koor en die Konservatorium-Dameskoor en behartig die
bemarking van die uitvoerings wat by die Konser
vatorium aangebied word.

'n Langspeelplaat, Musiek uit Stellenbosch, is verlede
jaar uitgegee om saam te val met die Stellenbosch
300-feesvieringe. Op hierdie plaat tree ses van die bekend
ste groepe op Stellenbosch op, naamlik die Universiteits
koor Stellenbosch o.Lv. lohan de Villiers, die
Konservatorium-Dameskoor 0.1.v. Acama Fick, die
U.S.-Blaasorkes o.l.v. Paul Loeb van Zuilenburg, die
U.S.-Strykensemble o.l.v. Eric Rycroft, die Rancombs
oJ.v. Boudewijn Scholten en Mary Krige se Kinderorkes.
Elk van die groepe lewer 'n kort program op die plaat.

Die plaat kan nou bestel word van mev. Mary Krige,
Thibaultstraat 18, Stellenbosch 7600. Die prys van R8
sluit posgeld en verpakkings, asook a.v.b. in. Die plaat
word verkoop ten bate van die Stellenbosse
Kunswedstryd.

Stuur asseblief kopielC van Musiek uit Stellen-
bosch aan:

Naam:

Adres:

Hierby ingesluit is R (R8 per plaaO
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MATIEIAND BETEKEN MOEDERlAND
R. Narath, Abrahamsbergsviigen 701, S-162-45 Bromma,
Swede:

BAlE hartIike dank vir die eksemplaar no. 3, 1979, van
Matieland. Dit het my diep ontroer dat u my hierdie

inhoudsryke tydskrif met die mooi gel1lustreerde verslag
van Stellenbosch se 300-jarige feesviering gestuur het en
as tydelike oud-Iektor in geografie aan die Universiteit
(1931) sou ek dit baie waardeer om ook die volgende
nommers te ontvang en sodoende die vriendskapsband
met ons liewe Matieland tot die einde van my tans al
77-jarige lewe te bewaar.

Die naam van die tydskrif is vir my om persoonlike
redes nog besonders dierbaar, want ek het in die lankal
verlede dae van my kindsheid my liewe ouers altyd maar
'Patie en Matie' genoem; 'Matieland' beteken dus let
terlik vir my 'Moederland' en dis die mooiste naam wat
'n tydskrif kan dra! Ag, ek sou so graag 'n uitvoerige
brief wit skryf, maar ek is oud en moeg en my hart is
swak (angina pectoris) en ek vrees dat hierdie brief nooit
klaar geskryf sal word nie as die oubaas begin praat oor
al sy herinneringe aan die gelukkige tyd in Stellenbosch.

Met weemoed het ek in Matieland gelees dat een van
my ou vriende, dr. Anna de Villiers, in die hospitaal op
Stellenbosch op 78-jarige leeftyd oorlede is, en ek onthou
nog so duidelik ons eerste ontmoeting in Mr Nicholson se
"boarding home" in Pretoria-Eastwood, begin 1931. Sy

Hertzog hou
unieke rekord
C. J. de Jager, Posbus 839, Keetmanshoop:

I N 'n vorige uitgawe van Matieland skryf u die volgende
van mnr. B. J. Vorster, gewese Staatspresident: 'Dr.

Vorster was langer as enige van sy voorgangers Eerste
Minister ... '

Dit is foutief. Genl. Hertzog was Eerste Minister van
1924 tot 1939 - sover bekend 'n wereldrekord vir 'n
demokratiese staat (ook 'n Oud-Matie!)

(Genl. Hertzog was Eerste Minister van 17 Junie
1924 tot 5 September 1939, d. w.s. vir 15 jaar en twee
maande. Hy was wei Eerste Minister van twee
verskiJlende regerings, maar hy het die pos
ononderbroke vir daardie tydperk beklee. Genl.
Smuts was Eerste Minister van September 1919 tot
Junie 1924 - vier jaar en drie maande, en weer van
September 1939 tot Mei 1948 - agt jaar en agt
maande. As hierdie twee tydperke saamgetel word,
was genl. Smuts 12 jaar en 11 maande Eerste
Minister. Maar dit is nie ter sprake nie omdat dit nie
,n ononderbroke tydperk is nie. Dr. Vorster was
Eerste Minister van 13 September 1966 tot 20
September 1978 - 12 jaar en sewe dae. Hy is dus
die man wat die tweede langste ononderbroke
Eerste Minister van SA was - Red.)
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het my destyds ook haar eerste boek "Sterker as die
Noodlot" persent gegee. Nou behoort sy ook tot die
skare van die "blessed spirits far away and yet a presence
ever near", soos my liewe Matie (moeder) in een van haar
gedigte geskrywe het.

Voordat ek eindig wi! ek u vra om, as dit moontIik is,
nog 'n eksemplaar van die nommer van Matieland te
stuur, waarin blykbaar (soos ek via Rome van 'n ander
ou leser van die tydskrif verneem het!) iets oor my eerste
brief aan die Universiteit aan einde 1979 gepubliseer is.

Nogmaals hartlik dank vir u vriendelikheid en as daar
nog iemand leef in Stellenbosch wat hom nog aan die ou
Matievriende in Swede herinner, se maar ek wens hulle
almal die beste en blyf "tot in den dood getrou" aan my
vriende in Suid-Afrika, wat vir my nooit slegs "dom
vita", i.e. those whites', maar steeds my broers sal bly,
wat al ook hul lot mag wees!

My leuse bly prins Willem van Oranje se woorde in die
Wilhelmuslied: standvastig is gebleven mijn hart in
tegenspoed, ende "hoera vir die ou bobbejan!"

N.S.-Gister het ek ook 'n brief met fotokopiee van my
ou getuigskrif van 1931 aan prof. B. Barnard, Departe
ment Geografie, gestuur. Ek is ook lid van die "Wildlife
Society of Southern Africa" en lees ook die Parkeraad se
uitstekende tydskrif "Custos", wat my vriend P. G. van
Wyk van Pretoria aan my stuur.

