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Maak U keuse:- VAN RJJN
kurlc i/1 wynrooi, ongekurk
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Welke ander sigaret U ookal mag rook, weet ons dat u meeT
genot uit Rembrandt VAN RUN sal kry. Dit bied u dieselfde
Room van die Oes as Rem brandt - net meer daarvan.
Dit is gemaak vir diegene wat liewer rook vir genot as uit
gewoonte. . en vir wie prys sekonder is.
Probeer gerus 'n pakkie van hierdie 11111kse lang Rembrandt-sigaret.
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I-Iiern1ee maak MATIELAND
sy buiging !
IT is vir die Universiteit van Stellenbosch 'n genoee om na
onderbreking van tien jaar weer 'n bJad vir oud-studente en
weldoeners die Jig te laat sien.
Die Slellenbosse Oudsludenl het na 'n eervolle bestaan van
sestien jaar in 1947 van die toneel verdwyn. Sy heengaan is in so
baie oorde betreur dat die Universiteit graag vroeer reeds die
waardevolle skake1 met oud-studente en donateurs wou laat herle,::f.
Omstandighede het dit tot hede verhinder.
Malicland sal van vanjaar probeer om in die bresse te tree. Sy
sukses sal. soos dit die geval was met sy voorganger, tot hoe mate
van die daadwerklike belangstelling en medewerking van sy lesers
afhang.
Mag Malieland van u hoor! Ook op die sekretarisse van Oud
studentebond-takke maak ons staat vir inligting oor die doen en
late, die weI en die wee van oud-Maties in hulle omgewing.
Wat dink u van die naam? Te informeel? Malie/and wil oud
Maties en Universiteitsvriende dien: inligting oar die Universiteit
en oor sy groot kroos aan alumni verstrek. Maar sonder pretensie.
Pas die naam by die doel?
Wat dink u van die vorm wat Malieland aanneem? Die mod erne
aandrang op saaklikheid vereis 'n blad in koerantformaat of 'n
gaset met berigte in gekonsentreerde vorm soos pille! Malieland
as tydskrif is lywiger, miskien waardiger, maar sal sy publiek so
maklik 'n tydjie kan afknyp am hom te lees? Sal 'n koerant of
gaset nie meer doeltreffend wees nie? Oak in hierdie verband
verneem ons graag u mening.
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DIE OUD-STUDENTEBOND
MAT/ELAND is tegelyk ook die orgaan van
die Oud-Studentebond. Verslae van die bedry
wighede van takke van die Bond verskyn
daarin. Sonder 'n sterk, lewendige Bond sal
iVIatieland kwyn.
Weet u dat u volgens landswet nog 'n in
tegrerende deel van u Alma Mater uitmaak?
Die Universiteitswet (Wet No. 13 van 1916)
bepaal dat die Universiteit van Stellenbosch
uit die Raad en uit dosente, studente en oud
studente bestaan. Op grond hiervan en ook
ingevolge die Universiteit se beleid om voeling
met alumni te hou, is oud-studente van die
Universiteit en van die Victoria-Kollege ver
seker van die volgende voorregte:

(a) Gegradueerde oud-studente is lede van
die Konvokasie van die Universiteit. wat
vir die benoeming van die Kanselier en
ses lede van die Universiteitsraad ver
antwoordelik is.
(b) Die Konvokasie het die bevoegdheid om
Universiteitsaangeleenthede te bespreek
en hulle stem daaromtrent te laat hoor.
(c) Oud-studente kwalifiseer as Donateurs
van die Universiteit deur die skenking
van £25 of meer. Nie-oud-studente moet
ten minste £200 skenk alvorens hulle as
Donateurs kwalifiseer. Die Donateurs
kies drie lede van die Universiteitsraad.
(d) AJle oud-studente. (d.w.s. almal wat 'n
graad of diploma aan die Universiteit
verwerf het. of ten minste een jaar sukses
volle studie afgele het en tot die tweede
jaar bevorder is) kan tot die Oud-stu
dentebond toetree. Hierdeur word geen
geldelike verpligting deur die Universiteit
aan lJ opgele nie. ofskoon die Universi
teit vanseJfsprekend geldelike steun van
oud-studente en ander vriende van die
Universiteit van harte verwelkom. Die
Universiteit sien in die Bond hoofsaaklik
'n middel om oud-studente saam te snoer.
hulle in staat te stel om voeJing met
mekaar en met die Universiteit te behou,
en om die Universiteit moreel te steun.
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(e) U is goed op hoogte van die voordele wat
Stellenbosch as residensieJe Universiteit
bied. Een van ons grootste probleme is
dat nie net toereikende akademiese ge
riewe voorsien moet word nie, maar ook
voldoende koshuisruimte. Die ongeewe
naarde toename van die studentetal het
die totaal tans tot 3,100 opgestoot en
hierdie probleem nog moeiliker gemaak.
Met die oog hierop sal die medewerking,
advies en aanbevelings van oud-studente
i.v.m. die toelating van nuwe studente
van harte verwelkom word. Ons wil
graag oud-studente se kindel'S sover
moontlik opneem. In hierdie saak is die
Inligtingsburo van die Universiteit en
Oud-studentebond die skakels tussen u
en u Alma Mater.
(f) Die konstitusie van die Oud-studente

bood maak daarvoor voorsiening dat aile
oud-studente lede kan word en dat takke
van die Bond gestig kan word in aile
sentra waar Oud-Maties belangstelling
toon en talryk genoeg is. Die Rektor.
prof. dr. H. B. Thom, pro beer tyd inruim
om bestaande takke te besoek en aldus
voeling met oud-studente te hou. Onlangs
het die Rektor en die Hoof van die
Inligtingsburo die stigting van takke op
Upington en Kimberley bygewoon, en
bestaande takke in Potchefstroom, Pre
toria en Johannesburg besoek. Daar
bestaan ook takke op Windhoek. Durban,
Port Elizabeth. ens. Die Universiteit sal
alles in sy vermoe doen om te help, maar
die inisiatief moet van u as oud-Matie
uitgaan. Laat die Inligtingsburo dus van
lJ hoor!
(g) Malieland sal gratis aan aile lede van
die Oud-studentebond besorg word, so
lank ons oor hulle juiste adresse beskik.
Ons sluit 'n registrasievorm in.
Die meeste van u het dit a] voltooid aan ons
teruggestuur. Teenoor hulle betuig ons ons
dank, en ons maak verskoning dat ons dit

weer onder hulle aandag bring. In baie gevalle
beskik ons egter nog nie oor die Universiteits
naam of -bynaam nie. Sommige van u sal seker
behulpsaam wil wees om nog name en adresse
van ander oud-Maties aan te stuur.
Die Universiteit het al allerlei pogings aan
gewend om alumni op te spoor, soos bv. adver
tensies in die pers. Geen metode is egter so
geslaag soos die stigting van takke van die
Bond en die medewerking van die takbesture,
asook die name en adresse wat deur oud
studente aan ons gestuur word nie. Aan elkeen

van laasgenoemdes word die vorm gestuur en
van die meeste ontvang ons nog meer name en
adresse. Hoofsaaklik deur hierdie ketting
reaksie kan ons met genoee aankondig dat ons
tans 001' die korrekte adresse van ongeveer
6,500 oud-studente beskik. Hierdie toename
van 2.000 in een jaar is baie bemoedigend. Dit
is feitlik uitsluitlik die resultaat van die hoog
gewaardeerde hulp van alumni.
Baie dankie aan aile oud-Maties! Stuur tog
maar weer die vorms met nog name en adresse!
En u Universiteitsnaam of -bynaam!

UNIVERSITEITSNUUS
Die Kanselier
DR. D. F. MALAN

.~

ONS hoog-geeerde Kanselier. dr. D. F. Malan,
het in November 1954 as Premier en Volks
raadslid die tuig neergele.
In 'n radiorede het die Rektor, prof. dr. H. B.
Thorn. hulde aan dr. Malan gebring. In die
volgende woorde het hy sy geheel-indruk van
dr. Malan se loopbaan gegee:
,.Voorwaar 'n !ewe van noeste arbeid, 'n
volle lewe van inspanning en toewyding ....
Dit is die lewe van omvang en formaat; maar
dit het omvang en formaat net omdat dit deur
die gees van omvang en formaat gelei en
geleef is".
Voorts het prof. Thom verklaar: .,Ek dink
ook aan 'n ander belangrike aspek van dr.
Malan se lewe: ek dink aan hom as kultuur
bewuste, kultuurvaste Afrikaner . . . . Van
jongsaf het hy liefde gehad vir wat sy eie is.
en met verloop van jare het hierdie liefde
steeds groter, dieper geword."
.
Prof. Thorn het ook gewag gemaak van sy
onwankelbare Godsvertroue en diepe gods
dienssin. ,.Waar hy ook al opgetree het. in sy
eie huis, in die Parlement. of op die groot
staatkundige terrein daarbuite, sy optrede was
steeds die van 'n toegewyde, godvrugtige
Christen-leidsman. Hierdie eienskap, wat ook
van 'n President Paul Kruger so kenmerkend
was, is een van dr. Malan se uitstaande ken
merke. Albei hierdie manne - en daar is ook
nog baie ander punte van sprekende ooreen-

koms tussen hulle - salons nie net staats
manne en volksmanne noem nie, maar ook
Godsmanne."
Ander eienskappe van dr. Malan soos deur
die Rektor gesien, is sy oortuigende, mee
slepende redenaarskrag; sy buitengewone
kritiese vermoe; sy gawe om 'n moeilike vraag
stuk tot die fundamentele punte te herlei; sy
fyne suiwere aanvoeling vir wat daar in die
hart van die Afrikaner omgaan, waardeur hy
in staat gestel is om die reaksie van die Yolk
grondig te begryp en te beoordeel.
Prof. Thorn het dr. Malan vergelyk met 'n
groot rots waaroor die branders slaan, maar
wat steeds onbeweeglik, onveranderd daar bly.
"Woeste branders het al oor ons volkslewe
geslaan, en ook met geweld oor sy hoof ge
breek, maar hulle het hom nie vernietig nie:
altyd was hy nog daar, onveranderd, ongeskon
de. S6 was hy, en s6 is hy vandag nog. Ons
bring hulde aan hom. Doktor, baie dankie, uit
die diepte van ons harte: Baie dankie."
Aldus die Rektor. Hieraan wil ons graag
die volgende toevoeg: Dr. Malan het hom hier
op Stellen bosch gevestig. Hier is hy vir die
Universiteit 'n bron van krag en besieling.
Kontak met hom beteken vir dosent en student
'n verryking van lewenservaring. Kostelik is sy
herinneringe uit sy studentejare, en 'n rigsnoer
sy ervaring as volksleier.
Die Universiteit van Stellenbosch, waaraan
dr. Malan reeds so lank verbonde is, eel'S as
student en sedert 1942 as Kanselier, se ook baie
dankie, Doktor, vir hierdie hooggewaardeerde
bande tussen Alma Mater en Oud-student.
7

Die Vise-Kanselier
WYLE

DR.

KARL

BREMER

DR. KARL BREMER. in lewe 'n goeie vriend
en troue ondersteunei' van Afrikaanse inrig
tings en organisasies. was insonderheid 'n
vriend en ondersteuner van die Universiteit van
Stellenbosch. Hy het lank as lid van die
Universiteitsraad gedien, en gedurende die
laaste jare van sy lewe was hy Vise-kanselier
van die Universiteit. In hierdie hoedanigheid
het hy geen tyd en moeite ontsien om die
Universiteit te dien nie, en vir al diegene wat
saam met hom in die Universiteitsraad gesit
het, was hy steeds 'n voorbeeld en besieling.
Ofskoon al die belange van die Universiteit
hom na aan die hart gele het, was daar veral
een saak waarvoor hy by uitstek gevoel en hy
hom met oortuiging en toewyding beywer het.
Hy het nl. diep onder die indruk verkeer van
die behoefte wat daar aan 'n tweede Afrikaanse
Geneeskundige Fakulteit in ons land bestaan
het, en hy het dit as die taak van die Univer
siteit van Stellenbosch gesien om aan hierdie
behoefte te voldoen.
Vandaar dat hy sterk steun verleen het aan
die pogings om 'n Departement van Anatomie
aan die Universiteit te stig, en dat hy - om
dit moontlik te maak - ook help bewerkstellig
het dat die Anatomiewet op die Universiteit
van Stellenbosch van toepassing gemaak word.
Hy het ook goed besef dat 'n groot hospitaal
vir 'n Geneeskundige Fakulteit 'n absolute
noodsaaklikheid is. In September 1951 het hy
in 'n artikel oor die voorgestelde Stellenbosse
Geneeskundige Fakulteit o.a. geskryf: "Een
van die groot struikelblokke is dat 'n mediese
fakulteit 'n groot hospitaal tot sy beskikking
moet he waar studente praktiese ervaring kan
opdoen."
Waar daar in die NoordeIike Stadsgebiede
van Kaapstad die snel-groeiende bevolkings
konsentrasie voorgekom het, het hy met 'n
seldsame suiwerheid van blik raak gesien dat
die hospitaal hier moes verrys. Hier was so 'n
hospitaal nodig om die gesondheid van die
mense te dien, en hier sou die geriewe gevind
kon word wat die opleiding van geneeshere
verg. In dieselfde artikel in 1951 het hy verder
geskryf: "Na verwagting sal die hospitaal, as
daar nie onvoorsiene vertraging intree nie, oor
'n vyf jaar voltooi wees." Dat ons in 1956,
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d.w.s. vyf jaar mi 1951, hierdie hospitaal werk
lik kon inwy, getuig op treffende wyse van die
juistheid van sy siening.
Is die Karl Bremer-hospitaal dan 'n monu
ment van sy onblusbare ywer om die lyding
van sy medemens te verlig. dan is die Fakul
teit van Geneeskunde van die Universiteit van
Stellenbosch 'n monument van sy onvermoeide
toewyding om die manne en die vroue op te
lei om daardie verhewe werk te doen. Albei
saam, die Hospitaal en die Fakulteit, sal tot in
lengte van dae getuig van die liefde wat Karl
Bremer vir sy medemens gehad het.

Die

Huidige

D s.

or

J.

S.

Vise-Kanselier

G E RIC K E

20 Julie 1953 is ds. J. S. Gericke verkies
tot Vise-Kanselier. In hom het die Universiteit
'n ywerige en waardige opvolger van die onver
geetlike dr. Karl Bremer gevind.
Te George gebore op 3 Nov. 191 L het ds.
Gericke in die Vrystaat sy skoolloopbaan vol
tooi, alvorens hy student geword het. Op Stel
len bosch is hy. na aflegging van die Admissie
B.A, na die Kweekskool.
Reeds as student het die Vise-Kanselier se
lewenslange verbintenis met die C.S.V. begin.
Ook in belang van die AN.S. (voorloper van
die teenswoordige AS.B) het hy hom beywer.
Hy is gekies tot Voorsitter van die plaaslike
tak, en tot lid van die Hoofbestuur van beide
verenigings. Ook is hy ben oem tot Voorsitter
van die Universiteitskomitee van die C.S.V. en
tot leier van die Europese Studentetoer van
1936-'37.
Die Vise-Kanselier speel as leraar 'n toon
aangewende rol in die Nederduits-Gereformeer
de Kerk van ons land. Voordat hy na Stellen
bosch in 1947 beroep is. het hy die gemeentes
Uitenhage en Swellendam bedien. As eertydse
lid van die Algemene Armesorgkommissie en
huidige lid van die Algemene Sendingkommis
sie en die Sinodale Kommissie vir Studente
bearbeiding van die Kaapse Kerk, dien hy die
Kerk in die vernaamste raadsale in Kaapland.
Aangesien hy lid is van die Raad van Kerke.
direksielid van die Protestantse Uitgewersmaat
skappy, hoofbestuurslid van die C.S.V., Voor
sitter van die Afrikaanse Afdeling van die
C.S.V. in S.A., en Voorsitter van die direksie
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A an die hoof van die Universiteit van Stellenbosch staan tans: dr. D. F. Malan, Kanselier
(middel); ds. J. S. Gericke, Vise-Kanselier (regs): en prof. H. B. Thom, Rektor (links).
\0

Ynn die c.S.Y.-maatskappy, pluk die hele land
die vrugte van sy toegewyde kerklike diens.
Op Stellenboscb is die Vise-Kanselier die
skitterende prediker, hooggewaardeerde stu
dentevriend en -raadgewer, en die beminde
gemeentelike herder.
By geleentheid van volksfeeste is ds. Gericke
'n gesogte redenaar. Hy besit die gawe by uit
nemendheid om sy gehoor te boei en te besiel.
Op die breer volksterrein het hy hom hoofsaak
lik vir die opvoeding van ons jeug beywer.
Hy was lid van die Stellenbosse Skoolraad, die
Tegniese Kollegeraad en die Hospitaalraad,
en hy dien nog op die Skoolkomitees van die
Paul Roos-Gimnasium en van die Abrabam
Faure-Skool.
Op geeneen van die menigvuldige terreine
waarop ds. Gericke beweeg, word hy meer
gewaardeer as op die van sy Alma Mater nie.
Hy was nog nie lank op Stellenbosch gevestig
nie, toe hy in 1948 deur die Konvokasie tot
lid van die Universiteitsraad gekies is. Sedert
dien is hy onafgebroke lid van die Raad. Hy
dien in verskeie Raadskomitees, te wete die
Koshuiskomitee, die Boukomitee en die Inlig
tingsburo-komitee.
Teen die einde van 1950 het die Raad ds.
Gericke met dit- dringende versoek genader
dat hy vir 'n jaar as Hoof van die Inligtings
burG optree. Omstandighede het dit meegebring
dat die Universiteit die diens van iemand met
besondere talente dringend nodig gehad het.
So iemand was ds. Gericke, wat mense kon
besiel en self bereid is tot groot offervaardig
heid. Die Fonds ten behoewe van die stigting
van die voorgenome Fakulteit van Genees
kunde, het sedert die heengaan van wyle dr.
W. A. Joubert weinig vordering getoon. Gedu
rende 1951 het die Fonds, hoofsaaklik ten
gevolge van ds. Gericke se ywer, die hoogte
ingeskiet.
In Julie 1953 het die Universiteitsraad ds.
Gericke tot Vise-Kanselier verkies. Hy is voor
sitter van die Raad en van die Vise-Kanseliers
komitee en lid van die FinansieJe Komitee,
Eregraadkomitee, ens.
Ons Universiteit kan hom gelukkig ag dat
hy oor die dienste van sulke alumni beskik.
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DIE

UNIVERSITEITSRAAD

Die personeel van die Raad, hoogste gesag
in die Universiteit, is vanjaar enigsins gewysig.
Mm. A. P. Venter, L.P.R., is deur die
Afdelingsraad van Stellenbosch, en proff. F. X.
Laubscher en H. E. Brink deur die Senaat, tot
nuwe lede van die Universiteitsraad gekies.
Matieland wens hierdie here van harte geluk.
met die eer wat hulle te beurt gevaJ hel.
ONS AFGETREDE REKTOR
DWR PROF. DR.

E. T.

STEGMANN

IN 1933 is dr. R. W. Wi1cocks in die plek van
wyle dr. W. Blommaert tot Voorsitter van die
Senaat gekies. In 1934 het die Universiteit
besluit om in stede van 'n Voorsitter van die
Senaat. 'n Rektor van die Universiteit, met '0
dienstermyn van vyf jaar, te benoem. Dr.
Wilcocks is eenparig deur die Senaat en Raad
vir hierdie belaogrike betrekking aangewys, en
die feit dat hy weer vir die volgende drie
dienstermyne tot Rektor aangewys is, is af
doende bewys van die bekwame wyse waarop
hy die betrekking beklee het. Aan die einde
van sy vierde dienstermyn is hy versoek om sy
dienste as Rektor weer tot beskikking van die
Universiteit te steL maar omdat daar ander
belangrike werk was waaraan hy sy aandag
wou gee, koo hy aan hierdie versoek nie vol
doen nie. Die Universiteit het dus die voorreg
gehad om onder sy bekwame leiding testaan
00,' 'n periode van byna twintig jaar.
Dr. Wilcocks het die matrikulasie-eksamen
in Desember 1909 afgele. In Februarie 1910
het hy aan die Victoria-Kollege ingeskryf vir
die B.A-graad. In 1912 verwerf hy die graad
met Honneurs in die Fi!osofie. In September
1913 is by na Berlyn. waar hy die Ph.D.-graad
in die Filosofie en die Sielkunde met die haog
ste onderskeiding in lanuarie 1917 verwerf het.
In dieselfde jaar is hy aangestel as Professor in
die Sielkunde aan die Victoria-Kollege. Onder
sy Jeiding het die Departement van Sielkunde
spoedig een van die sterkste departemente van
die Universiteit geword. Dr. 1. E. Dbnges,
tans Minister van Binnelandse Sake. was een
van sy eerste studente wat die M.A.-graad ver
werf het.
Die huidige Minister van Naturellesake, dr.