U SKRYF AAN....
Die Redakteur
MAT/ELAND
Dept. Ontwikkeling
Universiteit van Stellenbosch
STELLENBOSCH
7600

Sy was geliefd
Juin Du Toit, Posbus 805, Worcester:

EK skryf aan u na aanleiding van die brief in 'n vorige
Matieland van mev. M. M. Bruwer van Robertson.

Sister H. Skene was hoof van die Department Spraak
en Drama aan die Universitei van Stellenbosch in die jare
1936-1939, terwyl ek student aan die Universiteit en die
Conserve was. Sy het nie daar "afgelos" nie, sy was ook
nie "Engels" nie, maar lers.

Sy was 'n wonderlike mens en onderwyseres soos
almal, wat by haar klas gehad het en haar geken het, kan
getuig.

Ek hoop dat daar meer oud-studente van Sister Skene
is wat hierdie brief gelees het en wat ook tasbaar hulle
verontwaardiging sal uitspreek.

Ek vind dit ook uiters swak van die redaksie van Matie
land om so 'n brief met sulke uitlatings oor een van hulle
dosente te plaas - 'n dosent wat deur baie studente
geliefd en geeerd was.



STELLENBOSCH VAN
LANK, LANK GELEDE

Ds. Dolf Erasmus van Griekwaskop,
Fauresmith, skryf oor sy eerste ken
nismaking met Stellenbosch in 1925:

DIE trein stoom die stasie stadig
binne. Ek loer uit. Groot swart

letters: Stellenbosch. 'n Koue rilling
gaan deur my verwarde gedagtes - 'n
nuwe wereld! Die remme skuur 
fluit - 'n sagte stampie en ons stap
af. "Keb! Kebbie!" klink dit orals.
Op hoe noot word bevele gegee:
"Johnnie moenie sta-spiel nie. Loep
gou. Vat by die master!"

Gou word die bagasie vasgebind
agter op die "keb". Ons klim in. Die
Koetsier wip swierig op die voorste
bankie - trek die leisels op - Ie
sweep in en die twee bruines draf rats
weg. Die perdepote klap helder op
die harde grondstraat. Die "keb" vang
die slaggate deegli k op en kop
knikkend gaan die reis voort op in
Dorpstraat.

Die groot groen eikebome gooi rus
tige skadukolle. Die wit Hollands
gegewelde huise bring 'n wonderlike
bekoring. Die sagte koel, nat windjie
waai verfrissend. Hier en daar swenk
'n fiets behendig weg. 'n Viskar kom
toet! toet! toet! die straat af. Wasig-

blou-pienk wink die pieke. En vol
vreemde gedagtes betrag die groen
studentjie uit die Wes-Vrystaat die
nuwe wereld .... !

'n Paar dae later ontvang ons ty
ding dat aIle eerstejaars wat privaat
loseer, Saterdagoggend om 9 uur by

Dagbreek moet wees vir ongroening.
Soos vee gelei ter slagting daag ons
daar op. Met verskuldigde eerbied
luister ons na die "hoogwaardig
heidsbekleer" wat met groot wysheid
en gebare ons verwaandheid, ons
astrantheid, ons onwaardigheid
terdee invrywe. Dat ons dit ooit k6n
waag om na so 'n beroemde universi
teit te kom! Die wat swak en sieklik
is, gaan eenkant staan. Hulle gaan op
die grond Ie en word deeglik onder
soek deur die "geneeshere".

Ons word in groepe van 20 elk
verdeel met 'n aanvoerder. Meiring
Naude (later proL, dr. en van
W.N.N .R.-faam) laat ons groepie

flink marsjeer deur die strate. By die
Hoofgebou van die Universiteit kry
ons 'n warm ontvangs. 'n Ander
groot gees is aan die woord. Hy
beklemtoon die belangrikheid van
gesondheid. 'n Gesonde gees (ver
stand) in 'n gesonde liggaam.

'n Paar bloubottles kom te voor
skyn en elkeen kry sy regmatige deel
van daardie heerlike glinsterende
genesende olie. En om die heerlike
smaak te behou, word 'n stukkie
aalwyn in elkeen se mond gestop.
Voor die Hoofgebou kruip ons onder
'n juk (sub jugum) deur. In gelid
marsjeer ons weer na Dagbreek 
duik deur 'n gat water - nat en
druipstert draf ons na ons losiesplek,
neem 'n stort, trek skoon klere aan,
kyk die wereld in die gesig en dink so
by jouself: Lekker om student te
wees!

Lank lewe die Universiteit van
Stellenbosch!

'n Baie interessante /oto . • •
Mev. M. W. Badenhorst, Cluverweg 2, Stellenbosch:

DIE foto op bl.48 van Matieland (Des. 1979) in
teresseer my geweldig! Ek was toe 'n derdejaar

"Pupil teacher" - tweede van links in die tweede ry!
Ek het in 1907 na Stellenbosch gekom (16 jaar oud),

eers as "Parlour boarder" soos ons die dames van Har
monie in daardie dae genoem het. Net vyf van die 68
meisies het klasgeloop aan die Victoria-Kollege nl. Bessie
Booysen, Maggie Louw, Susie Loocke, Jessie Keizer en
Hildegard van der Poel (mev. prof. Morrisson). Sy is
verlede jaar oorlede op Stellenbosch. Die ander dames
het hulle toegele op musiek by die Konservatorium.

Ek het die T3-klasse by Bloemhof bygewoon onder die
prinsipaalskap van mej. Lucy Joubert saam met klavier,
sang, naaldwerk, Engels, en Hollandse K1asse - Afri
kaans het toe net sy kop begin uitsteek - onder leiding
van drs. B. B. Keet, Tobie Muller, my oorlede eggenoot,
ds. F. H. Badenhorst, ens. Ek het vier foto's hier van die
Afrikaanse Taalvereniging.

Die 7de dame op die foto: mej. Bettie Smith, is die
moeder van Betsy Cluver van Stellenbosch. Sy het

destyds waargeneem in die plek van mej. N. Hauptfleisch
ons prinsipale - miskien besit Betsy ook nog interessante
foto's.

Einde 1909 het ek Stellenbosch verlaat, drie jaar vir my
aan die onderwys gewy, en in 1914 is ek getroud met ds.
F. H. Badenhorst. Na 'n jaar studie in Amsterdam ver
trek ons na Melsetter, Suid-Rhodesie, om daar te gaan
werk onder Voortrekkers, wat Gazaland in 1895 binne
getrek het.

Die treinreis was vier dae en drie nagte en toe nog
verder 100 myI suid van Umtali op die Oos-Portugese
grens. Die pragtige Chumanimane-gebergte (in twee
gesplete berge) oor - die eerste twee nagte slaap ons in
ons Voortrekkerwaentjie - leeus en mambas was volop
- die derde en vierde nag kon ons toe darem by ons ge
meente mense slaap op pad na die klein dorpie Melsetter
Chipinga wat die suidelike deel vorm tot by die Zambesi.
Ons het die gemeentelede te perd besoek.

Maar - ek dwaal nou te ver af van die foto's. Ek kan u
ook verwys na mev. Lily van Velden - sy was Lily Con
radie, 'n skoonsuster van ons eerste Administrateur. Sy
woon op Stellenbosch.
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Prof. Jan Boyazoglu, ereprofessor in
veekunde aan die U.S. het die Fakul
teit Landbouwetenskappe vanjaar
van 18 tot 29 Augustus besoek en 'n
aantal lesings aangebied. Prof.
Boyazoglu, wat aan die SA ambas
sade in Parys verbonde is, is geak
krediteer tot die Europese gemeen
skappe. Hy neem sedert 1968 deel
aan die werksaamhede van 'n groot
aantal internasionale organisasies.

•Prof. W. B. (Ben) Vosloo, hoogleraar
in staatsleer en publieke admini
strasie aan die Universiteit, is deur
die regering as lid van die hoof
komitee vir die ondersoek na onder
wys benoem. Prof. Vosloo dien as
sameroeper van die subkomitee belas
met veranderingstrategie en is ook lid
van die subkomitee vir organisasie en
bestuursaangeleenthede. Prof.
Vosloo het van 20 to 27 September
vanjaar saam met prof. Sampie Ter
reblanche, hoogleraar in ekonomie
aan die U.S., 'n konferensie in Ham
burg, Duitsland, bygewoon. Die
konferensie is gerelH deur die S.A.
Forum.

The third international conference on Mediterranean-Type Ecosystems was held
at the University of Stellenbosch in September. It was attended by delegates from
various Western countries. Pictured here during tea break are from left to right
Prof R. L. Specht of the University of Queensland in Australia, Prof H. A. Mooney
of Stanford University in California, Prof J. A. de Bruyn of the University of
Stellenbosch and Mr F. J. Kruger, assistant director of the SA Forestry Research
Institute.

Die bevelhebber van die Militere Akademie op Saldanha, brig. Shylock Mulder
SM, het in September 'n referaat aan die Fakulteit Ingenieurswese oor nasionale
diensplig en die gegradueerde ingenieur voorgedra. Meer as 300 studente en
dosente het in die Reitzsaal van die Ingenieursgebou na hom geluister. Brig.
Mulder was etlike jare bevelvoerder van die Weermag se Genieskool op
Kroonstad voordat hy op Saldanha aangestel is. Hier verskyn hy saam met prof.
Christo Viljoen, dekaan van die Fakulteit Ingenieurswese, en mnr. Eddie
Matthews, voorsitter van die Vereniging van Stellenbosse Ingenieurstudente
(V.S.I.S.).
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'n Omvattende versameling lugfoto
opnames van die hele Israel is deur 'n
Wes-Duitse opvoedkundige ins tel
ling, die Alexander von Humboldt
stigting, aan die Departement Semi
tiese Tale van die Universiteit ge
skenk. Die opnames is die hoofver
sameling van die Aerial Pictorial
Archives in Jerusalem. Dit bestaan
uit nagenoeg 1 500 kleurskyfies, en is
ongeveer R1 200 werd. Die departe
ment sal dit vir onderrig en navorsing
gebruik. Die kultuurraad van die Wes
Duitse ambassade in Pretoria, mnr.
N. Merten, het die waardevol/e ver
sameling op Stel/enbosch aan die
Rektor, prof. M. J. de Vries, oorhan
dig. By die geleentheid is hier v.l.n.r.
dr. J. P. J. Olivier, dosent in Semitiese
Tale, prof. F. C. Fensham, hoof van
die departement, mnr. Merten en prof.
De Vries.

Vier vooraanstaande Amerikaanse
regsgeleerdes het die Universiteit in
Oktober besoek. Hul/e het o.m. met
dosente van die Fakulteit
Regsgeleerdheid samesprekings
gevoer. Die Amerikaners was in Suid
Afrika as gaste van USSALEP (United
States South Africa Leadership Ex
change Programme). Hier is, van links
af: prof. A. B. de Vil/iers van die
Fakulteit Regsgeleerdheid aan die
U.S., mev. Magdaleen van Wyk, eg
genote van prof. Andreas van Wyk,
mev. Nancy Wheat, eggenote van
mnr. Frank Wheat van Chicago, prof.
Andreas van Wyk, dekaan van die
Fakulteit Regsgeleerdheid op Stel/en
bosch, mev. L. Kotzenberg van
Kaapstad, wat die besoekers na
Stel/enbosch vergesel het, mev.
Burditt, eggenote van mnr. George
Burditt, president van die balie van
Chicago, en mnr. Ray Waldman,
gewese regsadviseur van president
Gerald Ford.