H. F. Verwoerd, was die eerste student wat in
die Departement van Sielkunde die D.Phil.
graad verwerf het.
In 1933 by sy verkiesing tot Voorsitter van
die Senaat. moes dr. Wilcocks sy seldsame
gawes in 'n ander rigting aanwend. Die groei
van die Universiteit gedurende sy amptstyd as
Vom"sitter van die Senaat en Rektor van die
Universiteit is voorwaar merkwaardig. In die
pcriode 1935-1954 het die studentetal meer as
verdubbel en die Fakulteit van Ingenieurswese
en die Departemente van Musiek en Liggaams
opvoeding het ontstaan. Bestaande Departe
mente is verder uitgebrei, en die Bou-afdeliog
van die Uoiversiteit is gestig. Met hierdie ont
wikkelings het gepaard gegaan die oprigting
van nuwe kosinrigtings en geboue vir akade
miese doeleindes. Ons dink aan die geboue vir
Ingenieurswese, Liggaamsopvoeding, Fisika.
Sosiale Wetenskappe, die Carnegie-Biblioteek
en die huisvestiog van die Bou-afdeling. En dan
is daar die kosinrigtings Huis van Niekerk.
Huis ten Bosch, Huis de Villiers, Helderberg,
Huis Marais. Huis Visser en Lydia. Gewag
moet ook gemaak word van die voortreflike
werk in verband met die bestendiging en voort
setting van die werk aan die groot Afrikaanse
Woordeboek, en die moeilike aanvoorwerk om
'n Geneeskundige Fakulteit aan ons Uoiversi
teit te verkry.
Hierdie feite dwiog oos as oud-studente om
nie alleen ons aftredende Rektor hartlik geluk
te wens met sy prestasies nie. maar ook aan
hom oos opregte dank en waardei'ing uit te
spreek vir die onbaatsugtige wyse waarop hy
sy kragte gegee het om die belange van ons
Alma Mater te behartig.
Die vrug op sy arbeid moet toegeskryf word.
meen ons, in die eerste instansie aan sy onver
moeide ywer en werkkrag - hy kon letterlik
dag en nag werk! Met hierdie eienskap het
egter gepaard gegaan aoder karaktertrekke wat
hom goed te staan gekom het. Die beskeie
en simpatieke wyse waarop hy steeds opgetree
het, het hom in staat gestel om in sy onder
handelinge met andersdenkende persone slegte
gevoelens te vermy en positiewe resultate te
bereik. Van 'n oud-student wat vroeer VOOf
sitter van die Studenteraad was. het ons ver
neem dat hy en nog 'n lid van die Raad
afgevaardig was om die Rektor te gaan spreek
oar sekere studentegriewe. ,Jan, en waarom
is ons nou so tevrede met die verloop van

die ondei'houd? Ek kan nie sien wat ons nOll
eintlik verkry het nie!" Dit was die opmerking
van die een teenoor die ander na afloop van
die ooderhoud! Die simpatieke wyse waarop
hy andersdeokendes koo aanhoor en die be
skeie manier waarop hy sy eie sieoswyse kon
stel, het hom in staat gestel om .netelige
posisies te red.
Nogmaals wil oos dan ons waardering uit
spreek teenoor oos afgetrede Rektor vir sy
groot bydrae tot die groei en bloei van OOS
Universiteit. Ons wil hom toewens en toebid
die nodige liggaams- en geesteskragte om sy
verdere ondernemings met vrug te kan verrig.
Ons wil hom ook gelukwens met die toeken
ning van 'n eregraad van sy Alma Mater.
ONS NUWE REKTOR
OaR die keuse van prof. dr. H. B. Thorn as
opvolger van prof. dr. Wilcocks was daar groat
eensgesindheid.
Hierdie uitnemende oud-student van ons
Alma Mater is op 13 Desember 1905 te Aliwal
Noord gebore. en het sy skoolopleiding in
Burgersdorp ontvang, en die grade B.A. eIlt
M.A.. albei cum laude, aan die Universiteit
van Stellenbosch in 1926 en 1928 onderskei
delik behaal. Na verdere studie in Berlyn.
Parys en Den Haag, het hy die D.Phil.-graad
in 1931 verwerf.
Prof. Thorn se loopbaan is ooafskeidelik aan
sy Alma Mater verbonde. Mag dit in die toe
koms oooit anders wees nie' In dieselfde jaar
1931. toe hy gepromoveer het, is hy tot Lektor
in die Departement van Geskiedenis benoem.
In 1934 word hy tot Senior Lektor bevorder,
en in 1936 volg hy wyle prof. dr. W. Blommaert
as professor op.
Niemand wat sedert 1931 Geskiedenis aan
die Uoiversiteit van Stelleobosch geloop het,
sal prof. Thorn, die akademikus, vergeet nie.
Op waardige, weloorwoe wyse het hy feite en
vertolking in netjies-afgeronde sione gestel. Sy
lesings was die vrug van nugtei'e wetenskaplik
heid en die !iefde van 'n vakman vir sy vak.,
Veral sy gevorderde studente was in staat om
die volle voordeel van sy meesterskap te geniet
en te waardeer. Sy presiesheid en onbevangen
heid. sy ywer en geesdrif, het hom die mees;
gesogte leermeester op sy gebied gemaak.
As Dekaan van die Fakulteit van Lettere en
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Wysbegeerte en lid van talle Universiteitskomi
tees. het hy die Universiteit op 'n veel breer
terrein as die van dosent gedien.
As geskiedkundige navorser neem prof.
Thorn 'n besondere plek in Suid-Afrika in,
nie alleen vanwee die omvang van sy werk nie,
maar veral weens die hoogstaande histories
wetenskaplike gehalte daarvan. Jarelank het
hy op verskeie plekke navorsing gedoen en tal
van boeke, brosjures en artikels laat verskyn.
Sy naam sal altyd gekoppel wees aan die
Daghregister van Jan van Riebeeck. Vir die
Engelse uitgawe hiervan dra hy die verantwoor
delikheid, terwyl hy in verband met die Neder
landse uitgawe met prof. D. B. Bosman saam
gewerk het. Hierdie monumentale werk het
hom vyf jaar van gedurige inspanning gekos.
Van sy pen het ook verskyn: Die Lewe van
Gert Maritz, Die Geskiedenis van die Skaap
boerdery in Suid-Afrika, Die ,Aanmerkingen'
van W. S. van Ryneveld Cn bronne-uitgawe) en
Die Geloftekerk en ander Studies oar die Groot
Trek. Daarby kom nog ongeveer 50 geskied
kundige brosjures en artikels in verskeie tyd
skrifte. Hierdie werke is deur historiese fyn
proewers begroet as die mees hoogstaande ge
skrifte op die gebied van die wetenskaplike
geskiedenis wat in Suid-Afrika die lig gesien
het. Dr. Thom as geskiedskrywer besit die
besondere eienskap om. sonder om apologeet
te wees, aan die geskiedenis betekenis en lewe
te verleen.
Geen wonder dat dr. Thorn met die lidmaat
skap van verskeie buitelandse geleerde vereni
gings vereer is nie. te wete: die Nederlandsche
Maatschappy der Letteren te Leiden, die His
torisch Genootschap van Utrecht, die Hakluyt
Society in Londen, en veral, die Koninklijke
Nederlandsche Akademie van Wetenschappen.
Prof. Thom se aanvaarding van die Rekto
raat was nie net vir die Departement van
Geskiedenis van die Universiteit 'n verlies nie.
Dit het meegebring dat hy die Voorsitterskap
van die Argiefkommissie en die lidmaatskap
van die bestuur van die Van Riebeeck-Vereni
ging, van die Plekname-komitee van die Rege
ring, van die Historiese Monument-Kommissie,
van die Redaksie van die Argief-Jaarboek en
van die Raad van Kuratore van die Suid-Afri
kaanse Openbare Biblioteek, moes bedank. Sy
uittrede uit hierdie organisasies. waar hy sy
stempel van deeglikheid en ywer afgedruk het,
was vir hulle 'n gevoelige verlies.
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Tog stel prof. Thom se besondere werk
vermoe en nasieliefde hom in staat om nog 'n
prominente rol in volks- en kultuuraangeleent
hede buite die Universiteit te speel. Daarom is
hy tans nog Voorsitter van die Federasie van
Afrikaanse Kultuurvereniginge, en van die
Adviserende Raad insake Unie-Oorlogsgeskie
denis. Owerigens is hy nog lid van die Raad
van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Weten
skap en Kuns, van die Sentrale Volksmonu
mente-Komi tee, van die Raad van Kuratore
van Het Jan Marais Nationale Fonds en van
die Uitvoerende Komitee van S.A.B.R.A.,
waarvan hy een van die stigters is. Na sy aan
vaarding van die Rektoraat, is dr. Thom ook
tot lid van die Nasionale Raad vir Sosiale
Navorsing benoem.
Dr. Thom neem nog steeds deel aan tal
van Afrikaanse volksfeeste. Die onderskeiding
het hom o.a. te beurt geval om as spreker by
die inwyding van die Voortrekkermonumcnt te
Pretoria op te tree.
Nog 'n besondere eer het dr. Thom. en
daarmee die Universiteit van Stellenbosch, te
beurt geval. Hy is die eerste Rektor van 'n
Afrikaanse universiteit aan wie 'n Carnegie
toekenning vir 'n studiereis deur die V.S.A.,
Kanada en Brittanje gemaak is. Gedurende die
veeleisende reis van vyf maande het hy univer
siteitsaangeleenthede in die algemeen, en uni
versiteitsbeleid teenoor eerstejaarstudente, as
ook geneeskundige fakulteite in die besonder,
bestudeer. Hy het tal van voorlesings oor Suid
Afrika gehou. Soms teen sterk kritiek in, het
hy inligting oor Suid-Afrika verstrek. Hy het,
soos hy self se. baie geleer: geleer om dinge te
doen, maar soms darem ook hoe 'n mens nie
moet maak nie. Die Universiteit van Stellen
bosch sal die vrugte op hierdie reis pluk.
ONS AFGETREDE REGISTRATEUR
DIT is moeilik om die Universiteit van Stellen
bosch sonder mnr. D. J. Kriel voor te ste!. By
was vir twee-en-veertig jaar aan die Victoria
KoJlege en die Universiteit verbonde. Welke
veranderings en uitbreidings het hy gedurende
die tyd nie beleef en bevorder nie! Toe hy op
die eerste dag van die jaar 1914 as assistent
onderwyser in diens van die Boer Jongenskool
(destyds nog deel van die Victoria-Kollege)
getree het. het Stellenbosch nog maar 'n kollege
gehad met sowat 350 studente. Vanjaar met sy

uittrede was daar 3,100 ingeskrewe studente
aan die Universiteit van Stellenbosch.
Aan hierdie merkwaardige uitbreiding het
mnr. Kriel 'n groot aandeel gehad. Vriendelik.
hulpvaardig. hardwerkend, deeglik en presies,
was mm. Kriel 'n man van min woorde. Wan
neer egter inligting aangaande Universiteits
aangeleenthede verlang word, was hy daarmee
gereed. Die Universiteitswette en regulasies het
hy op die punte van sy vingers geken.
Mm. Kriel se loopbaan word gekenmerk
deur sy lewenslange strewe om te dien, en nooit
op te hou dien nie.
Onder ons oud-studente tel mnr. Kriel onder
die ouer garde wat nog alumni van die Vic
toria-Kollege is. By het in 1911 die graad
B.A. behaal en die daaropvolgende twee jaar
op Caledon onderwys gegee.
'n Gebore Vrystater (Ladybrand, 1887), het
mnr. Kriel tog so verknog aan die Boland
geraak, veral die Boland se hengelsport, dat
hy hom liewer naby die see en die vis op
Voelklip gevestig het. Hier bly hy tans in sy
sierlike woning "Ruimte", hoewel hy klaar
blyklik nie sy ou werkkring vergeet het nie.
So nou en dan verras hy sy eertydse kollegas
aan die Universiteit met 'n besoek.
Die Universiteit met sy dosente, studente en
oud-studente, wil die hoop uitspreek dat mnr.
en mev. Kriel hulle welverdiende rus ten volle
sal geniet in die wete dat aan die Universiteit
van Stellenbosch daar voortgebou word op die
fondamente wat hy so stewig help Ie het.
ONS NUWE REGISTRATEUR
PROF. DR. S. J. PRETORlUS is as opvolger
van mnr. Kriel tot Registrateur benoem.
Prof. Pretorius het op Middelburg. K.P.
grootgeword, maar is al soveel jare op Stel
lenbosch gevestig dat hy, op hierdie konserwa
tiewe dorp, as goeie Stellenbosser beskou
';word! Hy het aan die begin van die jaar
1923 as student op Stellenbosch ingeskryf, in
1926 die graad M.Sc. in Wiskunde behaal en
met 'n Webb-Stipendium na Londen vertrek,
waar hy in 1930 die doktorsgraad in Statistiek
verwerf het. Met behulp van 'n "Common
wealth Fund Fellowship" is hy na Amerika,
waar hy twee jaar vertoef het. 'n Jaar lank het
hy aan die Universiteit van Cornell lesings
gegee en daarna het hy aan die Universiteit
van Chicago navorsing gedoen.

Gedurende die jare 1933 en 1935 is prof.
Pretorius terug op Stellenbosch as onderwyser
in die Hoer Jongenskool (vandag die Paul
Roos-Gimnasium). In 1936 word hy dosent in
Ekonomie, in 1939 Senior Lektor in Statistiek,
en in 1946 Professor in Statistiek aan sy Alma
Mater.
Vanaf 1950 het prof. Pretorius op die Uni
versiteitsraad en verskeie Raads- en Senaats
komi tees gedien. Veral as lid van die Finansiele
Komitee het hy hom in die Universiteitsfinan
sies verdiep. Ingevolge die reuseuitbreiding
van die Universiteit deur die snelle studente
vermeerdering meegebring, is besluit om die
Registrateursbetrekking uit te bou met veral
heelwat addisionele pligte.
Die Universiteit was gelukkig om hom vir
hierdie nuwe betrekking van die diens van
prof. Pretorius te verseker.
In prof. Pretorius is bekwaamheid verenig
met 'n toegewydheid wat noodwendig uit
staande diens moet oplewer. Die lig in sy kan
toar brand dikwels so laat soos die ligte van
studente wat in die ergste eksamen-nood ver
keer! Op die oomblik is die Registrateur met
vakansie - in sy kantoor, hard aan die werk!
Van harte geluk, prof. Pretorius, met die
benoeming, en geluk, Stellenbosch, met so 'n
keuse'
ONS UITGETREDE
ASSISTENT-REGISTRATEUR
DIE Universiteit het 'n ander skakel met die
verlede en met duisende oud-studente verloor
- mnr. H. P. Dekker, Assistent-Registrateur
van die Universiteit gedurende die afgelope 31
jaar.
Die oorgrote meerderheid van die sowat
18,000 oud-studente van die Universiteit sal
mnr. Dekker onthou. Heelwat merkwaardiger
as dit. is die buitengewone getal oud-studente
wat hy onthou: gesigte, name, voorletters, en
grade met jaartalle! Menigmaal het die Inlig
tingsburo gevind dat am die Assistent-Regis
trateur te raadpleeg die kartste pad is om inlig
ting aangaande oud-studente te verkry. Veral
wanneer almal raadop was met 'n au portret
van die inwoners van 'n koshuis, was mnr.
Dekker in staat om die meeste uit te ken.
Mnr. Dekker het sy lang en getroue diens
as Assistent-Registrateur in Januarie 1926
begin. 'n Mens kry 'n denkbeeld van die om
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vang en duur van sy diens uit die feit dat
gedurende sy diensjare nie minder as vyf per
sone aan die hoof van die Universiteit as Voor
sitter van die Senaat en as Rektor gestaan
bet: prof. G. G. Cillie, prof. S. F. N. Gie. prof.
W. BJommaert, prof. R. W. Wilcocks en prof.
H. B. Thom, die huidige Rektor.
In die dae toe die distrik Utrecht nog binne
die grense van die Suid-Afrikaanse Republiek
geval het, in 1896, is mnr. Dekker daar gebore.
By onthou nog hoe hy en sy ouers na 'n ver·
woeste piaas, na die Tweede Vryheidsoorlog,
teruggekeer het. Bulle klere was van meel
sakke. 'n Ver100pte matroos, ene Poelman, het

hom geleer lees en skryf. Sy enigste handboek
was die Bybe!. Eers op 21-jarige 1eeftyd, toe
hy na die skool op Robertson is, het hy gereeld
skoolopleiding ontvang. Bier is hy in St. VI
gep1aas. In 1922 is hy na Stellenbosch waar hy
na ver100p van enige jare die graad M.A. in die
Geskiedenis verwerf het, en onmiddelIik daarna
as Assistent-Registrateur aangestel is.
Ons weet dat dit vir mnr. Dekker nie maklik
was om die bande wat hom sedert 1922 aan
Stellenbosch gebind het, te verbreek nie. By
kan egter daarvan verseker wees dat die Uni
versiteit met leedwese van so 'n konsensieuse en
bekwame amptenaar afskeid geneem het.

U NIV E R SIT E ITS PER SO NE E L
DOSENTE W AT UIT DIE DIENS VAN DIE
UNIVERSITEIT GETREE BET
DIE Universiteit moes met 1eedwese van 'n
hele aantal van sy dosente die afgelope maande
afskeid neem.
Weens gevorderde leeftyd het die vo1gende
afgetree: prof. dr. W. M. R. Malherbe. Dekaan
van die Regsfakulteit. aan wie die Universiteit
van Pretoria 'n ere-doktorsgraad toegeken het;
dr. B. Verloren van Themaat, buitengewone
dosent in die Staatsreg; mnr. M. M. Donald,
Senioi' Lektor in die Opvoedkunde en mej.
J. van Niekerk. Lektrise aan die Konserwa
torium vir Musiek.
Prof. dr. S. J. du Plessis, hoogleraar in die
Plantepatologie, het Hoof van die Departement
van Landbou se Afdeling Plantbeheer en
Kwarantyn geword. Prof. dr. S. Pauw. hoog
leraar in Sosiologie en Maatskaplike werk, het
hoof van die Nasionale Buro vir Maatskaplike
en Opvoedkundige Navorsing geword en is
sedertdien tot Vise-Kanselier en Prinsipaal van
die Universiteit van Suid-Afrika benoem. Mnr.
e. A. du Toit, Senior Lektor in Ingenieurs
wese, het inspekteur van Tegniese Kolleges
geword. en is onlangs as Dekaan en hoogieraar
van die Ingenieursfakulteit, Universiteit van
Pretoria, aangestel.
Mei. 1. J. Groenewaid. Lektrise in Buishoud
kunde. het die akademiese vir die professionele
huishoudkunde van die huwelik verruil.
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Die klimmende jare het ook prof. dr. J. L. M.
Franken verplig om as hoogieraar in Frans
uit te tree. Sy veelsydige geleerdheid is miskien
nie so algemeen bekend nie. By het hom
onderskei as filoloog. regsgeleerde, kenner van
die Franse letterkunde, geskiedskrywer en
fynproewer in die kuns en die musiek.
Verlede jaar is die Dr. Stalsprys van die S.A.
Akademie aan hom toegeken vir "sy positiewe
bydrae tot die Afrikaanse historiese taalstudie".
Boewel Frans sy vak is, het prof. Franken 'n
voorliefde vir. en 'n intense belangstelling in
die taalgeskiedenis. By is die skrywer van 'n
indrukwekkende Iys van publikasies van his
toriese en taalkundige belang. Die toekenning
is gedoen op grond van vera I drie van sy
werke: Taalhistoriese Bydraes, Tentatiewe
Etimolagiee en Die Afrikaans van Boniface.
Sy omvangrykste werk is 'n biografie van
Piet Retief.
Prof. dr. P. J. G. de Vas het sy professoraat
in die Fisika neergele en 'n aanstelling as Boof
van die Militere Akademie aanvaar.
Kol. De Vos was sedert 1948 hoogleraar in
Eksperimentele Fisika. By stel reeds baie jare
lank in militere sake belang, en is van 1950
offisier in die Aktiewe burgermag en vir twee
jaar die bevelhebber van die regiment Tobie
Muller.
Die Militere Akademie op Saldanha is in
geskakel by die Universiteit van Stellenbosch.

Kadette loop 'n gedeelte van hulle kursusse op
Stellenbosch en die res by die Akademie op
Saldanha. Hulle grade kan hulle dan eindelik
aan die Universiteit verwerf. Die Universiteit
is gemagtig am oar sake soas die aanstelling
van dosente en die inhoud van kursusse te
besluit.
Die kadette kom van die verskillende milithe
gimnasiums, en sluit in al drie die vertakkinge
van die Weermag, t.w. die Leer, die Lugmag
en die Vloot.
Nagenoeg £300,000 word vir geboue en toe
rusting op Saldanha gespandeer.
Kol. de Vas is 'n bekende atleet oar lang
afstande en het a] die W.P. verteenwoordig. Hy
het in 1946 en 1947 Cambridge-kleure verwerf.

*

*

Mnr. J. D. Sauerman se skielike oorlyde in
1955 word diep gevoel deur sy kollegas, stu
dente en oud-studente en vriende. Sedert 1947
was hy aan die Universiteit verbonde, eers as
Lektor. en later as Senior Lektor in elektro
tegniese ingenieurswese.
Wyle mnr. Sauerman het as een van ons suk
sesvolste jong leerkragte bekend gestaan, en
het hom steeds onvermoeid aan die diens van
die Universiteit en van ons jeug gewy. Sy skie
like beengaan is 'n gevoelige verlies vir die
Universiteit in die algemeen en vir die Fakul
teit van lngenieurswese in die besonder.

*

*

Mnr. V. Walpole. Die Universiteit, en sy
groat aantal oud-studente wat by hom klas
ge[oop het, betreur die heengaan van mnr.
V. Walpole. wat sedert 1923 aan die Departe
ment van Engels as Senior Lektor verbonde
was. Hy is in Februarie 1956 skielik in 'n
Kaapstadse verpleeginrigting oorlede.
Navorsing was sy liefhebbery. en hy het oak
hulp verleen i.v.m. die Van Riebeeck-Dagver
" haa!.
• Sy oud-studente sal hom onthou as "Mr.
Wally".
AAl'1STELLINGS EN BEVORDERINGS

Dr. P. B. Zeeman is van Senior Lektor tot
Professor in die Eksperimentele Natuurkunde,
in die plek van prof. dr. De Vos, bevorder.
Prof. Zeeman kom van Breerivier, digby
Worcester. Hy het sy universiteitsloopbaan op

Stellenbosch voltooi, waar hy die grade B.Sc. en
M.Sc. met lof behaal bet. Hy het hom twee
jaar lank in Kanada aan 'n studie van die
spektroskopie gewy.
Hy was agtereenvolgens Lektor aan die Uni
versiteite van Rhodes en Pretoria, voordat hy
in 1947 tot Lektor en in 1953 tot Senior Lektor
aan die Universiteit van Stellenbosch benoem
IS.

Dit is belangwekkend dat twee van ons hoog
leraars wat onlangs aangestel is, t.w. proff.
Erika Theron en Zeeman, oud-Ieerlinge van
die Hoerskool Tulbagh is. Ander hoerskole sal
stellig ook goed onder die Stellenbosse dosente
verteenwoordig wees.

*

*

Prof. Erika Theron. Van Tulbagh afkomstig,
het prof. Theron aanvanklik in die Ekonomie
belanggestel en die graad M.A. daarin behaal.
Aan die Universiteit van Berlyn het sy in die
vroee dertigerjare in die Sosiologie gestudeer
en daarin 'n doktorsgraad verkry met die
proefskrif .,Fabrikeswerksters in Kaapstad".
In 1937 is sy tot Lektrise en in 1942 tot Senior
Lektrise in die Departement van Sosiologie en
Maatskaplike Werk op Stellenbosch aangestel,
en verlede jaar is sy tot Professor bevorder.
Prof. Theron se belangstelling en bedrywig
hede strek oor 'n wye terrein. As sosioloog stel
sy in welsynswerk belang wat .haar daartoe
gebring het om 'n prominente rol o.a. in
S.A.B.R.A. en in munisipale aangeleenthede te
speel. Daarby dien sy op verskeie liggame wat
welsynswerk behartig.
Prof. Theron is die derde vroulike hoog
leraar in die geskiedenis van die Universiteit.
Die eerste twee was proff. Lydia van Niekerk
en Maria Fismer. wat onderskeidelik professore
in Afrikaans-Nederlands en Musiek was. Daar
by is prof. Theron die eerste burgemeesteres
van hierdie tweede oudste dorp in Suid-Afrika.

*

*

Prot. F. P. M. Ooslerhot. Gebore in Neder
land, het prof. Oosterhof eers aan verskeie
Europese universiteite gestudeer alvorens hy
die graad M.A. in Frans en Klassieke Tale aan
die Universiteit van Pretoria in 1937 verwerf
het. Na die Tweede Wereldoorlog is prof. Oos
terhof tot hoof van die Departement Frans en
Klassieke Tale van die Universiteit van Suid
Afrika benoem. Na verwerwing van 'n doktors
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graad aan die Sorbonne in Parys, word hy
Senior Lektor aan die Universiteit van Pretoria,
en vanjaar het die Universiteit van Stellen
bosch hom as professor in Frans aangestel.
Van prof. Oosterhof het reeds twee digbun
dels verskyn: "In Afwachting" en "Het Opont
houd". Verder, deur die publikasie van tal van
literere artikels, het prof. Oosterhof hom as
vooraanstaande letterkundige onderskei.

*

*

Prof. P. 1. van del' Merwe kom van Griekwa
stad se wereld. As student op Stellenbosch het
hy hom op Geskiedenis toegele en hom daarin
onderskei. In 1935 het hy na die Ryksuniversi
teit te Leyden vertrek. waar hy die graad
Litt. D. behaal het. Van 1938 was dr. Van der
Merwe Lektor en Senior Lektor aan sy Alma
Mater en van die begin van 1955 is hy bevorder
tot professor in die Geskiedenis.
Prof. Van der Merwe is 'n ywerige navorser
van die geskiedenis van die Noordweste. Die
vrug daarvan is in 'n groot aantal historiese
werke beliggaam: ,.Trek"; "Die Noordwaartse
Beweging van die Trekboer"; "Die Trekboer
in die Geskiedenis van die Kaapkolonie, 1657
tot 1842", en .,Pioniers van die Dorsland".
Daarby kom nog "Die Kafferoorlog van 1793"
en word die geskiedenis van die Afrikaner in
Rhodesie tans te boek gestel.

*

*

Prof. A. J. La Grange is een van die baie
oud-Maties wat na jare se omswerwinge na sy
.,ou kraal" teruggekeer het. Hy is in 1955 tot
hoogleraar in die Opvoedkundige Sielkunde, in
die plek van prof. dr. J. G. Meiring, tans
Superintendent-Generaal van Onderwys in
Kaapland, aangestel.
Prof. La Grange is in Ladismith, K.P., ge
bore, en het in 1926 die M.A.-graad in 'die
Sielkunde op Stellenbosch behaal. Nadat hy
agtien maande onderwys gegee het, is hy met
'n beurs vir verdere studie na Belgie, Holland,
Duitsland en Engeland. In 1930, terug op Stel
lenbosch, het hy onder prof. dr. Wilcocks
gepromoveer.
Prof. La Grange was nog sy hele loopbaan,
in verskillende hoedanighede, aan die onderwys
verbonde. Hy was na voltooiing van sy studies
agtereenv01gens assistent-onderwyser. lektor
aan die Universiteit van Pretoria. skoolhoof op
Prieska, hoof van die Nywerheidskool te
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George. sielkundige van die departement van
Unie-onderwys en inspekteur van nywerheids
en verbeteringskole. Van 1945 tot voorverlede
jaar toe hy op Stellenbosch aangestel is, was
hy Professor in die Sielkunde aan die Universi
teit van Pretoria.
Gedurende 1955 was prof. La Grange vir 'n
jaar in Amerika, vir studie en navorsing op sy
gebied.

*

*

Prof. F. D. du T. van ZijL is tot Dekaan van
die Geneeskundige Fakulteit en hoogleraar in
die Snykunde benoem.
Prof. Van Zijl is as Kaapse chirurg goed
bekend. Sy aanstelling aan die Universiteit
beteken nie dat hy sy praktyk sal opgee nie.
Prof. Van Zijl is die tweede oudste kind uit
'n begaafde en vooraanstaande gesin, waarvan
wyle mnr. J. J. M. van Zijl, gewese L.V. vir
Ladismith en Ceres. die vader was.
Die eerste Dekaan van die eerste Afrikaanse
Geneeskundige Fakulteit in die Suide, het eers
op Van Zijlsdamme, die familiep1aas in Ladi
smith, skoolgegaan, daarna in Montagu. en in
1925 die grade M.B. Ch.B. aan die Universi
teit van Kaapstad verwerf. Nadat hy op Vre
denburg gepraktiseer het, het hy in Europa in
die Snykunde gespesialiseer. Terug in Suid
Afrika. was hy die eerste student van die
Universiteit van Kaapstad wat die graad Ch.M.
met onderskeiding ontvang het. Vervolgens het
hy twee jaar op Malmesbury gepraktiseer voor
dat hy hom in Kaapstad as spesialis gevestig
het. Hy is sedert sy verblyf in Kaapstad dosent
in die Snykunde aan die Universiteit van
Kaapstad en een van die senior chirurge aan
die Groote Schuur-hospitaal.
In sy hoedanigheid as hoogleraar in die Sny
kunde op Stellenbosch sal hy ook hoof van die
Departement van Snykunde wees en senior
chirurg van die Karl Bremer-hospitaal op
Bellville.
Prof. Van Zijl dien reeds die saak van die
Geneeskundige Fakulteit etlike jare as Voor
sitter van 'n advieskomitee wat die Universiteit
met die voorbereidingswerk bygestaan het.
Sedert 1951 is hy ook lid van die Universiteits
raad.

*

*

Prof. A. J. Brink. 'n Tweede aanstelling in
die Fakulteit van Geneeskunde is die van dr.

A. J. Brink as hoogleraar in die Interne Genees
kunde.
Prof. Brink het die grade M.B. Ch.B. in
1946 aan die Universiteit van die Witwaters
rand verkry. In 1951 het die U niversiteit van
Pretoria aan hom die graad M.D. toegeken. en
in dieselfde jaar het hy lid van die Royal
College of Physicians in Londen geword.
Tot 1948 was prof. Brink Lektor in Interne
Geneeskunde aan die Universiteit van Wit
watersrand en daarna kliniese assistent van
Interne Geneeskunde aan die Universiteit van
Pretoria. Nadat hy van 1950 tot 1951 registra
teur van die Hammersmith Post-Graduate
Medical School was. het hy Fellow in Pediatrics
aan die Johns Hopkins-Hospitaal. Baltimore,
V.S.A., geword.
Sedert 1953 was hy aan die Departement
van Interne Geneeskunde aan die Universiteit
van Pretoria verboode.

*

*

Dr. J. N. de Villiers is tot hoogleraar in die
Ginekologie en Verloskunde in die Genees
kundige Fakulteit benoem.
Prof. De Villiers het in 1946 die grade M.B.
Ch.B. met onderskeidiog in Ginekologie en
Verloskunde aan die Universiteit van Kaapstad
behaal. Hy het in 1955 as spesialis in
Ginekologie en Verloskunde begin praktiseer,
het daarna vir verdere studie na die buiteland
gegaan. en beklee tans reeds sy professoraat.
Nadat hy tot 1948 aan die Groote Schuur
hospitaal verbonde was. het prof. De Villiers
op Calvinia begin praktiseer. waar hy deeltydse
superintendent van die p1aaslike hospitaal was.
In 1952 het hy registrateur van die Departe
ment van Ginekologie en Verloskunde aan die
Vniversiteit van Kaapstad geword. sowel as
verloskundige en ginekoloog in die Groote
Schuur-hospitaal.

*

*

Prof. J. F. van E. Kirsten is tot hoogleraar in
die Anatomie aangestel. Dr. Kirsten vertoef
reeds van September 1954 in Groot-Brittanje
waar hy in Guy's Hospital en aan die Royal
College of Surgeons of Edinburgh gespesiali

seer het en die graad FR.C.S. behaal het.
Sedert I Augustus 1955 het hy 'n aansteJling in
die Departement van Anatomie by die Royal
College of Surgeons of England aanvaar wat
hom in die geleentheid stel om aan nagraadse
studente lesings te gee en ondervinding in op
leidingsmetodes op te doen.
Dr. Kirsten is getroud, het drie kinders en
het, nadat hy hom aan die Universiteit van
Kaapstad in 1942 as geneesheer bekwaam het,
op Upington. Thabazimbi, Luderitz en Otji
warongo gepraktiseer. Hy is nog in Londen tot
Junie en sal van Julie 1957 aan die hoof van
die Departement van Anatomie staan.
Mnr. N. H. F. Haring/on, vroeer van die
Witwatersrand, is tot tegniese assistent in die
Departement van Anatomie benoem. Hy sal
verantwoordelik wees vir tegniese dienste, en
vera I vir die balseming en versorging van lyke.

*

*

Dr. M. H. Slabber, wat sedert Desember
1953 as Prinsipaal van die Stellenbosch-Elsen
burg Land boukollege waargeneem het. is in die
hoedanigheid permanent aangestel. en is ter
selfdertyd tot Professor benoem. Hy is a1 sedert
1929 aan die Kollege verbonde.
Prof. Slabber is in Hopefield gebore, en het
in 1944 die graad doktor in Landbouskeikunde
behaal.
Hy dien op die ministerieIe komitee wat
land bou-onderwys aan die universiteite onder
soek.

*

*

Dr. M. van den Berg is tot Lektor in Ekono
mie aangestel. Hy was aan die Buro van
Ekonomiese Ondersoek van die Universiteit
verbonde.

*

*

Dr. J. 1. Degenaar is tot Senior Lektor in die
Wysbegeerte bevorder; dr. D. van Zyl Engel
brecht is as Lektor in die Dierkunde aangestel;
mej. E. E. M. Wittmann tot Lektrise in die
Huishoudkunde; dr. H. Haller tot Senior
Lektor in Duits (hy volg dr. Hoge op); en
mnr. H. Braae tot Senior Lektor in Elektroteg
niese Ingenieurswese, in die plek van wyle
mnr. Sauerman.
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PROFESSORE. LEKTORE EN STUDENTE
VERSKILLENDE FAKULTEITE
1954

Fakulteit
Fakulteit
Fakulteit
Fakulteit
Fakulteit
Fakulteit
Fakulteit
Fakulteit

van Lettere en Wysbegeerte
van Wis en Natuurkunde
van Opvoedkunde
van Landbou en Bosbou .
van Regte ...
van Teologie
van Handelswetenskappe ....
van Ingenieurswese ...

DIE

1955

Prof·

Lekt.

Stud.

Prof·

Lekt.

Stud.

20
13
5
15
3
5
3
4

34
24
19
13
2

21
13
5
15
2
5

34
24
19
13
2

7
15

809
402
278
301
70
36
198
261

3

4

7
15

866
503
326
351
54
36
241
284

68

114

2,355

68

114

2.661

OPLEIDINGSHOSPITALE VAN DIE
GENEESKUNDIGE FAKULTEIT
DIE Karl Bremer-hospitaal sal net tydelik dien
as opleidingshospitaal van die Geneeskundige
Fakulteit. Permanente kliniese fasiliteite sal
verskaf word deur 'n hospitaal wat in Parow
opgerig sal word teen 'n koste van meer as
£2,000,000.
Dr. J. H. Cairns, vroeer professionele assi~
tent van die Direkteur van Hospitaaldienste in
Kaapland, is reeds tot Superintendent van die
hospitaal benoem. Hy en die argitek het die
V.S.A.. Engeland en die Vasteland besoek, ten
einde die nuutste metodes van oprigting en toe
rusting van sulke hospitale te bestudeer.
Hierdie hospitaal, wat ten minste vy[ jaar
sal neem om te voltooi, sal waarskynlik 500
beddens vir nie-blankes, en 300 vir blankes he.
DIE GENEESKUNDIGE FAKULTEIT EN
DIE OUD-STUDENTEBOND
NOUDAT die Fakulteit van Geneeskunde 'n
werklikheid is, is dit interessant om te let op
die ontstaan en geskiedenis van die strewe om
so 'n Fakulteit op Stellenbosch tot stand te
bring.
Op die stigtersvergadering van De Unie van
Oudstudenten van die Victoria-Kollege op 23
Maart 1916 tref 'n mens die eerste spore van
die strewe aan. Op hierdie vergadering het die
vyftig aanwesige studente die wenslikheid van
die stigting van 'n Fakulteit van Geneeskunde
bespreek. Van sy oorsprong staan die ideaal
18
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derhalwe in nou verband met die oud-studente.
Opvallend ook dat die ideaal ouer as die
Universiteit self is, want eers op 2 April 1918
het die Universiteit van Stellenbosch kragtens
wet die Victoria-Kollege vervang.
Op die algemene vergadering van die Unie.
op 9 April 1919, is die saak weer aangeroer.
Prof. W. E. Malherbe het voorgestel dat die
Unie hom beywer vir die instelling van 'n
Ieerstoel in Anatomie, ten einde voorsiening te
maak vir studente wat 'n mediese aanvangs
kursus op Stellen bosch wil volg. Die voorstel
is met geesdrif gesteun deur oud-studente soos
dr. J. H. Neethling, prof. dr. G. G. Cillie, sr.,
dr. T. B. Muller en prof. D. A. A. Pauw.
Die Universiteit self het die lang opdraande
stryd in dieselfde jaar, 1919, begin. Die Raad
en die Senaat het ten gunste van die instelling
van 'n leerstoel in Anatomie en Fisiologie be
sluit. met of sonder finansieIe steun van ower
heidswee. Met dr. Th. Wassenaar van Lyden
burg en persone in Nederland is in verbinding
getree met die oog op 'n aanstelling in die
voorgenome departement van Anatomie. Hier
die eerste poging het skipbreuk gely by die
Minister wat verlof geweier het. 'n Professoraat
in Fisiologie is egter wei ingestel.
Die ideaal dat die Universiteit Anatomie as
vak moes doseer en uiteindelik vir die oplei
ding in die Geneeskunde voorsiening moes
maak, was egter binne en buite die Universiteit
onvernietigbaar. Dit is gedurig te berde gebring.
'n Oud-student van Graaff-Reinet. dr. J.
van Schalkwyk. het in Die Stellenbosse Oud
student (September-uitgawe) in 1932 die saak
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vurig bepleit. Hy het sy betoog met die volgende
woorde afgesluit: "Stellenbosch is die grootste
faktor in die lewe van die Afrikaner. Stellen
bosch gee vandag leiding en kweek die apostels
van die Afrikaanse taal en kultuur, en dit sal
hy nog vir jare doen. En daarom beweer ek
dat dit die plig is van Stellenbosch teenoor die
Afrikaanse mediese student, teenoor die Afri
kaanse taal en kultuur, om leerstoele in die
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Studentetalle,

lewe te roep, in elk geval vir die vak Anatomie,
sodat die Afrikaanse taal sy regmatige plek kan
inneem in ons mediese blaaie en ons mediese
vergaderings".
Oud-studente kan voorwaar trots wees op
hul aandeel in die volgehoue stryd om 'n Fakul
teit van Geneeskunde aan hulle Alma Mater te
verkry. Na veertig jaar, in 1956, is dit met
sukses bekroon.
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STUDENTETALLE
KAN u nog onthou hoeveel studente in u dae
op Stellenbosch was? In 1956 was daar na
genoeg 3, I 00 !
Vir 'n aantal jare het die getal op sowat
2.200 stilgestaan. en toe in 1954 het dit na
2.355 vermeerder en in 1955 was die syfer
2.660.
Hierdie vermeerdering moet in die eerste
plek aan 'n groter toestroming van eerstejaar
studente toegeskryf word. V66r 1954 het die
syfer gewissel van 600 tot 700. In 1954 was
daar 763 eei'stejaars; in 1955 meer as 800; en
van,iaar nagenoeg 1,000. nadat naasteby 250
se aansoeke om in die koshuise opgeneem te
word, weens gebrek aan ruimte, van die hand
gewys moes word.
'n Ander faktor is ongetwyfeld die Eerste
jaarskema. wat oral in die land groot byval
gevind het.
HUISVESTING
Hoe hierdie toename in die studentetal ook
verwelkom wmd. skep die snelle aanwas groot
probJeme t.O.v. huisvesting. Heel anders as in
stedeiike universiteite. kom 95% van ons
studente van elders en moet daar vir hulle
hier 'n onderdak gevind word. Stellenbosch se
betreklike klein permanente bevolking kan aan
minder as 1.000 losies verskaf. Vir die res moet
die Universiteit koshuise voorsien.