Each year British Steel Corporation
(B.S.C.) makes available a bursary of
R1 500 (without any job obligations)
to a student of the Faculty of Engi
neering at Stel/enbosch. Earlier this
year two senior members of B.S.C. of
London, Messrs Dennis Heys, com
pany secretary, and Ron Smith, per
sonnel manager, accompanied the
Corporation's managing director in
South Africa, Mr Maurice Hal/, to
Stel/enbosch to meet with the 1980
bursary holder, Mr. E. M. Oosthuizen.
This picture was taken while they
were being shown around the Matie
campus by Mr Paul Erens, senior lec
turer in Engineering. From left to
right: Messrs Dennis Heys, E. M.
Oosthuizen, Paul Erens, Ron Smith
and Maurice Hall, who is based in
Johannesburg.
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Bo: Dr, Elsa Albertse is aangestal as
hoof van die nuwe eenheid vir voeding
in die Fakulteit van Geneeskunde aan
die U. S, Die eenheid is 'n uitvloeisel
van die vierjarige graadkursus in
voeding - die enigste in Suid-Afrika
- wat van die begin van vanjaar af
aan die U, S, aangebied word,

Links: Oud-Maties het vroeer vanjaar
skoonskip gemaak in die Wynlandse
Bergrivier-kanomarathon, Stefan
Hugo was eerste, gevolg deur Sunley
Uys en Andre Collins, Hugo, wat hier
so lekker tevrede glimlag, is maar die
tweede deelnemer in die negentien
jarige geskiedenis van die kano
marathon wat met drie oorwinnings
kan spog, Sunley Uys (links) is sedert
1 September vanjaar in diens van die
Departement Ontwikkeling aan die
U. S,

Links: Die Rektor van die Universiteit
van Passau in Wes-Duits/and, prof,
dr, Karl-Heinz Pollok, en sy vrou, het
vroeer vanjaar besoek gebring aan die
Universiteit, Hier oorhandig die
Rektor, prof, Mike de Vries (regs), 'n
geskenk aan sy Wes-Duitse eweknie,
Die U. S, se koor was verlede jaar
tydens sy Europese toer die gaste van
die Universiteit van Passau,



The chairman of the South African
Sugar Association and Chairman of
the Tongaat Group of Companies, Mr
Chris Saunders, visited the University
in August to address students of the
Faculty of Commerce and Adminstra
tion. After a short tour of the Matie
campus he was entertained to lunch
by the Vice Rector, Prof. Roux de
Villiers. Mr Saunders (left) is seen
here chatting to the Rector, Prof Mike
de Vries, shortly after arriving at
Stellenbosch.

Anthony Caro, who is one of the most
prominent British sculptors of this
century, visited the Department of
Creative Arts at the University earlier
this year to give a lecture on his work.
Caro, a former student of the famous
Henry Moore, is seen here with his
wife, Sheila, and the head of the
Department of Creative Arts, Prof.
Larry Scully (left).

The first exhibition by 83 year-old
Johannesburg artist Rebecca Galgut
was held in the University's Art
Museum in Dorp Street, Stellen
bosch, during September and
October. The artistic talents of this
remarkable woman - who was born
in Lithuania at the end of the last cen
tury - was first noticed by artist
Cecil Skotnes, who greatly en
couraged her. They are pictured here
with one of her paintings after he had
opened the exhibition.

Prof. H. C. (Christo) Viljoen, dekaan van die Fakulteit Ingenieurswese
aan die U. S., is onlangs deur die minister van Nywerheidswese as lid
van die Raad van die S. A. Buro vir Standaarde aangestel. Prof. Viljoen
word nie net in Suid-Afrika nie, maar ook in oorsese lande beskou as
'n gesaghebbende op die gebied van die elektrotegniese inge
nieurswese. Hy is O.m. die skrywer van verskeie handboeke oor sy
vakgebied en van talle artike/s wat in plaaslike en buitelandse inge
nieurstydskrifte verskyn het. Hy is 'n senior lid van die American In
stitute of Electrical and Electronics Engineers - 'n organisasie waar
van net 'n rapsie meer as 12% van sy meer as 170000 lede senior lede
is. Daarbenewens is hy ook lid van die British Institution of Electrical
Engineers en van die S. A. Instituut van Elektriese Ingenieurs. Die Sir
Ernest Oppenheimer Memorial Trust Fellowship is in 1975 aan prof.
Viljoen toegeken.
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80: Dr. Torasaburo
Kawabata en sy dog
ter, Toshiko, is hier in
die Botaniese Tuin
van die Universiteit.

Links: Mnr. Wim Tij
mens, senior kurator
van die Botaniese
Tuin.

Botaniese
Tuin kry
Japanese
besoekers
D IE direkteur van die Vredestuin

in Nara naby Kyoto in Japan,
dr. Torasaburo Kawabata, was
onlangs 'n gas van die Botaniese Tuin
aan die Universiteit. Sy dogter, mej_
Toshiko Kawabata, was saam met
hom.

Dit was dr. Kawabata se tweede
besoek aan die Universiteit. Toe hy
drie jaar gelede op Stellenbosch was,
is hy vergesel deur die wereld
beroemde Japanse genetikus, prof.
Yutaro Tsukomoto van die Botaniese
Tuin by die Universiteit van Kyoto.

Mm. Wim Tijmens, senior kurator
van die Botaniese Tuin op Stellen
bosch, het dr. Kawabata en prof.
Tsukomoto reeds verskeie kere by die
Vredestuin in Nara en die Botaniese
Tuin in Kyoto besoek. Hulle skryf
gereeld aan mekaar.

Mm. Tijmens se die tuine in Japan
beskik oor "fantastiese versamelings"
Suid-Afrikaanse en vera! Kaapse veld
blomme. Die Japanners ontwikkel
voortdurend nuwe kruisings van die
Suid-Afrikaanse veldblomme. wat tot
drie keer so groot as die oorspronk
Ii kes is en "die pragtigste kleure het."

Verskeie Stellenbossers was deel
van 'n Suid-Afrikaanse toergroep wat
vroeeer vanjaar onder leiding van
mnr. Tijmens 'n aantal van die
belangrikste tuine in Japan besoek
het. Hulle was ook by die Vredestuin,
waar hulle hartlik deur dr. Kawabata
ontvang is.

Hoewel mej. Kawabata 'n graad in
sosiologie aan die Universiteit van
Kyoto verwerf het, is sy self 'n ervare
plantkundige. Sy tree vir haar vader
op as assistent met sy blomkrui
singsproewe.



Alice Mertens groet
A LICE MERTENS, een van Suid-Afrika se bekendste

fotograwe, tree aan die einde van die jaar af as
dosente in fotografie in die Departement Beeldende
Kunste aan die Universiteit.

Mej. Mertens was 'n vryskutfotograaf voordat sy in
1964 dosente op Stellenbosch geword het. Sy is 'n gebore
Suidwester, wat haar opleiding o.m. aan die Raimann
fotografieskool in Berlyn ontvang het. Alice Mertens is

• 'n Foto-uitstalling van die werk van haar studente
gedurende die 17 jaar wat sy aan die Universiteit ver
bonde was, is gedurende die hele Desember en
Januarie te sien in die Universiteit se Kunsmuseum in
Dorpstraat, Stellenbosch.

Besoeker uit
Sierra Leone

DIE dekaan van die Fakulteit Ekonomiese en Sosiale
Studies (waarby regsgeleerdheid ingesluit is) aan die

Universiteit van Sierra Leone in Freetown, prof. W.S.M.
Jones, het onlangs die Fakulteit Regsgeleerdheid aan die
Universiteit van Stellenbosch besoek. Hy is 'n voormalige
voorsitter van die Balieraad in Sierra Leone, en was 'n lid
van die konstitusionele en regshervormingskommissies in
die land.

Prof. Jones was in Suider-Afrika vir 'n internasionale
kongres oor regshervorming in Afrika, wat gehou is in
Bophutatswana. Hy is in Brittanje en Arnerika as
regsgeleerde opgelei en het sy doktorsgraad aan die
Universiteit van Yale verwerf.

veral bekend om haar fotoboeke, wat gesog is onder
Africana-versamelaars en waarvan daar kopiee in
belangrike biblioteke dwarsoor die wereld is.

Sy het elf fotoboeke die lig laat sien, insluitende twee
oor Stellenbosch. Die nuutste boek oor die Eikestad het
verlede jaar, met die dorp se drie-eeuefees verskyn.

Haar ander fotoboeke is Cape Town, German Culture
in Cape Town, South West Africa, Children of the
Kalahari, Etosha, Namib, African Elegance, Kavango en
The Zulu. Van haar fo1O's het ook in talle ander boeke
verskyn.

Hoewel sy 'n baie veelsydige foto-kunstenares is, het sy
vera] bekendheid verwerf vir haar uitbeelding van die
wilde diere van Suider-Afrika, die kleurryke stamlewe
van die swartmense van Suidwes-Afrika, Transkei en
Natal, asook die Kaaps-Hollandse argitektuur.

'n Twaalftal foto-uitstallings van haar werk is
aangebied in Kaapstad, Oos-Londen, Durban, Johan
nesburg, Windhoek, Swakopmund en Stellenbosch.

Alice Mertens se fo1O's is ingesluit by permanente
uitstallings in museums in Kaapstad, Pietermaritzburg,
Johannesburg (aan die Randse Afrikaanse Universiteit en
die Museum vir die Mens in Afrika), Windhoek, Swakop
mund, Gaberones, Rundu/Kavango en Stellenbosch,
asook die Rautenstrauch-museum in Keulen, Wes
Duitsland.

Die merkwaardige Stellenbosser is die enigste vrou in
Suid-Afrika wat 'n volwaardige lid van die Royal
Photographic Society is. Sy is vanjaar vir die tweede keer
vereer deur ingesluit te word in die Fair Lady's Who's
Who of South African Women.

Na haar aftrede bly mej. Mertens aan op Stellenbosch
- wat sy beskou as die mooiste dorp in Suid-Afrika.

Prof. Jones (midde/) is hier op Stellenbosch saam
met proff. G.F. Lubbe (links) en M.A. Rabie, a/bei
van die U.S. se Faku/teit Regsgeleerdheid.
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Debbie wen
Markotterbeurs

'n SENIOR student in liggaamlike opvoedkunde, mej.
Debbie Cromhout, is vanjaar die wenner van die

Minnie Markotter-beurs vir sport en slUdie aan die U.S.
Die beursgeld word jaarliks beskikbaar gestel deur mev.
Babs Beyleveld, dogter van die legendariese Stellenbosse
rugbyfiguur, mnr. A. F. ("Oubaas Mark") Mark6tter.
Die beurs is vernoem na mev. Beyleveld se moeder.

Debbie Cromhout is 'n W.P .-hokkiespeler, was lid van
die S.A. Nomads wat oorsee getoer het en is aangewys as
kapteine van die S.A. Universiteitespan wat binnekort
oorsee gaan. Sy is ook lid van die U.S. se swemspan en
het verlede jaar tweede geeindig op die sierswemtoernooi
van die S.A. Universiteite.

Vroeer vanjaar is Debbie aangewys as wenner van die
nasionale Charlie Sportvrou van die Jaar-kompetisie. Sy
is ook onlangs verkies tot Sportvrou van die Jaar aan die
U.S.

Met die oorhandiging van die beurstjek aan mej.
Cromhout het mev. Beyleveld gese sy skenk die geld vir
die beurs omdat sy s6 haar moeder se nagedagtenis wil
huldig, en omdat sy wil help om die Universiteit se sport
vroue soveel erkenning as moontlik vir hulle prestasies te
laat kry.

Mev. Babs Beyleveld
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Twee professore van die Maties
is onlangs tot Iede van die
Presidentsraad aangewys. Hulle
is prof. Willie van Niekerk (links),
hoogleraar in verloskunde en
ginekologie, en prof. Christof
Hanekom, hoogleraar in
volkekunde. Die Raad van die
Universiteit het toegestem dat
hulle Iidmaatskap van die
Presidentsraad mag aanvaar en
terselfdertyd hulle werk as
hoogleraars voortsit. Die voor·
waarde is egter gestel dat
onbetaalde verlof geneem moet
word as hulle heeltyds met sake
van die Presidentsraad besig is.



Burgersdorn.

VIER FEES

OUD-MATIES

Onder: Aan geesdrif en joligheid het
die saamtrek op Burgersdorp geen
sins tekort gehad nie. Hierdie drie
gelukkige mense is. mnr. F. van der
Walt (links) en mev. Sheila en mnr.
Pieter de Kock.

Bo: Mnr. Danie Goldie wat vir die ree
lings verantwoordelik was.

het niks gedoen om bywoning in die
wiele te ry nie.

Mnr. Goldie vervolg: '''n Groot
dankie aan almal veral aan Kallie en
Elsa du Toit en Alida Walters. Son
der hulle sou ek baie gesukkel het.
Aan Arie Schoeman van Albert Prin
ters op Burgersdorp wat die uitnodig
ingskaartjies gratis gedruk het, wil ek
ook se baie dankie."