20

, " .. ,

en Keuring "

~

Aan die einde van 1955 is van Universiteits
wee vir die eerste keer 'n opname gemaak van
die getal studente wat private losies op Stellen
bosch kan kry. Dit is deur studente van die
Departement van Opvoedkunde onder leiding
van prof. dr. J. F. A. Swartz gedoen. Op die
inwoners van Stellenbosch is 'n beroep gedoen
om meer studente van 10sies te voorsien.
Die huisvesting het 'n ware turksvy geword
toe die Raad besluit om aan die begin van
1954 die Eerstejaarskema in te voer. Dit het
beteken dat die oorgrote meerderheid eerste
jaarstudente in koshuise gehuisves moes word.
Helderberg en die reusagtige Dagbreek is vir
die eerstejaar-manstudente ingeruim, en Huis
van Niekerk, Monica en Harmonie vir eerste
jaar-dames.
Ondanks die kroniese gebrek aan fondse.
het die U.S. nog altyd sy uiterste bes gedoen
om die huisvestingprobleme nie te laat hand
uit ruk nie. Die oudste koshuis, Wilgenhof,
hoewel nie meer so stewig op sy fondamente
nadat dit sedert 1907 soveel woelige (vandag,
in baie gevalle. beroemde) manne gehuisves
het nie, voorsien nog onderdak aan 107. Dag
breek. Harmonie en Greylock dateer van die
jaar 1921. maar huisves nog onderskeidelik
420, 67 en 26 studente. In 1926 maak Monica
haar verskyning met ruimte vir 70. Met die
aanbou van Huis ten Bosch in 1938 met ruimte
vir 102, is die pas versnel: Huis van Niekerk
volg in 1939, met ruimte vir 102; Huis de Vil
liers, 1941, met ruimte vir 116; Helderberg,
1946, vir 102; Huis Marais. 1947, vir 120;
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Buis Visser, 1949, vIr 127; en Lydia, 1953,
vir 154.
Van 1954 moes die Universiteit en sy bou
afdeling eers bontstaan. Gedurende die 1954
1955-vakansie is Helderberg inderhaas ver
dubbel, en nog 'n verdieping op Monica aan
gebring. Die aanskaffingskoste van hierdie
koshuise beloop toe reeds bykans 'n half
miJjoen pond! Maar dit was nog nie al nie.
'n Lening is by die Regering aangegaan om
'n nuwe manskoshuis (sedertdien Simonsberg
gedoop) langs Buis Marais op te rig vir 275
studenle. teen 'n koste van oor die £165,000.
Dit moes met die opening van die Universiteit
in J956 halfpad voltooi word om 140 studente
te huisves. en vanjaar sal dit heeltemal klaar
wees. om nog 135 studente te kan opneem.
Gedurende die somervakansie van 1955-'56 is
'n nuwe vleuel aan Huis van Niekerk aangebou
vir 'n addisioneJe 51 studente. 'n Koshuis vir
mediese studente by die hospitaal in die Noor
delike stadsgebiede staan op die program!
Die stryd om genoeg akkommodasie te ver
skaf hel natuurlik nie op koshuisruimte alleen
betrekking nie. Ook akademies is Stellenbosch
in die knyp. In verskeie departemente moet die
voorlesing- en laboratoriumruimte, sowel as
die toerusting. uitgebrei word.
Laat my enkele voorbeelde noem. Die
De Beersgebou vir Gemie is in 1917 opgerig
met behulp van 'n skenking van £25,000 van
De Beers Consolidated Mines. Sedertdien het
die getal studente in hierdie departement gewel
dig uitgebrei. veral in die afgeJope paar jaar:
1953: 525; 1954: 564; 1955: 702, en 1956:
814. Die uitbreiding van hierdie gebou, wat
vanjaar aangebring word. sal £45,000 koso
Die gebou vir Opvoedkunde is in 1913
opgerig. In hierdie jaar was daar oorgenoeg
ruimte vir die 57 studente. Maar in 1955 was
daar 254. en moet £18,000 gespandeer word
vir die nodige toevoegings.
'n Addisionele gebou vir die Konservatorium
vir Musiek is baie nodig. Die koste sal nie
minder as £100,000 bedra nie.
Daar is nog meer voorbeelde maar hierdie
is seker voldoende om aan te toon wat StelJen
bosch doen om vir die nodige geboue voorsie
ning te maak. Beskikbare fondse bepaal egter
die tempo waarteen uitgebrei kan word. Die
stroom van studente het 'n vloed geword. Die
stroom van geldelike bystand het verbJydend

gegroei, maar dil het ongelukkig nog nie 'n
vloed geword nie!
KEURING
Wat verblyf betref, het die Universiteit, be
halwe die vermelde uitbreiding van koshuise.
moeite gedoen om private losies te vind vir
diegene wat nie in die koshuise opgeneem kan
word nie. Met 'n totale koshuisruimte vir 1,900
studente in 1956, nwes 'n paar honderd aan
soeke vir opname in koshuise van die hand
gewys word. In 1957 sal Simonsberg klaar wees
met ruimte vir nog 130, wat die totale koshuis
akkommodasie op oor die 2,000 te staan sal
bring. Maar ook dit sal waarskynlik nie genoeg
wees om aile studente, wat daarom aansoeK
doen, in koshuise te huisves nie. Soos in die
verlede, sal waarskynJik in die toekoms aile
studenle wat dit versoek, nie in die koshuise
geplaas kan word nie. Sommige salop private
losies aangewys wees, in Stellenbosch of in die
Noordelike Stadsgebiede. 'n Gerieflike trein
diens is ingestel vir studente in Kaapstad en
voorstede woonagtig.
Aan wie moet die beskikbare ruimte in die
koshuise toegese word? Hoe graag u Alma
Mater hierdie onaangename taak sou wou ver
my, moet die aansoeke gekeur word.
Wat dink u van hierdie saak? Die korres
pondensiekolomme van oos blad is tot u beskik
king. Die Universiteit sal die menings van sy
oud-studente en weldoeners verwelkom. Geen
ander universiteit kan soos Stellenbosch na
genoeg twee derdes van sy studente self huisves
Die. Die verskil is egter dat, weens die beperkt
heid van private losies op Stellenbosch, baie
studente wat nie in die koshuise opgeneem kan
word nie, dit moeilik vind om huisvesting te
bekom.
Baie persone wat in die Universiteit van
Stellenbosch belangsteJ. het al begin dink aan
'n aansienlike beperking van die totale getal
studente. Dit sou iets vreemds vir Suid-Afrika
wees. maar daar is baie voorbeelde van klein
selektiewe universiteite in die buiteland. In die
V.S.A, by. is daar aan die een kant die
Universiteit van Kalifornie met sowat 40,000
studente, en aan die ander kant universiteite
soos die van Harvard. Yale en Princeton wat
vier maal sovee! aansoeke ontvang as wat aan
vaar word. In laasgenoemde universiteite word
strenge keuring toegepas.

DIE EERSTEJAARSKEMA
Die Universiteit van Stellenbosch het sy
posisie as volksuniversiteit bereik, en behou.
uit hoofde veral van 'n tradisionele strewe om
aan die behoeftes van die Afrikaanse volk te
voldoen. Ten gevolge van hierdie strewe is tal
ryke . fakulteite, departemente en koshuise
opgeng.
Uit hierdie strewe is ook die nuwe eerste
jaarskema gebore.
DIE PROBLEEM
Die sorgbarende toestand, dat in die agt
Suid-Afrikaanse universiteite gemiddeld na
genoeg 30% van die eerstejaars nie binne een
jaar tot die tweede jaar vorder nie, en dat slegs
nagenoeg 50% van hulle in al hulle vakke binne
een jaar slaag, het reeds 'n geruime tyd die
aandag van die Universiteit van Stellenbosch
geniet. Aan hierdie Universiteit was die toe
stand wei betel' as op die meeste ander plekke,
maar tog was dit ook nie bevredigend nie.
Dertig persent eerstejaannislukkings beteken
dat jaarliks 'n jaar van die lewe van ongeveer
2.000 studente, van die room van ons jeug.
min of meer verlore gaan. In terme van geld
bereken, kos dit vir die betrakke studente,
hulle ouers en die Staat jaarliks 'n paar hon
derdduisend pond. Die geldelike verlies is egter
nie die vernaamste oorweging nie. Veel ems
tiger is die geestelike skade wat aan jong
mense in hul vormingsjare berokken word. Baie
van hulle word belemmer deur 'n minderwaar
digheidsgevoel, beland in 'n werkkring waar
hulle hulself nie kan uitleef nie en sommige
verval in 'n jammerlike koersloosheid.
OORSAKE
Die Universiteit het noukeurig die faktore
"wat tot die wantoestand aanleiding gee, onder
·soek.
Daar bestaan geen bewyse dat studente oor
die algemeen vandag intellektueel van swakker
gehalte is as in die verlede nie. Dit moet egter
erken word dat hulle jonk, heelwat jonger as 'n
aantal jare gelede, op universiteit kom. Daar
benewens is die werkmetode van skole hoof
saaklik op goeie eksamenresultate ingestel, wat
min ruimte vir selfwerksaamheid en selfdissi
pline by skoliere laat. Dit besorg aan universi

teite eerstejaarstudente wat dikwels onryp is
en vir akademiese metodes en vereistes swak
toegerus is.
Ook kan die Universiteit van Stellenbosch
nie aanvaar dat studente geestelik op 'n laer
peil as in die verlede staan Die. Dit is moontlik
dat die tydgees oppervlakkigbeid in die hand
werk en lewensems demp. Van grater prak
tiese belang is egter die beheer wat oor die
gedrag van leerlinge in skole, koshuise en ouer
huise uitgeoefen word, en die tradisionele
akademiese vryheid wat hulle as eerstejaar
studente eensklaps geniet sonder behoorlike
voorbereiding daarvoor. Die deurslag-eerste
jaarstudent is, met die oog op die eise wat aan
hom gestel word, onervare en onryp.
Hierdie toestand is te meer sorgwekkend
aangesien die geestelike en akademiese rigting
wat die eerstejaar inslaan, meermale sy rigting
vir die res van sy loopbaan as student bly. En
die eerstejaar is allermins toegerus om sonder
weloorwoe leiding of advies die regte, bly
wende keuse te doen.
'n Belangrike verskynsel is dat baie studente
self simpatieke ad vies en gesonde leiding soek
en dit betreur dat dit nie altyd tot hulle
beskikking is nie. Die ontvanklike gemoed van
die eerstejaarstudent bied dan ook 'n guide
geleentheid om by hom die regte gesindheid
en 'n gesonde kwensbeskouing as student en
as mens te skep.
Die Universiteit het die gedagte aan '0
ekstra jaar op skool vir voomemende univer
siteitstudente, soos tel' sprake gebring deur die
De Villiers-kommissie en ook deur 'n Inspek
teurskomitee in Transvaal, sorgvuldig oorweeg.
Die vraag is of ons skole na 'n dertiende
'n addisioneJe - jaar die student intellektueel
en moreel ryp vir akademiese opleiding kan
maak, indien bevind word dat die eerste twaalf
jaar nie die resultaat kan lewer oie. In elk
geval kan die Universiteit nie aanvaar dat die
resultate van 'n addisionele skooljaar die ver
lenging en hoer koste van universiteitsopleiding
wat dit sou meebring. sal regverdig nie. Bo
wendien is die saak ook uiteraard 'n universi
teitsprobleem.
Veel nuttige werk t.O.V. universiteitsbeleid
teenoor eerstejaarstudente is al in Amerika
gedoen. Navraag deur die Universiteit het aan
die Jig gebring dat die strekking van die
Amerikaanse beleid vandag is om die vryhede
van junior studente in te kort, hulle van ge
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skikte counsellors of advisers te voorsien en,
in baie gevalle, hulle in afsonderlike dormi
tories te huisves.
BESLUIT
Hoofsaaklik op grand van die voorgaande
oorwegings, was die Universiteit van Stellen
bosch oortuig dat hy hier voor 'n nasionale
probleem te staan gekom het. Dis die hoe
roeping van 'n Universiteit soos hierdie, uit die
Afrikaanse yolk gebore en met die ideale en
behoeftes van die Afrikaner vergraeid, om die
weg tot 'n oplossing aan te dui.
Na rype beraad het die Universiteit derhalwe
besluit om voorsiening vir 'n oorgangstydperk
tussen die beheer van ouerhuis, skool en skool
koshuis, en die vryheid van die Universiteit te
maak. Die doeltreffendste vorm wat so 'n oor
gangstydperk aanneem. is die plasing van
eerstejaarstudente (sowel mans as dames) in
aparte koshuise. Dit het aan die begin van
1954 gebeur.
Aan die hoof van eerstejaarskoshuise is
bekwame inwonende professore geplaas. Die
funksie van hierdie koshuishoof is hoofsaaklik
om simpatieke leiding en advies aan eerste
jaarstudente te verleen; om 'n gesonde. erns
tige lewensbeskouing en die regte gesindheid
by studente te kweek; om hulle in die algemeen
bewus te maak van hulle verantwoordelikhede
as jong Afrikaners, as die toekomstige leiers
van hulle volk, en in besonder om 'n waardige
studentegees by hulle te ontwikkel. Ook sien
die hoof toe dat sovee! doelmatige toesig en
beheer bestaan as wat bevorderJik is vir ge
sonde studie en karaktervorming. deur die uit
skakeling van ongewenste invloede. Die grond
gedagte van die beheer is dat dit 'n maatreel
moet wees om studente voor te berei om van
die tweede jaar af self-dissipline in die plek
daarvan te stel.
In hierdie lewensbelangrike taak word die
hoof bygestaan deur gekeurde senior studente.
van wie sommige as raadgewers optree, een
vir ongeveer elke twintig eerstejaars.
Daarbenewens
reel
dosente
informele
praatjies en besprekings in die eerstejaarskos
huise oor sake wat vir studente van aktuele
be!ang is. Studente word by sulke geleenthede
aangespoor om openhartig met hulle probleme
voor die dag te kom. Hulle klastoetspunte word
nagesien, en vir diegene wat swak vaar, wO~'d
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samesprekings met koshuishoof en dosente
gereel om moeilikhede uit die weg te ruim.
Alles word gedoen om eerstejaars se vertraue
te wen en hulle touwys te maak.
Voeling word ook met ouers gehandhaaL
sodat deur die samewerking van ouer en Uni
versiteit die beste vir die jong student bereik
kan word.
Reeds 'n geruime tyd v66r eerstejaarstudente
op Stellenbosch opdaag, tree die hoof en raad
gewers met hulle in verbinding, verwelkom
hulle en verstrek inligting en advies aan hulle,
o.a. met behulp van 'n publikasie bekend as
die Studentegids. Eerstejaars word verplig om
hulle 'n week voor die opening van die Uni
versiteit aan te meld. Gedurende hierdie tyd
word hulle intensief omtrent vak-, kursus- en
beroepskeuse ingelig.
DIE RESULTAAT
In sy rede by die openingsplegtigheid van
die Universiteit het die Rektor, prof. Thom, op
2 Maart 1955, met verwysing na die eerstejaar
skema, gese: "Dit het seer seker nog seide
in die geskiedenis van ons Universiteit voor
gekom dat die hele Universiteitsame1ewing
hom in die mate soos in hierdie geval gebeur
het. met oortuiging en beslistheid agter 'n groot,
weloorwoe plan gaan plaas het. Maar dit het
gebeur. en dit kon gebeur, omdat die Univer
siteit besef het dat hy 'n vergesig van 'n mooi
ideaal gekry het. en omdat hy vasbeslote
was om te doen wat hy kon om daardie mooi
ideaal te verwesenlik,"
Om hierdie ingrypende plan deur te voer.
was nie maklik nie. Daar moes bv. groot koste
aangegaan word: in 1954. die eerste jaar waar
in hierdie skema bestaan het. het dit vir die
Universiteit 'n ekstra uitgawe van £6.500 mee
gebring. Vir hierdie uitgawe het die Universiteit
aeen pennie staatsubsidie ontvang nie. Soos die
~eeste ander universiteite, kry ons Universiteit
vandag finansieel swaar. Die skema het dus
hoe eise aan die Universiteit gestel.
Hierdie plan is nou reeds 'n paar jaar in
werking. Watter resultate het dit opgelewer?
Een van die opvallendste resultate was dat
die persentasie druipelinge onder die eerste
jaarstudente aan die einde van die jaar 195.4
veel Kleiner as die jaar tevore was: van dIe
eerstejaars in die koshuise het nagenoeg die
helfte minder gesak as voorheen.

Akademies was die resultaat dus so gunstig
as wat na een jaar verlang kon word. Maar wat
van die veel belangriker geestelike aspek van
die plan? Die meeste eerstejaarstudente het
positief op die leiding wat hulle ontvang het.
gereageer. Dit word sprekend bewys deur 'n
ander belangrike resultaat van die skema. In
die loop van die jaar 1954 het baie minder
eerstejaars uitgesak as in die verJede. Dit is 'n
sprekende bewys dat hulle met 'n beter gees
teenoor hulle studies besiel was.
~,-:n 1-'6\ UD.f.'Lu1UP,rj<.%'lar.dit>e, r.e.<JJ 1taaL,w.a.s._daJ;
gekry het, in 1954 aansienlik groter was as in
die vorige paar jaar. Begaafde jong studente
het dus meer lot hulle reg gekom.
Verskeie ander dinge kan nog genoem word
wat van die buitengewone sukses van die skema
getuig. Die eersteja:lrskema is derhalwe nie

meer 'n proefr,eming nie; inteendeel, die Uni
versiteit het dit nou as vaste beleid aanvaar.
Oit sal verbeter en uitgebou word dem by.
nog nouere samewerking tussen koshuis en
klaskamer te verkry.
Die Universiteit van Stellenbosch is daarvan
oortuig dat hy dem sy Eerstejaarskema 'n
groot diens aan ons land ell volk bewys. In
hierdie oortuiging is hy gesterk deur die waar
dering van eerstejaarstudente self, en dem hon
derde briewe van dank en waardering wat van
oners. ..plld-studente en ander helan!!stellendes
Aanvanklik was baie Dagbrekers en Oud
Dagbrekers ongelukkig oar die omskepping van
hulle geliefde koshuis in 'n eerstejaarskoshuis.
Vandag is die meeste van hulle oortuig dat
Dagbreek, met sy mooi verJede, nog nooit 'n
hoer roe ping vervul het nie.

STELLENBOSCH HET 'N ROEPING
DR. D. F.

MALAN SE REDE BY GELEENTHEJD
VAN DIE GRADEPLEGTIGHEID, 9 DES EMBER 1955

,STELLENBOSCH het 'n besondere roeping
en 'n eervolle tradisie, waarop hy met reg trots
kan wees. Soos iedere ander universiteit, hier
en in die buiteland. waarvan ek weet. het hy
ook sy eie aard wat uit sy wese en geskiedenis
geken kan word," het dr. D. F. Malan verklaar.
DJ. Malan het vei'der van die groot vordering
van die Universiteit in die jongste tyd gewag
gemaak. Die innerlike groeikrag word veral in
twee rigtings geopenbaar. Een van die rigtings
is die instelling van die Geneeskundige Fakul
teit. Die ander is die verskaffing van spesiale
hulp aan en sorg vir die nuwe studente.
"Die Geneeskundige Skool word nou 'n vol
dong.e feit. En sonder om afbreuk te doen aan
die werksaamhede en geleenthede van die
suster-universiteit. beloof dit am 'n allerbelang
rikslt~ afdeling van ons universiteit te word."
"Hehalwe die verdere natuurlike uitbouing
van ons eie groeiende inrigtings, sal dit ook
voldoen aan 'n lang gevoelde behoefte, vera I
van die kant van die Afrikaanssprekende deel
van ons volk in hierdie deel van ons land.
Hoewel Suid-Afrika agt universiteite het vir
algemene akademiese opleiding, is die een

ellkele Afrikaanse geneeskundige fakulteit in
die Noorde klaarblyklik nie genoeg nie".
"Die ondervinding leer dat daar 'n groat
kloof is tussen die gesag van skoal en ouers
en die selfstandigheid van die universiteit. Die
universiteit moet manne en vroue vorm en
toerus vir die bou van die gemeenskap en die
volk waarloe hulle behoort. Met die instelling
van die spesiale sorg en hulp aan studente in
hulle eerste iaar. sal aile betrokkenes besef dat
die student In sy vormingsjare op Stellenbosch
in veilige hande is."
"Stellenbosch het 'n besondere roeping en 'n
eervolle lradisie, waarop hy met reg trots kan
wees. Van sy aanvang af was hy in gees Suid
Afrikaans, en in die besonder het hy hom aan
die Afrikaanssprekende deel van die blanke
bevolking verbind om die se besondere belange
Ie verteenwoordig en te dien."
Dr. Malan het ten besluite die volgende
beklemtoon: "Die Universiteit van Stellen
bosch het 'n belangrike bydrae gelewer tot die
opbou van die Afrikaner se selfrespek as 'n
selfstandige en waardige deel van die meer
omvattende eie Suid-Afrikaanse nasieskap. Die
inspirerende leuse: "Ons bou 'n Nasie", het
Stellenbosch, sonder am eng en eksklusid te
wees, al jare gelede begin uitlewe".
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[NWYDING VAN DIE D. F. MALAN
GEBOU VIR ANATOMIE EN FISIOLOGIE
OP 27 Februarie 1957 het die Universiteit
feesgevier. Die gebou vir Anatomie en Fisio
logie.. die vernaamste gebou van die Fakulteit
van Geneeskunde op Stellenbosch, is op die
dag ingewy. Sy Hoogedele die Eerste Minister,
mnr. J. G. Strydom, het by die geleeotheid die
rede gevoer.
Dit was vir die Universiteit 'n besondere
genoee om die gebou na die voormalige Eerste
Minister. en ons huidige Kanselier, Sy Hoog
edele dr. D. F. Malan te vernoem. Die Univer
siteit het geen beter vriend, en veral wat die
Geneeskundige Fakulteit betref, geen sterkel'
ondersteuner, as ons geeerde Kanselier nie.
Vii' die stigting van die Mediese Fakulteit
en die oprigting van hierdie gebou het die
Universiteit die hooggewaardeerde steun van
duisende weldoeners geniet. Hulle is private
persone. sake-ondernemings. nywerhede en
ander liggame, 001' die hele land versprei, wat
elkeen na vermoe bystand verleen het. Daar
is plekke soos Calvinia, Upington, Richmond,
Paarl, De Dooms en baie ander, wat duisende
ponde bygedra het. 'n Spesiale pluimpie vir die
Univ~rsiteit is die feit dat sy eie distrik, Stel
lenbosch. die meeste, nl. £26,000, geskenk
het. Suidwes-Afrika. met 'n blanke bevolking
van ongeveer 50,000, het meer as £30,000
bygedra.
Sonder die ruimhartige geldelike steun van
die duisende weldoeners, oor die hele land ver
sprei, sou die Geneeskundige Fakulteit tans
nie 'n werklikheid gewees het nie en die D. F.
Malan-Gebou nie ingewy kon word nie. Die
bed rag vir die Fakulteit benodig, £250,000, is
weliswaar nog nie geskenk nie. maar die Uni
versiteit gaan met vertroue voort met die
Fakulteit, in die wete dat sy vriende hom nie
met die £40,000, wat nog kortkom, in die steek
sal laat nie. Na die eerste akademiese jaar van
die bestaan van die FakuJteit, is die dringende
behoefte daaraan oor en 001' bevestig.
AI die vernaamste donateurs is hartlik uit
genooi na die inwydingsfunksie van die D. F.
Malan-Gebou. As blyk van dankbaarheid teen
001' ons donateurs, eo aangesien daar, sowel vir
studente as dosente. besieling van die herinne
ring aan 'n weldoener uitgaan, is die laboratoria
en voorlesingkamers in die D. F. Malan-Gebou
na die grootste private skenkers vernoem.
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Op dieselfde dag het die formele opening
van die Universiteit vir die nuwe akademiese
jaar plaasgevind.
Sy Edele die Minister van Onderwys, Kuns
en Wetenskap, mm. J. H. Viljoen, het by die
geleentheid 'n toespraak gelewer. Matieland
vertrou dat tal van alumni en ander Universi
teitsvriende teenwoordig was, en dat hulle die
inwydingsfunksie van die sierlike en goed
toegeruste D. F. Malan-Gebou dieselfde middag
om vieruur bygewoon het.
GELDELIKE BEHOEFTES VAN DIE
UNIVERSITEIT

Die Uilbreidingsfonds
UNIVERSITEITE in Suid-Afrika kan nouliks
voortbestaan, en hulle kan glad nie huJle oplei
dings- en navorsingsgeriewe uitbrei, sonder
finansiele steun van 'n goedgesinde publiek nie.
Eel's wanneer die helfte van die bedrag benodig
vir een of ander uitbreiding by wyse van dona
sies verkry is, kan die Universiteit by die
Regering om die balans aanklop.
Stellenbosch se huidige geldelike nood spruit
uit die volgende omstandighede:
(a) Weens die snelle toename van die stu
dentetal kan die Universiteit nie meer
almal wat aansoek doen akkommodeer
nie - n6g residensieel, n6g akademies.
S00S reeds aangedui, word jaarJiks baie
aansoeke om toelating tot die koshuise
van die hand gewys weens gebrek aan
ruimte, ondanks die inspanning van alle
kragte om koshuisruimte uit te brei.
(b) Die gebrek aan akademiese ruimte en
geriewe kan miskien die beste aangetoon
word deur die toestand in die Departe
ment van Musiek. Die teenswoordige
gebou van die Konservatorium vir
Musiek, die oudste inrigting in sy soort
in die land, is in 1905 opgerig vir 'n
betreklike klein getal studente. Vyftig
jaar geIede was daar sewe dosente; van
dag is daar negentien. Die getal studente
vanjaar is oor die 500 in getal. Die gevolg
is dat die ruimte vir groep- en individuele
klasse en vir oefen, sowel as die toerus
ting, uitgebrei moet word. Daar is twee
voorlesingkamers, terwyl vier nodig is;
daar is ses kamers vir individuele onder
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rIg: veertien 1S noodsaaklik; daar is veer
tien oefenkamers terwyl die vermeerde
getal studente vyf-en-dertig gebiedend
noodsaaklik maak; daar is ses orrels en
drie-en-dertig kla viere, terwyl nagenoeg
dubbe! die getal nodig is. Die huidige
toestand dwing dosente om lot sewe-en
veertig um per week onderrig te gee.
Orrels en piano's is veertien um elke dag
in gebruik. Met die oog op hierdie om
standighede is dit voorwaar merkwaardig
dat die Conserve nog daarin slaag om
die hoe peil van werk te handhaaf, waar
voor dit vir 'n halfeeu bekend is.
(c) 'n Derde faktor is die reuseuitbreiding
van sekondere nywerhede in Suid-Afrika
gedurende die afgelope jare, wat
dringende behoeftes vir nuwe opleidings
geriewe meebring. Bv. die ingenieurs
nywerheid het die ernstige tekort aan
gekwalifiseerde chemiese ingenieurs, wat
die industriee aan bande Ie. onder die
aandag van die Universiteit gebring. Ver
skeie fabrieke het die behoefte aan 'n
departement vir die opleiding van be
stuurders met die nodige tegniese en
sakekennis beklemtoon.
Uit hoofde van voorgaande behoeftes was
die Universiteitsraad in 1955 verplig om 'n
veldtog van stapel te stuur om met verloop
van tyd 'n Uitbreidingsfonds van £300,000
byeen te bring. ten einde aldus. met 'n pond
vir-pond-bydrae van die Regering. aan be
hodtes te voldoen wat op £600,000 bereken
word.
Die vernaamste behoeftes waarvoor die
fonds gestig is, is die volgende:
Departemcnt van Kuns. Hierdie Departe-

SKENKINGS

IN

1955
£

Transvaalse en O.V.S. Kamer van
Mynwese (Vir Siviele Ingenieurs
wese)
Boede! van wyle dL A. M. A. v. d. Ster
(\tir Wiskunde en Medisyne)
Yskor (Hoofsaaklik vir Siviele loge
nieurswese)
De Beers Consolidated Mines (Vir
Algemene Doeleindes)
....
Het Jan Marais Fonds (Vir Algemene
Doeleindes)
Gravin Ida Labia (Vir Mediese Fonds)

MET

s. d.

25,000

0

17,694

2 JO

0

3,200

0

0

2,500

0

0

2,150
2.000

0
0

ment is reeds deur die Raad in beginsel goed
gekeur. Dit sal 'n omvattende reeks graad- en
diplomakursusse aanbied, nie aileen vir die
opleiding van Skoonkunstenaars nie, maar ook
van Kunsonderwysers, Industriele Ontwerpers
en Handelskunstenaars. Daar is 'n nypende
tekort aan opgeleide mense in laasgenoemde
drie rigtings. Die Departement sal gestig word
sodra die helfte van die beraamde koste van
£100,000 geskenk is.
Die beoogde Departement van Chemicse
Ingenieurswese sal ongevecr £80,000 kos, waar
van die Universiteit £40,000 by wyse van dona
sies moet vind.
Vir 'n addisionele gebou en aanvullende toe
rusting vir die Konservatorium vir Musiek word
£90,000 benodig.
Die koste van die vergroting van die Pawil
joen op Coetzenburg word op £90,000 bereken.
'n Addisionele koshuis, om die huisvesting
probleem te verlig. sal omtrent £150,000 koso
Die Geneeskundige Fakulteit. Die koste van
die oprigting van hierdie duurste van aile
fakulteite. word op £500,000 bereken. Die
Regering het reeds ingewillig om die Univer
siteit hiermee op die pond-vir-pond-stelsel by
te staan. Die Mediese Fakulteitsfonds staan op
£210,000. Hierdie tekort van £40,000, wat vir
die Universiteit met Regeringshulp £80,000 be
teken, kan deur sekere van ons donateurs wat
steun belowe het, uitgewis word. In die vertroue
dat dit wei sal gebeur, is die Fakulteit gestig
en gaan dit sy tweede jaar tegemoet.
Die Universiteit doen 'n dringende beroep
op hierdie donateurs am die Universiteit in
hierdie saak, op hierdie kritieke stadium, by te
staan in sy groot taak om aan die Afrikaanse
jeug die nodige opvoedingsgeleenthede te ver
seker.

0
0

DANK

ONTVANG

Wyle Mnr. Koos Bothma & Mev.
E. Bothma (Vir Mediese Fonds)
Mnl'. S. E. MeneH (Vir Mediese Fonds)
Mnr. S. J. Botha (Oud-Student: M.Ed.
1934) (Vir Mediese Fonds)
Ds. J. D. Roos (Oud-student: 1906)
(Vir Mediese Fonds)
Vi<;sery-Ootwikkelingskorporasie (Vir
Voedseltegnologie)
MLlnisipaliteit Stellenbosch (Vir Alge
mene Doeleindes)
S.W A. Administrasie (Vir Algemene
'Doeleindes;

1,000 0
1.000 0

0

1,000

0

0

1,000

0

0

1,000

0

0

800

0

0

760

0

0

0
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Mnr. G. E. Hendriksz (Vir Mediese
Fonds - Deel van 'n skenking van
£1,000)
.... .... .... .... .... ....
Mnr. F. J. Jacobs (Vir Mediese Fonds)
Afdelingsraad Kaapstad (Hoofsaaklik
Mediese Fonds)
S.A.N.L.A.M. (Hoofsaaklik Siviele In
genieurswese)
Marine Products Corp. of S.A. &
Namib Visserye (Vir Mediese Fonds)
Standard Bank van S.A. (Hoofsaaklik
vir Mediese Fonds) .... .... .... ..
Federale Volksbeleggings Bpk. (Hoof
saaklik Mediese Fonds) .... .... ....
Barclays Bank (Vir Mediese Fonds)
S.A. Marine Corp. Ltd. (Vir Mediese
Fonds)
.... .... .... .... .... ....
Westfalia Estate (Pty.) Ltd. (Vir Bos
boufonds) .... .... .... .... ... ....
Provinsiale Adminislrasie (Vir Opvoed
kundige Kliniek)
Wire Industries Steel. Products &
Engineering Co., Ltd. (Vir Siviele
Ingenieurswese)
Cement Sales (Ply.) Ltd. (Vir Siviele
Ingenieurswese)
I. Perel (Edms.) Bpk. (Hoofsaaklik vir
Mediese Fonds)
.... .... .
....
Afdelingsraad Stellenbosch (Mediese &
Algemene Fondse)
Metje & Ziegler Bpk. (Vir Mediese
Fonds - Deel van skenking van
£ I ,000)
O'Kiep Copper Co. (Vir Geofisika) .
Distriksbank (Vir Aigemene Doel
eindes en Nuwe Pawiljoen)
Mnr. J. A. van Niekerk (Vir Mediese
Fonds - Deel van skenking van
£1,000)
Helpmekaar-Vereniging van Kaapland
(Vir Handel. en Mediese Fonds) ....
Mnr. U. J. Kaiser (Vir Mediese Fonds
- Deel van skenking van £ I ,000) .
Mnr. M. E. Kahan (Vir Mediese
Fonds - Dee! van skenk ing van
£1,000)
Te Huis Direksie (Leerstoel Regte)
Stewarls & L10yds of S.A., Ltd. (Vir
Siviele Ingenieurswese)
Mnr. A. M. Theron (Oud-student:
B.A. 1920) (Vir Mediese Fonds)
Mnr. Herman Jonker (Oud-student:
1923) (Vir Mediese Fonds - Deel
van skenking van 1: I,000)
J. W. Jagger & Co. (Vir Mediese
Fonds Deel van skenking van
£500)
Anonymous Supporter per Dr. M. S.
Louw (Vir Mediese Fonds)
Ohlsson's Cape Breweries Ltd. (Vir
Mediese Fonds)
Mnr. K. Schmerenbeck (Deel van
skenking van £1,000 - Vir Mediese
Fonds)
Mnr. p. G. Poggenpoel (Vir Mediese
Fonds Deel van skenking van
£1,000)
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0
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0
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0
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0
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0

0

250

0

0
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0
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Heynes Mathew Ltd. (Vir Mediese
Fonds Deel van skenking van
£J,OOO)
Mnr. H. J. Nell (Vir Mediese Fonds
- Deel van skenking van £500)
African Explosives & Chem. Indus
tries, Ltd. (Hoofsaaklik vir Bosbou
fonds)
Simpson Road Construction Co. (Vir
Siviele Ingenieurswese)
Mnr. D. H. Bothma (Vir Mediese
Fonds  Dee! van skenking van
£1,000)
Mev. M. A. Gericke (Vir Mediese
Fonds - Deel van skenking van
£ 1,000)
Hind Bros & Co. Ltd. (Vir Mediese
fonds - deel van skenking van
£ I ,000)
Mnr. C. J. Meyer (Vir Mediese
Fonds Deel van skenking van
£1,000)
African Clothing Factory (Ensign)
Ltd. (Vir Mediese Fonds - Deel
van skenking van £1.000)
Mnr. J. G. Vorster (Vir Mediese
Fonds)
Mnr. R. C. Versluis (Vir Mediese
Fonds - Deel van skenking van
£500)
Bonus Beleggingskorp.
Bpk. (Vir
Sivie!e Ingenieurswese)
Nasionale Pers Bpk. (Vir Siviele
Ingenieurswese en Nuwe Pawiljoen)
P. Andrag en Seuns (Vir Sjvjele
Ingen ieurswese)
Mnr. G. F. Meyer (Vir Mediese
Fonds - Deel van skenking van
£250)
The
S.A.
Breweries,
Ltd.
(Vir
Mediese Fonds)
Central News Agency. Ltd. (Vir
Mediese Fonds)
Theron, Van der Poe! & Kie. (Mediese
Fonds)
Boland Transport (Pty.) Ltd.
Syfrets Trust Co. Ltd. (Vir Mediese
Fonds)
Mnr. E. L. van der CoIf (Vir Mediese
Fonds)
General Box Co. Ltd. (Vir Bosbou
fonds)
Cape Lime Co. Ltd. (Vir Sivjele In
genieurswese)
African Homes Trust & Insurance
Co. Ltd. (Hoofsaaklik Vir Siviele
Ingenieurswese)
Roberts Construction Co. Ltd. (Vir
Sivie!e Ingenieurswese)
African Metal Corp. Ltd.
Mnr. D. M. Conradie (Vir Mediese
Fonds)
Mnr. B. G. van Wyk (Oud-student:
B.Sc. Agric. 1933) (Vir Mediese
Fonds) Deel van skenking van
£ I,000)
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Mnr. 1. Cohen (Vir Mediese Fonds 
Deel van skenking van £500)
Mnr. F. 1. H. Ie Roux (Vir Mediese
Fonds - Dee! van skenking van
£500)
Mm. 1. C. Fourie (Vir Mediese Fonds
- Deel van skenking van £500) ..
Mnr. D. Muller (Vir Mediese Fonds
Deel van skenk.ing van £500)
Mnr. A. P. de Wit (Vir Mediese
Fonds)
Mnr. G. P. Kotze (Vir Mediese
Fonds - Dee! van skenking van
£1,000)
Mnr. F. J. Jacobs (Vir Mediese
Fonds Deel van skenking van
£ 1.000)
Lever Bros. (Vir Mediese Fonds
Deel van skenking van £500)
Mnr. F. F. M. de Witt (Vir Mediese
Fonds - Deel van skenking van
£1,000)
Mm. W. Diehl (Vir Mediese Fonds
Deel van skenking van £200)
Mnr. & Mev. R. L. Barry (Oud
student: BSc. 1919) (Vir Mediese
Fonds - Deel van skenking van
£1,000)
....
Mnr. P. J. A. Visser (Vir Mediese
Fonds - Deel van skenking van
£203)
....
Prof. E. T. Stegmann (Oud-student:
BA 1911) (Vir Mediese Fonds)
Munisipaliteit Paarl (Vir Mediese
Fonds)
Aldelingsraad Paarl (Vir Mediese
Fonds)
MOl'. C. P. du Plessis (Vir M ediese
Fonds)
Me). M. W. J. du Plessis (Vir Medie
se Fonds)
Mnr. J. P. Brand (Vir Mediese
Fakulteit - Deel van skenking van
£100)
MOl'.
Kurt Alpers (Vir Mediese
Fonds - Deel van skenking van

(100)

....

.

Shapiro Bros. (Ply.) Ltd. (Vir Mediese
Fonds - deel van skenking van
£210)
Mnr. E. Z. 1. van Vuuren (Vir Medie
se Fonds - Deel van skenking van
£100)
Mnr. K. A. Sell (Vir Mediese Fonds
- Deel van skenking van £ I00)
Mnr. L. J. FOUl'ie jr. (Vir Mediese
Fonds - Deel van skenking van
£500)
Universiteitsuitgewers & Boekhande
laars (Vir Mediese Fonds Deel
van skenking van £500)
Mnr. W. Schnebel (Vir Mediese Fonds
- Deel van skenking van £200)
Milr. J. U. Vermeulen (Vir Mediese
Fonds - DeeJ van skenking van
£100)
Bydraes van minder as £50
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'N PAAR INTERESSANTE SKENKINGS

Mnr. W. A. Krige, afgetrede makelaar van
Johannesburg. het £500 aan die Universiteit
nagelaat om hulpbehoewende maar belowende
studente wat lngenieurswese, Geo\ogie of
Landbou-Chemie studeer. geldelik te help.
Wyle Senator A. J. Nigrini het £5,000 aan
die Universiteit nagelaat vir bulp aan behoef
tige studente uit die platteland.
Vera de Vi/tiers. sangeres en weduwee van
Albert Coates, die bekende dirigent, het kos
tuums en decor ter waarde van ongeveer £ 1.000
aan die Departement van Spraak, Voordrag
en Tonee1 van die Universiteit geskenk. Haar
eggenoot was die dirigent van. 'n operageselskap
wat Kaapstad besoek het, en mej. de Villiers
was een van die sangeresse. Sy het verklaar dat
sy die skenking aan die Universiteit doen as
blyk van waardering vir die medewerking wat
sy en haar eggenoot in die opvoering van die
operas van die Universiteit ontvang het.
KORT BERIGTE OOR UNIVERSITElTS
AANGELEENTHEDE
'n. Toekenning van £8.965, betaalbaar oor 'n
tydperk van drie jaar. is deur die Nasionale
Raad vir Sosiale Navorsing aan die Universi
teit gemaak vir navorsing oor die nie-blanke
bevolkingsgroepe in Wes-Kaapland. Die werk
word deur die Departement van Sosiologie en
Maatskaplike Werk uitgevoer, en dit vorder
reeds goed.
'0 Spesiale treindiens VIr studente wat 10
Kaapstad - veral m gebiede soos Bellville,
Parow en Goodwood - woon en aan die Uni
versiteit van Stellenbosch studeer, is deur die
Spoorwee ingestel.
Prof. dr. J. F. Kirsten het as Waarnemende
Rektor tydens die afwesigheid van prof. dr.
Thorn opgetree.
Die Universiteitsraad het 'n B.Se.-kursus in
Dieetkunde en Fisiologie ingestel.
Die U niversiteitsraad het die instelling van
kursusse in Biblioteekkunde in beginsel goed
gekeur. Die Minister van Onderwys het sy
goedkeuring hieraan geheg.
DOKTORSGRADE GEDURENDE 1955
TOEGEKEN
D.Se. aan more. T. H. Barry en K. B. Borgin.
D.Se. in Bosbou aan mm. P. C. de Villiers.
D.Phil. aan more F. P. Jaeobsz en R. G. Kriel.
D.Comm. aan mm. J. Kreiken.
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STEMME

UIT DIE

OUD-STUDENTE word uitgenooi am bydraes
vir hierdie rubriek te stuur. Enigiets waar
derend, komies - iets wat die Universiteit en
studente van die verlede op interessante wyse
aan die vergetelheid ontruk, is welkom.
Sy Edele. Dr. A. J. R. van Rhyn, Minister van
Ekonomiese Sake en Mynwese, (M.Sc. 1920)
skryf:
Die studiejare op Stellenbosch was so vol
gepi'Op met allerhande interessante voorvaile
dat dit moeilik gaan om presies te se wat die
meeste indruk op die jeugdige gemoed gemaak
het. 'n Paar dinge het egter gebeur wat my
altyd sal bybly so lank as ek leef. Elke keel'
as ek aan Stellenbosch dink. kom daardie
insidente my weer helder voor die gees.
Die eerste more in die intermediere klas
kamer sal ek nooit vergeet nie. Daardie gevoel
van minderwaardigheid wat hom van elke
nuweling op kollege meester maak, het my
sonder genade beetgepak. Die een professor na
die ander het voor ons sy verskyning gemaak.
en terwyl elkeen so voor die klas staan, het
die vraag by my opgekom: "Sou daar iets in
die wereld wees wat hierdie man nie ken nie?"
Eindelik kom wyle dr. W. J. Viljoen die
klaskamer binnegestap. Die indruk wat sy
forse gestalte, sy innemende persoonlikheid, die
gees van selfvertroue wat uit sy laggende oe
gestraal het, die vriendelike en soms ondeunde
glimlag wat om sy lippe geplooi het, op my
gemaak het, sal ek nooit vergeet nie. Die
bewondering vir hierdie geleerde professor het
vinnig gestyg toe hy ons in die pragtige Neder
lands, die taal wat hy so meesterlik kon
gebruik, begin toespreek. Daai' sit ek in my
bank, 'n seun van iets oor die sestien jaar. Hoe
langer hy praat, hoe groter rys die imposante
gestalte voor my en hoe kleiner word ek. Hy
wag 'n paar sekondes, gooi sy oe na aile hoeke
van die klaskamer en laat hulle eindelik met 'n
glimlag op die halfdosyn dames rus wat ewe
skugter in die paar voorste banke aan die
regterkant van die klaskamer sit. Hy spreek
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hulle as volg toe: .,Ik ben blij dat de deuren
van onze Universiteiten eindelik open staan
voor de dochters van Eva die ook in Minervas
dienst willen treden."
Ek herinner my nag goed die geweldige
indruk wat dit op my gemaak het. Of ek des
tyds al geweet het wat ,.in die diens van
Minerva" beteken. kan ek nie onthou nie, maar
ek weet dat ek by myself gedag het: "Kan daar
'n man op hierdie aarde so groot wees soos
hierdie professor')" Vir my was hy die groot
heid self en ek het my so klein gevoel soos die
nietigste muggie.
My herinnering voer my terug na die Unie
debatsvereniging. Bennie Keet - nou prof. dr.
B. B. Keel. hoogleraar aan die Teologiese
Seminarium - dien 'n mosie in, waarin hy die
vergadering vra om Afrikaans as een van die
amptelike tale van ons vereniging te erken.
Destyds (909) was 'n lid aileen toegelaat om
of Engels Of Nederlands te gebruik. Hierdie
voorstel 10k dus 'n hewige diskussie uit. Die
gevoelens loop baie hoog. Hoe op aarde kan
Bennie Keet so iets verlang? Het hy dan geen
agting vir sy Vereniging nie, wat reeds so 'n
ryke geskiedenis besit en sulke groot manne die
wereId ingestuur het? Dit was die gees van
destyds. G'n wonder dat die mosie met 'n oor
weldigende meerderheid afgestem is nie!
Ek het nie aan die bespreking deelgeneem
nie. Goddank. As ek gepl'aat het, sou ek seker
my stem teen my moedertaal laat hoor het.
Hoe kon dit andel'S? Ons geestelike leiers het
ons destyds wysgemaak dat Nederlands ons
moedertaal was. en hoe kon dr. Viljoen iets se
wat feilbaar was? Ek het daardie aand aIleen
huis toe gestapo Ek wou alleen wees. Vir die
eerste maal in my lewe het ek gedink - pro
beer oorspronklik en selfstandig dink ....
Nou iets grappigs. Ons staan in die "quad".
Die storie sprei dat daal' 'n senior B.A.-student
in Pappie Walker se klas flou geword het. Ons
is juniors en die volgende lesuur by ou Pappie
aan die beurt. Terwyl prof. Walker op heel
ernstige wyse iets probeer duidelik maak wat

die meeste van ons me begryp nie, staan
Joggie Mentz (wyle ds. l. F. Mentz) op. Hy
uit 'n paar stamelende woorde en slaan meteens
soos 'n os neer. "Hy is flou," skree alma!.
'n Paar studente spring op en met groot 1awaai
word loggie die klaskamer uitgedra. Intussen
steun hy soos 'n gewonde bobbejaan. Toe alles
verby is, 1aat ou Pappie ewe bedaard volg: ,.1
never knew that a person in a fainting fit could
groan so loudly." Daarop antwoord iemand:
"Yes Sir, but Joggie is a junior B.A."
Wat is dit aangenaam om weer die lekker
en onverantwoordelike dae wat ek op die ou
Victoria-Kollege deurgebring het, in die her
innering terug te roep!