Die aanwesiges is toegespreek deur
mnr. Piet Lombard, direkteur van
Ontwikkeling aan die U.S.

Daarna is daar weggeval aan die
smaaklike snoeperye en het almal die
kans gehad om weer oor en weer te
gese!s oor daardie goue vervloe dae in
die skilderagtige dorp aan die wal van
die Eersterivier ...

Plek: Burgersdorp. Datum: 25 April
1980. Geleentheid: Saamtrek van
Oud-Maties en ouers van huidige
Maties ...

Nie net uit Burgersdorp nie, maar
ook uit Venterstad en Aliwal-Noord
se kontrei is daar vir die geleentheid
opgeruk. En wanneer daar 'n Matie
gees op 'n plek heers, word daar fees
gevier en gate in die nag gesels.

Die geesdrif van die mense was glo
iets om te aanskou. Mnr. Danie
Goldie, senior ontwikkelingsbeampte
van die Departement Ontwikkeling,
wat vir die reelings verantwoordelik
was, se selfs maaggriep wat in 'n
stadium 109 leerlinge van die hoer
skool op Burgersdorp platgetrek het,

- -
Mnr. Du Toit Hanekom en sy vrou, Laura, is hier afgeneem
saam met mnr. Piet Lombard (links) wat die aand met die
saamtrek op Burgersdorp die geleentheidspreker was.
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Bloemfontein
'n Stellenbosse atmosfeer en 'n Matiegees in die hartjie

van die Vrystaat! Dit was die geval op 24 Oktober
vanjaar toe sowat 150 Oud-Maties op die plaas Brandkop
van mnr. Ewald Fichardt, net buite Bloemfontein,
saamgetrek het om makietie te hou.

Mnr. Fichardt en sy sjarmante vrou, Marina, het
geweldig moeite gedoen om die oud-studente te laat voel
asof hulle die geselligheid op 'n spogplaas in die Boland
bywoon. Die almosfeer in die pragtuin van die Fichardts
was eg Kaaps en benewens vleis is daar ook nog snoek
gebraai.

Die Universiteit se direkteur van Ontwikkeling en mev.

~
'n Groepie van die jonder garde in die gesellige
luim. Links staan mnr. en mev. Stoffel Visagie en
teenoor hulle mnr. Chris Meintjies en sy vrou,
Suzette. Regs agter is mnr. Jack Burger.

Mnr. en mev. Piet Lombard (links) wat die eregaste
was, saam met mnr. en mev. Leon Bartel van
Bloemfontein.
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Lombard was die eregaste. Mnr. Lombard hel die
aanwesiges kortliks toegelig oor hulle Alma Mater se
jongste bedrywighede, veral die Stellenbosch
2000-veldtog.

Laataand - nadal daar heerlik gesmul is - het mev.
Rona Edeling van Bloemfontein en mev. Renee Coelzer
van Hoopstad klavier gespeel en hel ou Intervarsity
liedjies lustig oor die Vrystaatse vlakles weergalm. Toe
val die gees eers vlam en is daar byna tot dagbreek in die
ruim onthaalvertrek van die Fichardtwoning geskoffel
... inderdaad 'n saamtrek wat baie lank onthou sal
word.

Nog drie mense wat die feestelikheid op die
Fichardt-plaas baie geniet het. V.I.nJ. mevv. Jean
van Heerden, Lizelle Viljoen en Miemie du Plessis.

Die sjarmante gasvrou, mev. Marina Fichardt, saam
met regter en mev. Frank Smuts.

Adv. Dawid Lombard (links), nuwe voorsitter van die
Oud-Matieskakelkomitee in Bloemfontein in die
plek van ds. Dawid Snyman wat weens gesondheids
redes genoo'p is om uit te tree, verskyn hier saam
met mnr. Piet van Zyl (een van die ywerige helpers),
mnr. Hennie Brink (die Bloemfonteiner wat
daarmee spog dat hy die langste op Stellenbosch
gestudeer het - van 1948 tot 1962), sy eggenote,
mev. Priscilla Lombard, en die gasheer, mnr. Ewald
Fichardt, wat in die stadium nie die vaagste benul
gehad het hoe laat hy in die kooi sou kom nie en
ook klaarblyklik vergeet het van die volgende
ogend se gholfafspraak by die Verwoerddam!



Kuruman

O P Kuruman het Oud-Maties en ouers van huidige
studente op 5 September vanjaar saamtrek gehou.

Dit het die vorm van 'n dinee in die N.G. Gemeentesen
trum aangeneem en daar was sowat 60 mense teenwoor
dig.

Die aanwesiges is toegespreek deur prof. Hennie
Rossouw, hoogleraar in filosofie op Stellenbosch. Dit
was 'n genoeglike aand en daar is tot laataand gekuier en
gesels.

Mnr. Wouter Jordaan, voorsitter van die Oud
Matieskakelkomitee, en sy geesdriftige helpers het gesorg
dat alles klopdisselboom loop.

Vier here wat die saamtrek op Kuruman bygewoon
het. Hul/e is v.l.n.r. mnr. M. A. Schoeman, ds. A. P.
van der Co1ft, mnr. J. Nagel en mnr. W. Jordaan,
voorsitter van die Oud-Matieskakelkomitee op
Kuruman. Os. Van der Coif( en mnr. Nagel is ook
Dud-Maties.

Orie oud-studente wat die gesel/igheid op Kuruman
baie geniet het, is (v.l.n.r.) mnr. Gert Smit en mnr. en
mev. Jackie Bosch.

Mnr. Hennie Scholtz (links) en mnr. Koos Brink
geniet 'n grappie onderwyl daar weggele word aan
die heerlike disse wat hul/e voorgesit is met die
saamtrek op Kuruman. (Mnr. Scholtz is die Dud
Matie wat verlede jaar s6 naam gemaak het in die
vasvraprogram op TV, Flinkdink.)

Kakamas

SOWAT 50 Oud-Maties, ouers en donateurs van Kaka
mas, Augrabies en Marchand het op 6 September 'n

dinee in die Hotel Waterwiel op Kakamas bygewoon.
Reelings is getref deur mnr. J. L. van der Riet, voorsitter
van die Oud-Matieskakelkomitee in die geweste, en sy
gewillige helpers.

Mnr. Haas Kruger van die Departement Ontwikkeling
se dit was 'n baie geslaagde byeenkoms en almal het die
aand geweldig geniet. Ook hier is die aanwesiges
toegespreek deur prof. Hennie Rossouw. Hy het o.m.
namens die Universiteit dankie gese aan al die mense wat
vroeer vanjaar hand bygesit het om van die fondsinsame
lingsveldtog op Kakamas, Augrabies en Marchand so 'n
reuse sukses te maak.

.-
Prof. Hennie Rossouw
was die spreker op
Kuruman en
Kakamas. Hy is
hoogleraar in filosofie
aan die Universiteit
van Stel/enbosch.

Mnr. Haas Kruger,
senior ontwikkel
ingsbeampte aan die
U.S., wat die saam
trekke in Bloemfon
tein en op Kuruman en
Kakamas gere{jl het.

45



us, se Konservatorium word
75 jaar oud

Op die pryswenners-uitvoering wat deel was van die Konservatorium se
driekwarteeufees oorhandig mev. Aletta Muntingh, voorsitster van die
Vrouevereniging van die Universiteit, die Vroueverenigingsprys vir orre/ aan
u.S.-student mej. Annemarie Hough, een van die ses wenners van die konser
vatorium se /andwye musiekwedstryd waarin meegeding is om vyf ge/dpryse van
R1 000 elk in afdelings vir klavier, sang, orre/, en b/aas- en strykinstrumente. Die
ander wenners was Leslie Tay/or (b/aasinstrumente) en Deon van der Walt (sang)
- a/bei van U.S. - en drie Ikeys: die bruin pianis John Theodore en 'n broer en
suster, Philip en Maya Gaertner(wat die prys vir strykinstrumente gedeel het). Vyf
R200-pryse is ook aan die naaswenners toegeken.

Reiinie by BTK-berghut
Nadat 'n groep B.T.Kaners in die Septembervakansie weer hard gewerk het
aan die binne-afronding van hulle spog-berghut in die Banhoekberge, is die
hut nou byna voltooi. Om aile oud-B.T.Kaners die geleentheid te gee om die
hut te sien, word 'n naweek-saamtrek gedurende 13 - 15 Maart 1981 beplan.
Daar word beoog om laat die Vrydagmiddag uit Stellenbosch te vertrek en die
Sondagmiddag nil middagete weer van die hut afterug te keer. Uitstappies sal
in die omgewing van die hut onderneem word. Oud-B.T.Kaners wat
belangstel, kan met prof. Tjaain Smith, Draailaan 4, Dalsig (tel. 71140 of
4752) in verbinding tree.
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'n QMVATTENDE reeks uitvoe-
rings, 'n landwye wedstryd

vir musiekstudente en 'n opedag is in
Oktober aangebied ter viering van die
driekwarteeufees van die Universiteit
se Konservatorium - die oudste
musiekskool in Suid-Afrika.

Die Universiteit het die Konser
vatorium - wat in 1905 as 'n private
musiekskool op Stellenbosch gestig is
- in 1934 oorgeneem. Die sierlike ou
Konservatoriumgebou in Van Rie
beeckstraat (wat reeds in 1906 betrek
is) is vroeg in 1978 vervang met die in~

drukwekkende, nuwe gebou in Vic
toriastraat, wat allerwee beskou word
as waarskynlik die modernste en bes
toegeruste musiekskool ter wereld.

Die jubileum is gevier met 'n reeks
konserte waarin die klem hoofsaaklik
geval het op Stellenbosse kunstenaars
en studente van die Konservatorium.
Naas die opedag is altesaam 18 uit
voerings aangebied, wat gewissel het
van prestige-aanduitvoerings tot kort
middag- en Sondagaanduitvoerings.

Voorste kunstenaars soos die
sopraan Nellie du Toit, orrelis
Boudewijn Scholten, Eric Rycroft
(altviool), en Oliver de Groote
(klarinet) het in die uirvoerings
opgetree. Hulle is almal dosente aan
die Konservatorium. Ook die Konser
vatorium se rwee spog-ensembles, die
U.S. Strykensemble onder leiding van
Eric Rycroft en die Konservatorium
Dameskoor onder leiding van Acilma
Fick het opgetree.

Een van die hoogrepunre val\. die
konsertreeks - war die hele Oktober
geduur her - was die finale rondes en
pryswennerskonsert van die Konser
vatorium se Jubileumwedstryd, waar
aan musiekstudente van universiteite
en kolleges landwyd deelgeneem het.



Nci50jaar

nag studente

herkenhy

deur Gus Cluver

H y word op 29 Desember vanjaar
84 jaar oud maar hy werk steeds

meer as agt uur elke dag en in sy foto
grafiese geheue bewaar hy die beson
derhede van duisende studente met
wie hy tussen 30 en 50 jaar gelede
kennis gemaak het.

Dit is mnr. H. P. Dekker wat in
1896 naby Utrecht in die Zuid
Afrikaansche Republiek die eerste
lewenslig aanskou het.

Hy was van 1926 tot 1956 assistent
registrateur van die Universiteit van
Stellenbosch. In daardie 30 jaar het
hy feitlik elke student se registra
siekaartjie nagegaan en die gegewens
gekontroleer.

Die inligting het hy onwetend in sy
geheue opgegaar en vandag byna 'n
halfeeu later, wanneer hy van daardie
studente - baie self al ou mense 
raakloop, weet hy wat hul name is,
watter kursus hulle gevolg het en
naastenby watter jare hulle op
Stel!enbosch was.

'n Ruk gelede keer mnr. Dekker 'n
man in Andriesstraat, Pretoria, voor
en se: "Dag Kerneels. Ek het nie
besef jy is nou in Pretoria nie."

Ds. C. S. Hattingh staar mnr.
Dekker verslae aan voordat hy die
assistent-registrateur van sy ou
Universiteit herken. Mnr. Dekker het
dadelik geweet dat ds. Hattingh in
1931 afgestudeer het en dat hy daarnil
jare lank aan die S.A.U.L. verbonde
was.