*

*

Mnr. J. A. Spruyt (B.A. 1908) is een van ons
senior oud-studente. Mnr. Spruyt skryf soos
vo1g na aanleiding van die ontvaogs van die
Gedenkprogram van die Goue Jubileumviering
van die Konservatorium: "By die deurlees
daarvan het my gedagtes teruggegaan na 'n
dag, 50 jaar gelede, toe ek as joog student
op Stellenbosch aangekom het en my intrek
in Wi1genhof geneem het. Die totstandkoming
van die Konservatorium staan my nog helder
voor die gees, want dit was 'n gebeurtenis om

so 'n imposante gebou in 1905 in Stellenbosch
te sien verrys. Het die hele Victoria-Kollege
dan nie in 1905 uit slegs die Hoofgebou, die
Wetenskap-afdeling en die Biblioteekgebou
bestaan nie? Dit was nog die dag van k1eine
dinge op menige gebied en in meer as een
opsig, maar vir ons handjievo1 studente was
dit 'n allerheerlikste tyd. Ons het omtrent
alma1 vir mekaar intiem geken.
Die portret van prof. Hans Endler het my
weer eens herinner aan die ge1eenthede toe ek
die voorreg gehad het om in sy blaasorkes op
te tree.
Voor my Ie die portret van ons Senior B.A.
klas van 1907, en van die sestien 1ewe daar
nog vier. In die byna 50 jaar het vir die groot
meerderheid van die klas die paadjie hier
benede a1 doodgeloop, en vir ons vier oor
blywendes - die ander twee is ds. Anton
Stegmann en ds. lohan Reyneke - het die dag
ook al vel' gevorder."
Mm. Spruyt was assistent-onderwyser aan
die Hoerskoo1 Ermelo tot 1917 en daarna
Hoof van die skool tot sy uittrede in 1943.
Sedertdien is sy adres Dolfstraat 71, Parys.
U Alma Mater bedank u vir u mooi brief en
u belangstelling, mnr. Spruyt, en wens u nog
jare van gesondheid en gelukkige rus toe.

Stemme van die Hede
1956 -'N WONDERJAAR
(Hoofartike!, Die Matie, 19 Oktober 1956)
DIE jaar 1956 is vir die gemidde1de Stellen
bosse student reeds verby, wat sy kant van die
saak betref. Van nou af rus sy toekoms in die
hande van die "Kremlin", wat sal sorg vir die
laaste twee skrikwekkende gebeurtenisse van
" die jaar, predikatedag en die eksamen. Binne
~ die voJgende week sal hy weet of hy 'n uur
aan sy telegram gaan bestee, of twee minute,
of sy akademiese jaar op 30 Oktober sluit en
of hy die onbenydenswaardige ervaring van 'n
tweede vuurdoop gaan smaak.
Wat ook al in hierdie laaste skof gebeur;
vir die gelukkiges, vir die ongelukkiges met
die mooi "Nuwejaarsbesluite", vir die veterane
wat hul Alma Mater met leedwese verlaat, vir
hulJe alma! sal die jaar 1956 onthou word as 'n

mylpaal in die kleurryke geskiedenis van hul
Universiteit, 'n jaar waarin Maties steeds voort
gebou het aan die luisterryke tradisie van hulle
voorgangers.
Eerstens was daar die reuse-poging van a1
ons studente, die J 001, wat so 'n groot sukses
was en waarvoor elkeen wat gehelp het nogeens
ons dank verdien vir die groot diens wat hulJe
aan ons Universiteit bewys het. Vanjaar se
studente het reeds die vrugte van daardic werk
gesien in die oprigting van die nuwe gebou
vir Fisiologie en Anatomie, die hoofkwartier
van die Mediese Fakulteit. Daarby het ons 'n
groot nuwe koshuis, Simonsberg, ryker geword,
weer eens bewys van die gewe1dige uitbi'eiding
wat Stellenbosch in die afgelope jare geken
merk het.
Hiermee moet ook genoem word die hoog
geslaagde dinee wat deur die Langenhoven
Gedenksaalkomitee gereel is, iets wat die ver
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Die .,Kremlin" (Sludentenaam vir die Administrasiegebou!) het die vonnis gevel: Eksamen
resultate is so pas opgeplak.
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wesenliking van die ideaal van 'n studente
sentrum in die onmiddellike toekoms baie aan
gehelp het.
Net soos die inisiatief hier van die S.R. uit
gegaan het, was dit weer die S.R. se Publikasie
komitee wat daarvoor gesorg het dat ons eie,
eerste kultuurblad Prisma, die lig gesien het,
asook 'n nuwe, vergrote Stellenbosse Student.
Op die kultuurgebied was die Maties weer
eens aktief. Ons dink byvoorbeeld aan die
Sangfees, aan die Mozart-herdenking, aan die
baie besoekende kunstenaars na wie dit ons
voorreg was om te luister.
Maar die uitstaande prestasies wat die Maties
van 1956 sal onthou, is ongetwyfeld die van
ons sportmanne! Nie aileen het ons atlete twee
Springbokke in hulle geledere gehad en weer
eens die Dalrymple verower nie: ons rugby
klub het sewe Spriogbokke opgelewer, en daar
by vir die eerste keer in die geskiedenis van
Matie-ru~.')y al tien die ligabekers in die W.P.
verower. Sodoende het hulle, wat rugby betref,
van 1956 'n onoortrefbare wooderjaar gemaak.
Seker nog nooit tevore was daar soveel rede
om trots te wees op ons Matieskap nie.
Trots aUeen is egter nie genoeg nie. Met 'n
verlede wat so vol is van groot en mooi pres
tasies, wag 'n took op elke Matie: om hierdie
ryke erfenis te bewaar en aan te vul met die

beste wat die toekoms bied, am van 1957 'n
gedenkwaardige jaar te maak in die annale van
die Stellenbosse studentelewe. Dit is u taak.

*

:!'

Brief van Skimpie, Die Matie, 19 Oktober
1956:
Liewe? Pa? en Ma?
Het ou Kolletjie al gekalwe? Ek stel belang
in die boerdery, Pa. Hier by ons het mos nou
'n nare affere gebeur dat ek met Predikatedag
(Pa moenie probeer verstaan nie - dis weer
een van die nuwe uitvindinge van die jong
mense) ek het toe nie die paal gehaal met die
klassyfer nie. Ek kan nie vir Pa vertel hoe dit
werk nie. NOli kan ek nie eksamen skryf nie.
Pa. Ek het gedop, Pa. Dis nie my skuld nie,
Pa. Ek het hierdie jaar nie meer as twee keel'
gaan fliek nie. Ek het nie 'n meisie nie (Pa weet
tog). Ek rook nie. Ek het elke aand geleer, Pa.
Ek het my bes gedoen!
Verwag my later,
SKIMPJE.

*

*

Senior: Jong, wat loop jy?
Eerstejaar: Nee, ek loop sommer na die
Uitspan.

RUGBYPRESTASIES
DIE MATIES van vandag belewe op die gebied
van rugby vet jare. Menige oud-Maties sal
met 'n tikkie weemoed terugdink aan maerder
jare toe hy (sy) Matie was! Maar geniet heden
daagse Maties die pret van student wees meer
as die student van vroeer en die oud-Maties
van vandag? Dit is net nie moontlik nie! Wen
of verloor. ons het baljaar!
Neentienhonderd vyf-en-vyftig was 'n fees
jaar en tegelyk 'n jaar van groot prestasies. Die
rugbyklub het sy vyf-en-sewentigjarige bestaan
feestelik gevier en dit bekroon deur agt van die
tien rugbykompetisies van die Westelike Pro
vinsie te wen en sodoende 'n rekord op te stel.
Geen ander klub het dit al reggekry nie. Boon
op het vier van die sestien spanne wat vir
kompetisies ingeskryf het. tweede geeindig.
Die eerste span se prestasie om die W.P. se
Groot-Uitdaagbeker te verower, is tot aansien

like mate aan die goeie werk van die "Home
Guard" te danke! Met hulle uitblinkers gedurig
aan die rondry in toetswedstryde. of saam met
die Junior Springbokke. het die tuisblyers hulle
self die "Home Guard" gedoop.
Die toetse en die wedstryde van die Junior
Springbokke het soms tot ses gereelde senior
spelers uit die klubwedstryde gehou.
Niemand het gedink dat 1955 se prestasies
gou weer geewenaar sou word nie. Maar wie
se! Met sewe Matie-Springbokke in Nieu
Seeland bring die "Home Guard" in 1956 al
tien bekers na Stellenbosch. Twee spanne (die
reserwe A- en CC-spanne) het dwarsdeur die
seisoen onoorwoone gebly. Daarbenewens was
vier Matiespanne tweede in hulle onderskeie
kompetisies. Gedurende die wintervakansie.
sonder elf van hulle staatmakers. het die eerste
33
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Die Matie-Springbokke van 1957 net na hulle ontvangs deur die Rektor. Van links na regs:
Ds. J. S. Gericke. Vise-Kanselier; Pat Montini; Boet Lochner (M.Sc. 1953); Dawie Ackermann
(B.A. 1954); prof. H. B. Thom (Rektor): Jeremy NeZ; Jan du Preez (D.Sc. 1956):
Piet du Toit. James Starke (M.Sc. 1955) was nog op reis na Suid-Afrika.

;span in Transvaal skoonskip gemaak. Hulle het
.al vyf wedstryde gewen en van die sterkste
Transvaalse spanne, soos Harlekyne en Brak
pan. met tellings van 27~8 en 29~6 onder
skeidelik, oorrompel.

AANDAG,

QUD-MATIES

EN

PROF. M. S. TALJAARD. van die Departe
ment van Aardkunde, vertrek op 28 Junie 1957
met drie-en-dertig van sy studente op 'n stud ie
reis van ongeveer drie weke. Die S.A. Spoorwee
vervoer die geselskap goedgunstiglik teen 'n
spesiale studiekonsessie en haak hulle wa op
die volgende plekke af, waar hulle agtereen
volgens 'n paar dae op elke standplaas in die
veld vir studie en navorsing sal vertoef:
Matjiesfontein, Zwartshalte (nie te ver van

Dat die eerste span Intervarsity vedoor het
wei, daarvan praat ons liewer nie nou nie!
Die sewe Matie-Springbokke en die "Home
Guard" het gesorg dat 1956 in rugbykringe en
onder oud-Maties nooit vergeet sal word nie.

~
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Prins Albert en Fraserburg nie), Molteno,
Mimosa (naby Uitenhage), Vondeling (naby
Willowmore en Uniondale), Oudtshoorn en
Robertson.
Die studente moet hulle eie kos saamneem
en voorberei, en koester die stille hoop dat
goeie Samaritane hulle met versnaperings sal
verras. 'n Karmenaadjie of soutribbetjie sal nie
versmaai word nie! In elke geval sal hulle die
geselskap van oud-Maties en ander vriende
saans om die kampvuur verwelkom.

Oudstudente-nuus
NUUS VAN DIE TAKKE VAN DIE
OUDSTUDENTE-BOND
DIE eerste oudstudente-organisasie is in die
dae van die Victoria-Kollege. in 1916, in die
Jewe geroep. Dit het bekend gestaan as De
Unie van Oudstudenten. Vooraanstaande mense
het 'n leidende rol in De Unie gespeel, soos
prof. W. E. Malherbe, prof. dr. G. G. Cillie
Sr., dr. T. B. Muller, dr. J. H. Neethling en
prof. D. A. A. Pauw.
Die huidige organisasie. Die Bond van Oud
Studente van die Universiteit van Stellenbosch,
het in naam reeds verskeie jare bestaan al
vorens dit deur die eerste algemene re-unie
van oud-studente op Stellenbosch in J unie
1931 formeel gekonstitueer is. Die Konstitusie,
wat in hoofsaak vandag nog geldig is, is deur
.(jie re-unie bekragtig.
Die Stellenbosse Oud-Student het tot 1947
as orgaan van die Bond gedien.
Na 1931 is takke geesdriftig op tal van
plekke gestig. Verskeie van hiei'die takke het
«)l1gelukkig doodgeloop.
Gedurende die afgelope jare het die Univer
siteit heelwat meer aandag aan die Bond gewy.
Op 'n reenerige aand in Mei 1955, taamlik
1aat (dit was na 'n langdurige sitting van die

Senaat van die Universiteit) het die Rektor.
vergeseI van die Hoof van die Inligtingsburo.
vertrek om oud-studente te gaan opsoek. Die
volgende aand op Upington is die eerste van 'n
hele reeks vergaderings van oud-Maties, dona
telli'S en ander belangstellendes toegespreek.
Telkemaal het die Rektor sy gehore op
besielende en onderhoudende wyse oor die
roeping van die Universiteit van Stellenbosch
toegespreek en vera I die volgende beklemtoon :
'n universiteit is nie slegs 'n bolwerk van die
wetenskap nie, en daarom aanvaar die Univer
siteit van Stellenbosch t.O.V. sy studente 'n
verantwoordelikheid wat veel verdeI' strek as
bloot die akademiese. Opvoeding op 'n veel
breer grondslag word ten doel gestel. Met be
hulp van sy Eerstejaarskema het die U.S.
daarin geslaag om reeds merkwaardige resul
tate te bereik wat die bou van karakter en per
soonlikheid van studente en hulle eksamen
resultate aanbetref. Die u.s. staan in diens van
die Afrikaanse volk. Daarom is hy hom bewus
van sy taak om studente toe te rus om as toe
komstige 1eiers te kan optree. Met die oog hier
op word dissipline streng gehandhaaf.
Die algemene gedrag van studente vandag
spreek van die heilsame uitwerking van hierdie
optrede.
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STIGTINGSVERGADERING VAN 'N T AK
VAN DIE OUD-STUDENTEBOND TE
UPINGTON, 21 MEl 1956

Kenhardt-tak na afloop van die voetbalseisoen
in 1956 ontvang: ..Dra asb. ons hartlike geluk
oor aan Rugbyklub uitstaande prestasie afge
lope seisoen". Namens die Rugbyklub, baie
dankie, oud-Maties.

Die Hoof van die Inligtingsburo is gevra om
die aanwesiges oor die funksie en doel van die
Bond toe te spreek. Dit is gedoen aan die
hand van die oortuiging dat oud-Maties mekaar
nodig het; dat oud-Maties nog hulle Alma
Mater nodig het en dat die Alma Mater nog
haar oud-studente nodig het.
Onder leiding van mnr. Jan F. Kotze (B.A.
1922) (voorsitter van die reelingskomitee en die
persoon by wie die gedagte aan 'n tak van die
Bond te Upington ontstaan het) is met akkla
masie besluit om 'n tak vir die distrikte
Gordonia en Kenhardt in die lewe te roep. Die
volgende Bestuur is gekies: Mme. J. H. J.
van der Merwe. (Skoolinspekteur; M.Sc. 1927)
voorsitter; L. W. Joubert (Prokureur; B.Comm.
1945) sekretaris-tesourier; en mme. C. P. H.
Geldenhuys (Kakamas. B. Comm. 1932);
W. Theron (Keimoes, B.Sc. 1936) en J. J. de
Beer (Groblershoop, D.O.V. 1950) die by
komende lede.
Sowat honderd oud-Maties, afkomstig van
plekke sover as Kenhardt en Kakamas, het
dieselfde aand 'n dinee bygewoon om aan 'n
egte Matiegees uiting te gee. Grappe en her
innerings uit studentedae is van aile kante
gehoor en 'n mens het weer pure Matie gevoel.
Van oud- of ou Maties was daar nie sprake
nie!
Die volgende telegram is van die Upington

KIMBERLEY
Ook die volgende aand, met die stigting van
'n tak op Kimberley, was daar blyke van groot
geesdrif. Die pret en segoed van mm. Koos
Meyer (1940-1944) en wyle mme. Billy
Trengove en Van Kerkhof, wat met smaak
vertel is, het almal laat skaterlag. Studente
liedjies is gesing asof daar 'n klomp lkeys
naby is!
Die Bestuur is soos volg saamgestel: Voor
sitter: mnr. N. Smit (Skoolhoof. Diamantveld
LaerskooL M.Ed. 1944); sekretaris: mm.
O. Geyser (Onderwyser, Diamantveld-Hoer
skool, B.A. 1953) en addisionele lede. mnr.
L. Smith (B.A. 1928) en ds. W. Fullard (B.A.
1945).
POTCHEFSTROOM
Die tak, Potchefstroom, wat reeds baie jare
bestaan. het 'n puik byeenkoms in die vorm
van 'n dinee gereel. Honderd-en-twintig gaste
het in die gees weer terug in Matieland geleef.
Die Rektor is luid toegejuig en staaltjies van sy
studentedae is ten volle geniet.
Selfs vir die Dagbrekers was dit nie nodig
om ..seconds" te skree nie: kos was daar
genoeg! Die spyskaart het as volg daaruit
gesien:

OUd-Matie Qrooteet
o

Rom (TA)-MA TlESOP
GEBAKTE HAKKIESDRAAD MET SUURLEMOEN
ONDER DIE WOLKOMBERS MET ERTJIES
GEBAKTE KONINGKRAAI
GEKOOKTE JAKKALSAAS MET QUINTlEJELLIE
VARS GROENTE
JAN IN DIE SAK MET KROMHOUTSAP
YSBEER
BOERETROOS
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Die aftredende voorsitter. mm. J. H. Preller
(M.Sc. 1933), en die sekretaris. mm. P. W.
van del' Walt (B.A. 1940), was hoofsaaklik vir
die genoeglike aand verantwoordelik.
Die nuwe bestuur staan onder voorsitterskap
van prof. dr. H. L. Swanepoel (LL.D. 1943)
en mnr. Van del' Walt is tot sekretaris herkies.
Verder is besluit om nie so seer die omliggende
dorpe op die Bestuur te verteenwoordig nie,
maar weI die jaargroepe. Die addisionele lede
is derhalwe soos volg: Mm. A. J. P. Burger
(B.Sc. 1919) vir diegene ·wat voor 1920 op
Stellenbosch was; mm. J. Brevis (RA. 1920
(?)) vir die groep 1921 tot 1930; ds. C. F. R
Naude (B.A. 1934) vir die groep 1931-1940;
mm. B. D. Lombard (REd.Ph. 1944) vir
1941-1950. en mej. A. E. Snyman (B.Mus.
1952) vir oud-Maties wat na 1951 klaargemaak
het. Mej. Snyman verteenwoordig eintlik ook
al die dames want nie een van hulle was glo
voor 1951 op Stellen bosch nie!
PRETORIA
Die oud·Maties in Pretoria het ook gesorg
vir 'n gulle ontvangs van dIe Rektor en het
oorgenoeg bewys ge1ewer dat hulle harte vir
Stellenbosch nog warm klop. Mm. H. C.
Raubenheimer (RSc. 1932) is tans voorsitter;
dr. Jan J. D. Willers (B.Comm. 1948), vise
voorsitter; mm. E. P. (Ted) Evans (M.Sc.
1953), sekretaris (adres: Posbus 994, Pretoria,
en telefoonnommer; 23221); mm. Braam
van Staden (M.Comm. 1952). penningmeester;
en mej. Jackie J. van del' Westhuizen (B.A.
1954), en mm. Graaf Oosthujzen (M.Sc. 1954)
die addisionele lede.
Die vrae en besprekings het groot belang
stelling in die nuwe ontwikkelings en probleme
op Stellenbosch getoon, soos die opening van
die Geneeskundige Fakulteit. die instelling van
militere graadkursusse. die Eerstejaarskema en
·~ie moeiUkheid
met die huisvesting van
·studente.
JOHANNESBURG
Die laaste besoek op hiel'die haastige maar
vrugbare reis van die Rektor en die Hoof van
die Inligtingsburo was aan Umpa. die tak van
die Bond op Johannesburg. Hier is finale be
wyse ge1ewer dat niks. nie die grootte van die
stad, of die distansie van die~ Alma Mater.