Mnr. H. P. Dekker

In 1960 besoek mnr. Dekker die
Departement van Landbou se streek
kantoor op Queenstown. By die deur
het die hoof van die kantoor mnr.
Dekker ingewag. Voordat hulle hul
aanmekaar voorgestel het, se mnr.
Dekker: "Dag Klasie, hoe gaan dit?"
Hy het mnr. C. C. Claassens, wat
vroeer sy landbougraad op Stellen
bosch verwerf het, herken en geweet
presies wie hy 'is en wanneer hy op
universiteit was.

In die kantoor sit nog 'n man wat
mnr. Dekker groet met die woorde:
"Jy weet verdomp nie wie ek is nie."

Mnr. Dekker kyk hom 'n oomblik
aan en antwoord dan: "Jy het ook 'n
landbougraad op Stellenbosch in die
vroee dertigs verwerf en jou voorlet
ter is J. J. J., maar ek soekjou van."

Die man het lekker gelag, want hy
was mnr. J. J. J. Kotze wat sy graad
in landbou op Stellenbosch in 1932
behaal het.

Na berekening het 20 000 studente
deur mnr. Dekker se hande gegaan en
hy onthou die besonderhede van die
meeste van hulle. In heelwat gevalle
kan hy ook se wat van hulk geword
het nadat hulle die Universiteit ver-

laat het en selfs met wie hulle getroud .
is.

Dit gebeur dikwels dat mnr. Dek
ker oud-studente op straat sien, maar
daar is nie altyd geleentheid om hulle
voor te keer en met hulle te gesels nie.
Eintlik is die hele land vol Oud
Maties wat mnr. Dekker herken as en
waar hy hulle raakJoop - op straat, by
vergaderings, in vliegtuie, op treine,
op strande. En as hy hulle herken,
onthou hulle dan ook die streng H. P.
Dekker van hul studentejare.

Nadat hy Stellenbosch in 1956 ver
laat het, is mnr. Dekker in Pretoria
aangestel as skakelbeampte van
Unisa. In 1969 op 73-jarige leeftyd
word hy proefleser by die Raad vir
Geesteswetenskaplike navorsing. Die
werk het uitgebrei en sluit vandag ook
die taalversorging van verslae van
navorsers in.

Mnr. Dekker se hy het aanvanklik
nie formele onderwys gehad nie. Hy
het in 1915 aan die Suidwes-veldtog
deelgeneem en in 1917 op Robertson
op die ouderdom van 20 jaar met st.
ses begin. In 1924 behaal hy B.A. en
in 1925 die graad M.A. op Stellen
bosch. Die volgende jaar het hy assis
tent-registrateur van die Universiteit
geword.
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Bo: Oud-inwoonsters het van ver plekke vir die
reOnie na Stellenbosch terruggekeer. Hier is v.l.n.r.
mevv. Ronel van Graan (Naude) van Durban, An
nabee Roux (Du Toit) van Pretoria, Dora Musiol
(Louw) van Pretoria, Henna Sennett (Britz) van
Johannesburg en Sophie Wessels (Roux) van
Pretoria.

'n Foto geneem op Gordonsbaai in 1953 ... die jaar
van die U.S. se eerste jool. Die twee aanvallige
dames is vandag mev. Renee Goetzer (links) van
Hoopstad en mev. Ena Nell van Kroonstad. Destyds
het hulle mejj. Barnard en Steenkamp geheet en
was hulle die eerste leidster en onder-Ieidster van
die Maties se tamboernooientjies in daardie eerste
jooljaar. Die tamboernooientjies van 1953 het hulle
passies op Gordonsbaai onder die wakende oog
van lede van die S.A. Vloot geoefen!
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Huis Div
se fees

DIE 40e bestaansjaar van Huis de Villiers is in die na-
week van 26 tot 28 September met groot jolyt in die

Eikestad gevier. Meer as honderd oud-inwoners het uit
aile dele van die land gereis om die groot geleentheid in
hulle geliefde woonplek van weleer te vier. Huis Div se
nuwe anneks wat De Villa heet, is ook amptelik ingewy.

Die feestelikheid het afgeskop met 'n skemeronthaal
die Vrydagaand in die Langenhoven-studentesentrum
wat deur die Universiteit aangebied is en waar die
welkomswoord deur mnr. A.I. Esterhuyse, adjunk
direkteur van die Departement Ontwikkeling, gespreek
is. Daarna is almal koshuis toe vir die amptelike in
gebruikneming van die anneks, De Villa. Die plegtigheid
is gevolg deur 'n huisvergadering.

Die volgende dag is besoek gebring aan die Botaniese
Tuin en aan die Konservatorium en die aand was daar 'n
dinee in die studentesentrum. Sondag is almal vir 'n
huiskerk na die N.G. Studentekerk en net daarna is die
reilnie oor 'n koppie tee in die koshuis afgesluit.

Links: Huis Div bestaan sedert 1940 en hier is twee
van die eerste inwoners saam met mej. Wilna
Mouton, lid van die huiskomitee, wat al die reelings
vir vanjaar se reOnie getref het. Links is mev. Susie
van Zyl (Moore) van Galedon en regs mev. Ingrid
Friedlaender (Papendieck) van Stellenbosch.

En hier is die bewys dat skoonheld nie verwelk nie
mev. Renee Goetzer en mev. Ena Nell,

afgeneem tydens die reOnie van Huis Div in
September vanjaar. Mev. Goetzer het 'n dogter wat
vanjaar 'n finale jaar B.A.-student aan die U.S. is en
mev. Nell se dogter kom aanstaande jaar Maties
toe. Mev. Nell se seun het vanjaar vir Tukkies se
eerste rugbyspan heelagter gespeel, o.m. teen die
Maties!





'n· Sigaret is so smaakvol soos sy tabak. Die room van die oes is
in Rembrandt van Rijn, vermeng met sorg en vakmanskap

om u genot te verryk. Volmaakte geur en onmiskenbare smaak
maak Rembrandt van Rijn die meesterstuk in sigarette.

GENIET DIE ROOM VAN DIE OES IN REMBRANDT VAN RIJN
VRF 268A
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