of die hoogte bo seespieel, die Matie-hart kan
afkoel nie. Die geesdrif om kontak met Stellen
bosch te behou. het die Inligtingsburo laat
deurloop omdat 'n oud-studenteblad nie gouer
verskyn het nie!
Ook hier is op ondubbelsinnige wyse steun
toegese aan die Universiteitsbeleid soos deur
die Rektor uiteengesit.
Mm. A. J. Theron (Hoerskool Helpmekaar
(B.Sc. 1922) is tot voorsitter verkies; mme.
Gerald F. Booyzen en P. J. Botes (RSc. Ing.
1951) tot sekretaris en tesourier onderskeidelik;
en drs. E. F. (Evert) Potgieter (RA. 1946) en
A. J. Visser (D. Comm. 1941) en mme. G. J.
(Chicken) Pienaar (1932-1936) en S. van del'
Plaat (M.Sc. 1949) tot addisionele lede.
Die Inligtingsburo is sedertdien aangenaam
verras deur 'n besoek van Umpa se wakker
sekretaris, mm. Booyzen. Hy het o.a. die voor
stel gemaak dat die Inligtingsburo takke van
die Bond verwittig van die besoeke van
Universiteitsdosente en andere aan hulle om
gewing. Ontvangste kan dan gereel word wat
sal meehelp om oud-Maties saam te snoer en
die bande met Stellen bosch te verstewig.
WINDHOEK
Mm. A. (Vlooi) Franzsen (M.Sc. 1941), voor
sitter van die tak Windhoek, het ook by die
Inligtingsburo kom inloer, om te gesels en 'n
tjek van £25 aan sy Alma Mater te oorhandig I
Dit is verlede November ingesamel deur middel
van 'n gesellige byeenkoms van oud-Maties.
Met behulp van braaivleis is die sakke los
gewoel om die laaste £25 in te samel van 'n
skenking van £100 wat ten behoewe van die
Geneeskundige Fakulteit belowe is. Die
materieIe steun word deur die Universiteit ten
seerste gewaardeer. Die morele steun, waarvan
dit getuig, is vir die Alma Mater 'n riem onder
die hart. veral aangesien die gedagte by die
oud-Maties van die kontrei self ontstaan het.
Van harte dank, oud-Maties van Suidwes!
Die Windhoekbestuur het 'n besielende
omsendbrief aan aile oud-studente van Suid
wes gestuur om hulle aan te spoor om daad
werklik in die Bond belang te stel.
In 1955 het die Rektor en die Hoof van die
Inligtingsburo 'n vlugtige maar besonder aan
gename besoek aan die oud-Maties van Wind
hoek afgele.
Mm. G. F. Coetzee (RSc. 1944) is die sekre
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taris van hierdie wakker tak van die Bond,
en mnr. C. J. Schuyling van Doorn (B.Sc.
1955) die bykomende lid. Die driemanskap van
Suidwes 1aat nie gras onder hulle voete groei
nie.
QUEENSTOWN
Kort voor Intervarsity, 1956, het die Inlig
tincrsburo van mnr. Jozua Serfontein (RSc.
1951), Mi1nerstraat 23, Queenstown, 'n drin
gende telegram ontvang met die versoek dat
honderd intervarsity-hoedjies vir die oud
Maties van Queenstown gestuur word. Die
hoedjies is met die vriendelike medewerki~g
van die Intervarsity-komitee afgestuur. DIe
gevolg was dat. volgens mnr. Serfontein, 90
oud-Maties van Queenstown en omhggende
dorpe 1ekker intervarsity ~evier het. :Veral die
liedjies en hoedjies het dIe verskl1 10. ouder
domme uitgewis en almal was weer Matle. Mnr.
Malan de Kock (REd. 1927) op sy dag Matie
dirigent, het gesorg dat alma1 uit volle bors
sing.
'n Tak van die Bond is gestig met die vol
gende ampsdraers: Ere-president: dr. L. V.
Rex (D.Ph. 1927); Voorsitter: mm. P. W.
Dreyer (RA. 1931), Hoof van die Laerskool
Hangklip; Sekretaris: mnr.. A. C. ~e V. van
Niekerk (B.Sc. 1945). van die plaashke streek
kantoor van die Afdeling Grondbewaring en
Voorligting; en addisionele lede: mej. Zel~a
J. Smit (B.A. 1954), mm. L. H. (Barnle)
Barnard (B.A. 1941) en mnr. C. V. Dickason
(B.Comm. 1948).
Mnr. Serfontein se dat die aand so genotvo1
was dat dit niks saak gemaak het dat Inter
varsity verloor is nie I
DURBAN
Twee jaar gelede het die Rektor. en die
Redakteur 'n genoeglike aand met dIe oU.d
Maties van Durban deurgebring. Oud-Matles
van heinde en ver. selfs van Vryheid en Lady
smith. het die gesellige dinee in die Suid
Afrika-Klub bygewoon.
By die geleentheid is mnr. J. H.. Stander
(B.A. 1923). Skoo1inspekteur, tot vOOl"Sltter ve~
kies; dr. C. J. Jooste (D.Ph. 1944) van die
Departement Sosio10gie, Universiteit van Natal.
as sekretaris; en die volgende as bykomende
1ede: Mevv. Dolce E. Cillie (geb. Koch
B.Sc. 1931) en Betta Lombard (geb. Strydom)
B.A. 1943) en mnre. L. Fourie ('1), F. D. Heese
(B.A. 1922) en G. du T. Cillie (REd. 1932).
38

Hierdie bestuur het met intervarsity 'n heel
aangename byeenkoms vir Maties en Ikeys
gereel. Mnr. Hein Toerien (M.A. 1946) eertydse
Matie-pianis, was voor die klavier. Die Bestuur
is voomemens om die volgende saamtrek op·
Pietermaritzburg te reel.
NAMAKWALAND
By verskillende oud-Maties van die geweste
O'Kiep en Nababeep, o.a. by mnr. M. G.
Loubser (B.Comm. 1945), het die begeerte ont
staan om 'n tak van die Bond te stig. 'n Bestuur
is gekies waarvan mnr. C. H. Saayman (B.Sc.
1946) die sekretaris is.
Lede van die Universiteitskoor wat in Junie
1955 a1daar 'n uitvoering gegee het, het met
groot waardering vertel van die gasvryheid wat
hu1le onder meer van die oud-Maties van die
geweste geniet het.
UITBREIDING VAN DIE BOND
Hoewel dit moeiJik is om dit in 'n vol pro
gram in te pas. het die Rektor die afgelope
twee jaar, tien of veertien dae afgesonder ~m
takke van die Bond te besoek en om die stlg
tincr van nuwe takke by te woon. Die gedagte
be;taan om in Mei of Junie 1957 alumni in
Oos-Kaapland op te soek. Sal die Besture van
die takke op Port Elizabeth en Queenstown
asb. met die 1nligtingsburo in verbinding tree?
- hoe vroeer hoe beter!
Oud-Maties van Mosselbaai. George. Oudts
hoom. Oos-Londen, Cradock, Graaff- Reinet
en Midde1burg. wil u nie die ge1een~heid g~
bruik am 'n tak van die Bond p1aasltk te stlg
nie? 'n Uitnodiging aan die Rektor in hierdie
verband, kan aan die Inligtingsburo gerig word.
DIE OUDSTUDENTE-KLEURBAADJIE
Oud-Maties kan gerus help met die netelige
saak wat in onderstaande brief aangeroer word.
Die Inligtingsburo het talle klagtes oor die
baadjie ontvang.
Geagte Oud-Matie.
Gedurende die afgelope jaar het die Stu
denteraad besluit am die moontlikheid en
wens1ikheid van 'n nuwe Oud-Matiebaadjie te
ondersoek. Hierdie besluit is geneem omdat
die huidige Oud-Matiebaadjie antwerp is am
by 'n wit broek gedra te word.

Omdat dit 'n saak is waaroor die huidige
Maties nie alleen kan en wil beslis nie, wil ons
graag u mening as oud-Matie, vir wie die saak
weI deeglik raak, verneem. Ons sal baie bly
wees as u vir ons kan laat weet of u die saak
in beginsel goed- of afkeur, en indien u dit weI
goedkeur, of daar enige antwerp is wat u graag
sou aanbeveel. Wat dink u bv. van 'n effe
kleurige baie diep maroon vir die baadjie met
by. die gewone Matiewapen met die woord
..Oud-studente" of .,Oud-Maties" daarby?

Rig u skrywe asb. aan Die Redakteur. Matie
land, wat sommige in die blad sal plaas am
gedagtes tot iets prakties en aanvaarbaars te
laat kristalliseer, en aile briewe aan die Kleure
komitee sal oorhandig.
Ons vertrou op u voBe samewerking en kyk
uit na u antwoord.
Hartlike Matiegroete.
Dienswillig die uwe.
(w.g.) Louis Heyns .
(Voorsitter, Kleurekomitee)

I-I- - V a n H E I N D E - - - - - I I
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Laat die Redakteur van u hoar! Ons plaas
graag berigte omtrent die akademiese en ander
onderskeidings deur oud-studente behaal,
omtrent hulle aanstellings. bevorderings, onder
vindings. bewegings, prestasies: in die alge
meen. enigiets wat u Alma Mater en alumni sal
interesseer. Ons verneem oak graag van oud
studente in die buiteland.
Dit is met groat genoee dat ons die onder
staande oud-studente, namens die Universiteit
en namens die Oud-Studentebond, gelukwens
met die dienste en prestasies deur hulle gelewer.
Hulle word van harte sukses in hulle werk
kringe toegeroep.
Ten einde u universiteitsvriende in staat te
stel am u te eien. sou dit goed wees as oud
studente ook die naam of bynaam vermeld
waaronder hulle aan Universiteitsvriende be
kend was. Dit word saam met die ander
besonderhede geregisti'eer.
Alumni kan gerus met hulle au vriende weer
in verbinding tree. of ten minste aan bulle
':gelukwensings met Kersfees en Nuwejaar stuur.
Prof. dr. J. H. Kellerman (D.Sc. 1939) is tot
Assistent-Direkteur van die W.P. Vrugtenavor
singstasie op Stellenbosch aangestel.
Prof. Kellerman het die grade B.Sc., M.Sc. en
D.Sc. in Landbou op Stellenbosch behaal, en
die graad D.Phil. aan die Universiteit van
Wisconsin in Bio-chemie en Voedingsleer.
Nadat dr. Kellerman vir agt jaar navorsings
beampte op Onderstepoort was. is hy in 1940

VER=========:::::J

as hoogleraar aan die Landbou-fakulteit van
die Universiteit van Pretoria aangestel. Prof.
Kellerman is lid van die Nasionale Voedings
raad.
Dr. H. S. Pretorius, argivaris van die N.H.
of G. Kerk in Transvaal, is in Desember 1955
oorlede. Sy Alma Mater en die Oud-Studente
bond betreur sy heengaan en betuig opregte
meegevoel aan sy naasbestaandes in hulle
onherstelbare verlies.
Dr. J. C. G. Kotze (B.A. 1924) van die
gemeente Woodstock is in die plek van dr.
Gerdener tot hoogleraar in die Praktiese God
geleerdheid en Sendingwetenskap aan die
Kweekskool op Stellenbosch benoem.
Dr. Kotze het in 1943 vir die doktorsgraad
in die Praktiese Godsgeleerdheid begin studeer.
aanvanklik aan die Universiteit van Pretoria
en daarna in Princeton, V.S.A. Hy is vervol
gens as sekretaris van Evangelisasie deur die
Kaapse N.G. Kerk aangestel, 'n betrekking
wat hy in 1954 neergele het.
Dr. Dirk J. Kotze (D.Phil. 1954) is met in
gang 1 Julie 1956 tot Senior Lektor in die
Departement van Geskiedenis op Stellenbosch
aangestel. Hy het in 1948 die meestersgraad
met onderskeiding behaal. Met 'n Koningin
Victoria-Stipendium, en later met 'n beurs van
die Nederlands-Suid-Afrikaanse Vereniging,
het hy aan beide die Gemeentelike en die Vrye
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Universiteite. Amsterdam, gestudeer onder
proff. Romein, Smitskamp, Smit en ander. In
1954 het hy op Stellenbosch die doktorsgraad
met die proefskrif, ..Die Eerste Amerikaanse
Sendelinge onder die Zoeloes, 1835-1838",
verwerf.
Ds. G. Bam (M.A. 1953) van die Groote
Kerk. Kaapstad. en ds. C. W. Steyn (B.A.
1950) van die gemeente Maitland is op dieselfde
dag getroud, en albei moes hulle gebooie self
in die Kerk aflees. Hulle was klasmaats in die
Kweekskool. Ds. Steyn is getroud met mej.
Belia Jacobs van Neilersdrif, en ds. Bam met
mej. Rinie van Zyl van Porterville.

Die volgende twee oud-Maties is tot dosente
in die S.A. Weermagakademie aangestel:
Mnr. D. E. Nel (M.A. 1947) tot Lektor in
die Militere Aardrykskunde, en mnr. J. E.
Potgieter (M.Sc. 1947) tot Lektor in die Mili
tere Fisika.
Mnr. H. P. Jacobs, Kalkuilen, Carnarvon. 'n
Spesiale woord van verwelkoming aan mnr.
Jacobs as een van die mees beiaarde ingeskrewe
lede van die aUd-Studentebond. Mnr. Jacobs
is 81 jaar oud. Matieland vertrou dat mnr.
.r acobs nog in welstand verkeer.

Is daar ouer lede?
Mnr. P. A. M. van der Spuy (B.Sc. Agric.
1928) assistent-onderwyser in Wetenska p aan
die Hoec'kool. Maitland, is tot hoof van die
Hoerskool. Bergvliet. Kaap, met ingang 1
Januarie 1957 aangestel.
Oud-regter H. S. van Zyl (B.A. 1897), een
van ons mees geeerde oud-studente. is in
Oktober 1955 oorlede. Hy was een van die stig
ters van die Nasionale Party en van die Help
mekaar-vereniging. Hy was voorsitter van die
Historiese Monumentekommissie en Voorsitter
van die Van Riebeeckvereniging. Van 1917
was hy lid van die Raad van die destydse
Victoria-Kollege en van die Universiteit van
Stellenbosch. totdat hy in 1947 bedank het.
Van 1934 was hy ook vir dertien jaar Vise
kanselier van die Universiteit.
Wyle oud-regter Van Zyl is in 1920 tot
regter benoem. en vyftien jaar later tot regter
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president bevorder. Die eerste uitspraak
Afrikaans het van hom gekom.

In

Dr. M. H. de Kock (B.A. 1916) het 'n ere
graad in die Regte van die Universiteit van
Kaapstad ontvang. As president van die S.A.
Reserwebank, as ekonoom en skrywer van ver
skeie boeke oor bank- en geldwese, en as Suid
Afrika se verteenwoordiger op baie ekonomiese
wereldkonferensies, het dr. De Kock hom
onderskei as een van ons mees vooraanstaande
oud -studente.
Dr. de Kock het op agtienjarige leeftyd die
graad B.A. met onderskeiding aan die Victoria
Kollege behaal.
Dr. P. G. J. Koornhof (B.A. 1947) is aan
gestel as Senior Lektor in die Volkekunde aan
die U.O.V.S. Dr. Koornhof het die graad B.A.
aan die Universiteit SteJIenbosch behaal, en is
in 1949 met 'n Rhodesbeurs na Oxford waar
hy in 1952 die doktorsgraad in Volkekunde
verwerf het.
Mej. Y. A. van Eeden (H.p.a.D. 1954) het
van Malmesbury na Zuurbraak, K.P., verhuis.
Sy skryf: "Dit doen 'n ware Matiehart goed
om gereeld Stellenbosse nuus te ontvang."
Dr. Elize Lindes (M.A. 1952) het verlede
jaar die doktorsgraad in die Nederlandse Taal
en Letterkunde en in Afrikaans met lof aan
die Universiteit van Amsterdam verwerf. Prof.
dr. N. P. van Wyk Louw was haar promotor.
Dr. Lindes is vanjaar lektrise in Nederlands
Afrikaans aan die Universiteit van Suid-Afrika.
Ds. George Carstens (1940-1942) studeer aan
die Vrye Universiteit. Amsterdam, vir 'n
doktorsgraad in die Teologie. Sy proefskrif
handel oor die Praktiese Teologie. Hy hoop
om teen die end van 1956 klaar te wees.
Mnr. Mauritz H. O. Kloppers (B.A. 1951)
werk aan 'n doktorsgraad in Ou-Testamentere
Teologie. Hy studeer ook aan die Vrye Univer
siteit, Amsterdam, en hoop om sy studies in
1957 te voltooi.
Mnr. Willie Serfontein (M.A. 1951), die
bekende tenoor, wat as solis in die Sangfees,
Kweekskoolkoor en voor die radio opgetree
het, het in Utrecht (Nederland) in die Teologie

gepromoveer. Sy proefskrif handel oor die dog
matiese houdbaarheid van die Psalmberyming.

Mev. Andre VenIer (geb. Oosthuizen) (B.A.
1954) sit haar musiekstudies in Nederland
voort.
Mnr. Willie B. van Wyk (M.A. 1954) studeer
Teologie aan die Vrye en hoop om teen die
einde van 1957 klaar te maak. Hy is aan mej.
Connie Metz, 'n Hollandse dame wat op Stel
len bosch gestudeer het, verloof.
Mnr. Piel J. J. Ackermann (1946-1950) hoop
om teen die middel van 1958 sy studie in die
Tandheelkunde te Groningen te voltooi. Hy
het Stellenbosch op die gholfbaan verteen
woordig.
Mnr. Theo Adler (LL.B. 1955) studeer in
Leyden aan sy doktorsgraad in die Regte en
maak einde 1957 klaar.
Mnr. Piet Conradie (M.A. 1952) seun van ds.
W. G. Conradie van Stellenbosch, tydelike lek
tor in die Klassieke aan sy Alma Mater en
bekende B.T. Kaner, probeer sy studies in
Utrecht (Nederland) teen die einde van 1957
afhandeI.
Mnr. Andre M. Hugo (M.A. 1950) het ook
in die departement Klassieke Tale op Stellen
bosch as Lektor opgetree en hou tans vir Piet
Conradie in Utrecht geselskap. Hy hoop om
teen die einde van 1956 af te studeer. 'n Reeks
artikels oor Kerkmusiek het van hom in die
Kerk"ode verskyn.
Mm, Pierre R. Smit (B.A. 1944) is verbonde
aan die Njassalandse sending en op Kasungu
gestasioneer. Hy is in 1950 met mej. Christina
M. de Vos getroud. Mev Smit het B.A., S.O.D.
in 1948 op Stellenbosch behaal, waarop sy as
.~ sendingonderwyseres na Njassaland is.
Mnr. G. S. de K. de Waal (OJ. 1919) is een
van ons senior oud-studente. Hy het in 1911
die Intermediere eksamen aan die Victoria
Kollege afgele, en nadat hy B.A. privaat ver
werf het. het hy in 1919 OJ. behaaI. Mnr. De
Waal het afgetree nadat hy 37 jaar onderwys
gegee het. Vir 30 jaar was hy Hoof van die
Hoerskool Zeerust, waar hy diep spore getrap
het. In 1938 het hy, met behulp van die uitruil

stelsel. 'n jaar in Australie onderwys gegee en
in 1952 het hy en mev. De Waal as voorligters
800 immigrante op Die Waterman na Suid
Afrika vergesel. Mev. De Waal was 'n nooi
Van der Spuy. Sy het in 1928 die vierjajrige
kursus B.A.-L.S.O.D. binne drie jaar afgele.
Mm. De Waal gee tans tydelik onderwys aan
die Staatskool, J-:!Iobane, Natal.

Mnr. William (Bill) L. Marlley (B.Sc. Land
bou 1954), bevind hom tans in Nieu-Seeland,
waar hy verdere ondervinding aan die Massey
Agricultural College opdoen. Mm. Martley is
gretig om van ander oud-studente te verneem
en het vriendelik aangebied om ander wat in
die buiteland studeer of reis van advies te
bedien. Mm. Martley skryf dat "hy nie sy
nek te veel wil uitsteek nie", maar dit tog oor
weeg om ons iets te laat verneem van Nieu
Seeland, veral die landbou. Hy kan gerus so
maak en hoef hom nie oor sy nek te bekommer
nie!
Mnr. L. P. Nigrini (B.A. 1920) van die Hoer
skool, Zeerust, was student in die jare 1920
toe hy die B.A.-graad met onderskeiding ver
werf het. Ondertussen was sy enigste dogter.
Lorinda, tans mev. Braam de Klerk van Oudts
hoom, ook al weer 'n Matie. Mnr. Nigrini
het 'n gewaardeerde donasie aan sy Alma
Mater gestuur en dit betreur dat hy so ver van
"die liewe ou Matieland" is. Ondanks klim
mende jare het die onderwysowerhede by hom
aangedring om nog nie uit te tree nie.
Mnr. Gustav Conradie (Regs-B.A. 1948) is
tans sub-redakteur van The Cape Argus. en
deeltyds lektor in Wiskunde aan die Tegniese
Kollege, Kaapstad. Mm. Comadie het deur
private studie B.A. (Geskiedenis) en B.Sc. met
o.a. Wiskunde en Toegepaste Wiskunde verkry.
Verlede jaar het hierdie ondernemende oud
student 'n reis na Europa onderneem om sy
kennis en kontakte met die lande aan die Mid
dellandse See verder uit te brei. Vir ongeveer
twee jaar het mnr. Conradie. uit eie beweging,
maandelikse bydraes aan sy Alma Mater ge
stuur, waarvoor sy Universiteit hom veel dank
verskuldig is. Behalwe oud-student en lid van
die konvokasie. het mnr. Conradie ook as
donateur gekwalifiseer met stemreg by die ver
kiesing van lede van die Universiteitsraad.
Dr. W. F. Spruyt (B.Sc. 1921) praktiseer tans
as Oor-, Neus- en Keelspesialiteit in Johannes
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burg. Na afloop van sy studies op Stellenbosch
het hy B.A. en B.A.-Honneurs aan die Univer
siteit van Witwatersrand behaal, vervolgens
Geneeskunde studeer en uiteindelik in Neder
land gaan spesialiseer. Hy is met 'n oud-Matie.
mej. Bess Lambrechts, in 1941 getroud. Mev.
Spruyt het in 1935 B.A. en S.O.D. voltooi.
Sedertdien het sy bekendheid verwerf vir die
kortverhale en gedigte wat sy geskryf het. 'n
DigbundeJ "Aanhanklikbeid" het reeds van
haar verskyn.
Mnr. H. N. Raux (B.A. 1919; 0.1. 1921) was
Vise-Hoof van die Hoerskool Ermelo, en is
sedert 1947 Hoof van Amsterdamse Landbou
HoerskooJ. Mnr. Roux is 'n ander oud-student
wat uit eie beweging 'n donasie aan sy Alma
Mater gestuur het.
Dr. D. J. Louw (B.Sc. 1939; M.Sc. 1941;
S.O.D. 1942; M.Ed. 1943) praktiseer tans as
tandarts op Malmesbury. Dr Louw skryf: ..As
oud-Matie, oud-Ikey en oud-Tukkie se ek nog
steeds Maties Bo! ! !" Mooi skoot. dr. Louw!
Ds. J. H. Laurens (B.A. 1927) was predikant
op Barberton en Melmoth en Veldprediker op
verskillende plekke, o.a. op Voortrekkerhoogte.
Sedert 1949 dien hy as Veldprediker op
Potchefstroom met die rang majoor. Hy is in
1942 met 'n oud-Matie, mej. Elma Roux
(Grey lock) getroud. Hierdie twee oud-Maties
is die trotse ouers van 'n kroos van vier.
Mej. M. Potgieter (B.A. 1954) is in die Kaap
stadse Argief werksaam. Sy kla dat daar nie
'n lewende tak van die oud-Matiebond in Kaap
stad bestaan nie. Vlak by hulle Alma Mater!

.

"

Mnr. D. S. Foster (B.A. 1939; S.O.D. 1940)
is as dosent in Engels aan die Opleidings
kollege. Graaff-Reinet. aangestel nadat hy meer
as elf jaar aan die Hoerskool Swartland ver
bonde was.
Mnr. C. J. A. Venter (B.Sc. Agrie. 1936;
S.O.O. 1937) voorheen Landbou-onderwyser
aan die Hoerskool Swartland, is tot Senior
Vakkundige Beampte van die Departement
Landbou op Stellenboseh aangestel.
Dr. Colin G. Coetzee (M.A. 1947; D.Phil.
1954) is tot Lektor in Sosiale Studies in die

42

Fakulteit van Opvoedkunde van die Universi
teit van O.V.S. aangeste!. Na verneem word,
word sy werk hoog gewaardeer en is hy gel uk
kig op Bloemfontein, o.a. omdat 'n mens nog
so nou en dan 'n jagtoggie in die Vrystaat kan
reel!
Ds. J. D. Smith (M.A. 1950) staan tans in
die gemeente Duplessis te Ida. In sy studente
dae was ds. Smith lid van die U.S.-Veld
wedloopklub en Westelike Provinsie-kampioen
oor tien my!. Vandag koester hy die hoop dat
sy kinders ook in sport sal be1angstel. Mag
hulle tree en asem so lank soos die van hulle
vader wees! Ds. Smith studeer tans privaat aan
'n D.Phi1-graad in Sielkunde.
Mnr. A. D. van Rensburg (B.Se. Bosbou
1950) bevind hom tans in Pietermaritzburg en
beywer hom vir die herlewing van 'n tak van
die Oud-studentebond ter plaatse. Matieland
vertrou van harte dat mnr. Van Rensburg daar
in sal slaag.
Mnr. Wentzel C. Coetzer (M.A. 1925) het so
pas afgetree nadat hy baie jare die gewilde
Hoof van die Hoerskool op Upington was.
Onder hom het die skool geweldig gegroei. In
hom het sy Alma Mater 'n 10jale ondersteuner
wat op tasbare en op verskillende maniere sy
liefde vir sy ou Universiteit bewys het.
Mnr. Coetzer is te bedrywig om sy wel
verdiende rus geheel onvrugbaar te slyt. Ons
wens hom dus voorspoed en geluk toe in sy
aktiewe rus in die Strand.
Mnr. 1. F. Kotze (B.A. 1922) is vir baie jare
Assistent-hoof aan die Hoerskool Upington. Hy
het ook reeds as Hoof waargeneem. Ook in
mnf. Kotze het Stellenbosch 'n goeie vriend. Te
midde van al sy probleme soos 'n groot toe
name in die getal leerlinge en te min ruimte.
het hy nog die tyd gevind om hom vir die stig
ting van 'n tak van die Oud-studentebond op
Upington te beywer.
Twee van mnr. Kotze se kinders studeer tans
op Stellenbosch.
Wyle mnr. C. J. (Siekwa) van Dyk (B.A.
1918; REd. 1920). Sy Alma Mater betreur die
heengaan van mnr. Van Dyk verlede jaar in die
ouderdom van 61 jaar. Hy was lank Hoof van
die Hoerskool Nassau en in Afrikaanse kringe
in Kaapstad goed bekend. By geleentheid was

hy ondervoorsitter van die S.A.O.U., en het hy
jn verskeie ander vereniginge en komitees ge
dien. In 1949 was hy voorsitter van die Kaap
stadse komitee wat die reelings vir die Rapport
ryerfees in Kaapstad getref het.
RegIer P. J. van Blerk (LL.B. 1928) is tot
Regter-President van die Vrystaat benoem. Sy
oudste seun is tans op Stellenbosch ingeskryf
vir B.A. in die Regte, nadat hy 'n jaar op
Voortrekkerhoogte was.
Ds. J. S. Minnaar (B.A. 1950) het 'n gewaar
deerde brief van goeie wense aan Matieland
gestuur. Aangesien sy a.:lres Dzenza, P.K.
Lilongwe. Njassaland, is, neem ons aan dat hy
sendingwerk doen. In die jongste tyd is waar
skynlik meer as ooit tevore in Suid-Afrika die
oorheersende belangrikheid van hierdie werk
besef.
Dr. S. J. G. Hofmeyr. (M.Sc. cum laude
1922). Nadat dr. Hofmeyr agtereenvolgens as
onderwyser en voorligtingsbeampte opgetree
het. is hy met 'n beurs vir verdere studie na
die V.S.A.. waar hy aan die Cornwal1-Univer
siteit die graad Ph.D. behaal het. Gedurende
sy verblyf in die buiteland het hy uitgebreide
reise onderneem om veral opvoedkundige inrig
tings te besoek. Na sy terugkeer is hy tot
Inspekt~ur van Landbou-onderwys benoem. Dr.
Hofmeyr is lid van verskeie opvoedkundige
en wetenskaplike verenigings. Onlangs het die
eel' hom te beurt geval om as ,.Fellow of the
American Association for the Advancement of
Science" verkies te word. Dr. en mev. Hofmeyr
is in die Paarl, met hulle gesin van drie seuns,
woonagtig.

Dr. Stanley van Wijk (B.Ed. 1937) het aan
vier universiteite gestudeer maar skryf dat sy
hart nog steeds aan Stellenbosch behoort: "Ek
b1y Matie!"
Dr. Van Wijk is Hoof van die Opvoedkun
dige Afdeling van Filmdiens en deeltydse
dosent aan die Universiteit van Pretoria en die
Onderwyskollege, Pretoria. Hy besoek univer
siteite, kolleges en skole gereeld en gee lesings
en demonstrasies. In 1953 het hy die kunsfeeste
te Berlyn, Edinburgh en Salzburg bygewoon en
byna in Berlyn met 'n Russiese koeel kennis
gemaak!
Dr. D. J. L. Visser (B.Sc. 1933; D.Sc. 1939)
was sedert 1934 in diens van die Departement
Mynwese, Afdeling Geologiese Opname, as
Geoloog. en later Senior Geoloog, totdat hy in
1954 die betrekking Senior Lektor in Geologie
aan die Universiteit van Pretoria aanvaar het.
Mnr. F. H. Badenhorst (B.Sc. 1929; M.Ed.
cum laude, 1940) is in 1954 tot Inspekteur van
Skole aangestel, met standplaas Andalusia.
MnL Badenhorst was Hoof van die Hoerskool
Franschhoek in die jare 1941 tot 1945, en van
die Hoerskool Humansdorp van 1946 tot 1954.
Mnr. G. J. van Eck (B.A. 1929) was aan
vanklik in die staatsdiens werksaam totdat hy
in 1947 as Vertaler in diens van die Stadsraad
van Pretoria getree het. Mnr. Van Eck het 'n
belangrike aandeel aan die indrukwekkende
Eeufeesviering van Pretoria gehad.

Mnr. F. S. Oosthuizen (B.Comm. 1930) is
Direkteur van die Field Engineering and
" Clearing Corporation of S.A. (Pty.) Ltd., met
'hoofkantoor in Pretoria. Hy is tans in Bula
wayo (Posbus 2197) woonagtig.

Mnr.1. Nel (B.Comm. 1935) is tans Hoof van
die Hoerskool Zastron. Na voltooiing van sy
studies was hy vir 'n jaar aan die Hoerskool
Nassau verbonde en origens aan die Hoerskool
Rouxville.
Mnr. Nel is getroud met mej. Maggie Visser
van Clanwilliam en het vier seuns; drie van
hulle stoot tans hulle vader se skoolrol op maar
binnekort sal die oudste Pa se Skool vir Pa se
Universiteit moet verruil.

Mej. A. M. Viljoen (B.A. 1923) is aan die
Hoer Huishoudskool. Heatherlands, George,
verbonde. Sy shyf: .,Dit was werklik 'n aan
gename verrassing om weer eens nuus van die
Alma Mater te ontvang. Skynbaar ontgroei 'n
mens nooit heeltemal die heimwee na Matie
land nie."

Mnr. H. G. J. Lintvelt (B.A. 1935), het sy
onderwysloopbaan aan die Hoerskool Kirk
wood begin waar hy met verloop van tyd hoof
assistent was. Op Stellenbosch, as spesiale
graad-onderwyser aan die Paul Roos-Gim
nasium van 1936 tot 1953, het sy werk binne
en buite die skool hoe waardering uitgelok. Hy
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het hier in Matieland baie vriende agtergelaat
toe hy in 1954 die hoofskap van die Hoerskool
Aberdeen aanvaar het. Die volgende jaar is hy
tot Hoof van die Hoerskool Cillie, Port Eliza
beth, bevorder, waar hy lekker werk in 'n stad
waar, veral vir 'n Afrikaner, baie werk is.

Dr. A. C. Hoffman (M.Sc. 1928; D.Sc. 1930)
is tans Direkteur van die Nasionale Museum,
Bloemfontein. Dr. Hoffman skryf: .,Hierdie
program (d.i. die van Goue J ubileumviering
van die Konservatorium vir Musiek) het my
laat terugdink aan die jare 1924-1930 toe ons
so dikwels van die ou "Konserv" gcbruik
gemaak het vir studentedanse. En sal 'n mens
ooit die musiekkonserte vergeet wat in daardie
dae onder leiding van prof. Hans Endler
gereel is?
'n Mens hoor so baie stories dat studente
lewe vandag nie meer is wat dit was nie. Vol
gens my dogter, wat hierdie jaar haar S.O.D.
voltooi het, lyk dit vir my asof Stellenbosch
nooit sal verander nie.
Dat die ou Alma Mater darem uitstekende
materiaal lewer kan geen mens betwyfel nie.
Bier op my personeel het ek nou vir dr. A. W.
Crompton, wat 'n paar jaar gelede sy studies
op Stellenbosch voltooi het. Sy werk is deeglik
en sy kennis uitstekend. Sulke manne adverteer
die Universiteit sonder dat dit nodig is om
lawaai te maak.
Ek wens die ou Alma Mater alles van die
beste toe."
Dankie. dr. Hoffman! Geluk dr. Crompton!
Dr. Louis T. Nel (M.Sc. cum laude, 1920;
D.Sc. 1927), was, totdat hy in Februarie 1955
met pensioen uit die Staatsdiens getree het,
Direkteur van Geologiese opname. Daarna is
hy weer ingespan as Verantwoordelike Ampte
naar in beheer van die Geologiese Eenheid van
die Raad op Atoomkrag.
Dr. Nel se loopbaan van merkwaardige diens
is bekroon met die Prix Spendiaroff van die
lnternasionale Geologiese Kongres in 1929;
met die Draper Memorial-medalje van die
Geologiese Vereniging van Suid-Afrika in
1943, en die Bavengaprys in die Natuurweten
skap en Tegniek. Afdeling Ingenieurswese
(Geologie) van die Suid-Afrikaanse Akademie
vir Wetenskap en Kuns in Julie 1955.
Mnr. H. P. D. van Wyk (B.sc. Agric. 1929)
is as Assistent-direkteur van die Boeveldstreek
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aan die Landboukollege. Potchefstroom, ver
bonde.

Mnr. H. J. Klaassen (B.Sc. Agric. 1928) is
ook op Potchefstroom as Waarnemende Assis
tent-direkteur van die Boeveldstreek op Pot
chefstroom woonagtig.
Mnr. Christo J. Dippenaar (B.Sc. Agric.
1946) is Lektor in Akkerbou aan die Potchef
stroomse Land boukollege.
Mnr. H. J. Maree (M.Sc. Agric. cum laude,
1942) doen tans navorsing i.v.m. koringteelt in
Potchefstroom. By is die vader van twee seuns
en 'n dogter.
Mnr. S. A. Oos/huizen (M.Sc. Agric. 1942)
is ook aan die Landboukollege, Potchefstroom,
verbonde as Veeteeltnavorsingsbeampte. In sy
private hoedanigheid is hy die vader van drie
dogters.
Mev. M. E. Roe/s (Juffrou Lena Olivier,
B.Sc. 1931) is as Assistenthoof van die
Bugenote-HoermeisieskooJ, Springs, aangestel.
Mnr. Ivor R. W. Ko/ze (B.Sc. Agric. 1947)
is werksaam as suiwelbeampte aan die Land
boukollege. Potchefstroom.
Mnr. J. Hugget van Wyk (M.Sc. Agric. 1955)
doen navorsing i.v.m. Insektekunde op Pot
chefstroom.
Mnr. J. K. Siertsema (B.Comm. 1948) is Lek
tor in Ekonomie en Plaasboekhou aan die
Landboukollege. Potchefstroom. By is die
trotse vader van tweelingseuns.
Mnr. A. Keyser (M.Sc. 1939) was verbonde
aan die Departement Geologie van die Univer
siteit van die Witwatersrand. Tans is hy Geo
loog vir die Central Mining and Investment
Corporation, Ltd.
Mnr. D. C. Neethling (B.Sc. 1954) is in diens
van die Staat. in die afdeling Geologiese
Opname, en in Pretoria woonagtig.
Mej. F. J. Northcroft (M.Ed. cum laude,
1948) was Senior Lektrise in die Fakulteit van
Opvoedkunde van 1949 tot 1952. Verlede jaar

was mej. Northcroft in die buiteland met ver
lof en het o.a. skole in Engeland besoek ten
einde hulle onderwysmetodes met die van Suid
Afrika te vergelyk.

Mev. Leonia S. Bailey (geb. Coetzee, Dip!.
Huishoudkunde 1942) van Daisyweg 24,
Morningside, Durban, skryf: "Ek stel nog altyd
baie belang in my Alma Mater, en die mooi
dorp waar dit gelee is. As ek eendag (?) geld
het. sal ek my ou ,Kraal' nie vergeet nie!"
Mag mev. Bailey se skip gou kom!
Mnr. P. D. Barnard (B.A. 1923) van ,.Vier
Winde", Port Shepstone, is een van die groot
aantal oud-studente wat nie met die huidige
oud-studentekleurbaadjie ingenome is nie.
Saam met goeie wense vir die Geneeskundige
Fakulteit het hy onlangs 'n donasie daarvoor
gestuur, wat met waardering ontvang is.

Willowmore ontmoet, en hy tree eersdaags met
haar in die huwelik. Van harte geluk, dr. Smit!
Dr. Smit is as Radioskeikundige op die per
soneel van die siklotron by die Nasionale
Fisiese Laboratorium in Pretoria aangestel.

Mnr. B. G. D. van Wyk (B.Sc. Agric. 1933)
van die plaas Baumgarten, Barkly-Wes, is 'n
vooruitstrewende boer wie se hart warm klop
vir sy Alma Mater. Hy het onderneem om
£J ,000 ten behoewe van die Geneeskundige
Fakulteit te skenk en stuur elke jaar 'n paaie
ment van £100. Hy bewys hierdeur nie alleen
aan sy Alma Mater 'n groot diens nie maar
ook aan die jeug van ons land.
Mnr. A. D. van Rensburg (B.Sc. Bosbou
1950) is in Pietermaritzburg werksaam en sou
graag met die stigting van die Oud-Studente
Bond aldaar wil meehelp.

Mnr. V. Dercksen (1953-1954) praktiseer as
prokureur op Williston en toon deur sy belang
stelling dat hy sy Alma Mater nog nie vergeet
het nie.

Mnr. Jan Tromp (B.A. 1932) was verskeie
jare die ywerige Voorsitter van die Windhoek
tak van die Bond. Hy is in die Regeringsgebou
as vertaler werksaam en met 'n dogter van dr.
D. G. Conradie, die voormalige Administrateur
van Suidwes-Afrika, getroud.

Mnr. M. M. M. Loubser (M.A. 1938) van die
personeel van die Hoerskool Hottentots-Hol
land. Somerset-Wes, is as dosent aan die
Opleidingskollege, Wellington, aangestel.

Mnr. N. J. Basson (0.1. 1919), afgetrede
Hoof van die Hoerskool op Calvinia, woon tans
op Kenhardt waar hy weer onderwys gee.

Mnr. J. A. van Rooyen, Lektor in die Depar
tement Siviele Ingenieurswese van 1945 tot
1948, boer sedertdien op Kafferspan, Coligny.
Mnr. S. J. (Skippie) Scheepers (H.P.O.D.
1925) het in 1926 sy onderwysloopbaan aan die
Hoerskool. Prieska, begin saam met nog sewe
Maties en een Ikey. Hy verseker Malieland
dat die Ikey nog leef! In 1928 het mnr.
Scheepers 'n betrekking aan die Hoer Jongen
skool, Cradock, aanvaar en in 1935 het hy
; Hoof geword van die Laerskool op Beaufort
Wes, wat in 1956 'n sierlike nuwe gebou betrek
het.
Mnr. Scheepers skryf: "Ek groet aBe oud
Maties, veral hulle wat saam met my inwoners
van Montana was."
Dr. J. van R. Smil (M.Sc. cum laude, 1950)
het in Oktober 1956 die graad D.Phil. in die
Skeikunde aan die Universiteit van Oxford ver
wert. In Londen het hy mej. Elsie Cronje van

Mnr. F. J. Ie Raux (M.A. 1946) is 'n ander
oud-student wat voortreflike werk doen om
inheemse invloede t.o.v. die Bantoe te laat
geld. Hy was tot onlangs as assistentonderwyser
in die Bantoe-onderwys op Warmbad, maar is
verplaas om die hoofskap van die Arthur
Tsengiwe-Opleidingskool te Cala (Transkei) op
hom te neem.
Mnr. Francois E. de Villiers (B.A. 1918) was
vir dertig jaar Skoolhoof van Gill-Kollege,
Somerset-Oos, toe hy in 1954 afgetree het. Mnr.
De Villiers woon tans op Pinelands (Culem
borg 2) en dien op die Kaapstadse Sensuurraad.
Mev. dr. S. M. Ie Raux (geb. Van der West
huizen - O.D. in Huishk. 1946) het in Enge
land onderwys gegee terwyl haar man aan die
Universiteit van Leeds vir die Ph.D.-graad na
vorsing gedoen het. Mev. Le Roux skryf: "Die
skoolkind in Suid-Afrika is besonder bevoor
reg. Hy leef in 'n bykans ideale klimaat met
soveel sonskyn en beweegruimte. Behalwe dat
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die fisieke omstandighede vir die kind in
Ds. Gerrit E. Bruwer (B.A. 1927) tot onlangs
Engeland veel ongunstiger is, word sy onder leraar van die gemeente Worcester, het op sy
wys-, universitere en beroepsloopbaan op elf beurt diens aanvaar as Organiserende Sekre
jarige leeftyd deur 'n verpligte intelligensietoets . taris van die B. en B. Bybelgenootskap vir
beslis. Die begaafde kindei's gaan na hierdie Kaapland, Suidwes-Afrika en Betsjoeanaland.
toets,' meestal met beurse, na die "Grammar
Die Universiteit vertrou dat dr. Steyn baie
School" en universiteit. Die kind wat nie kwali jare van rus en vreugde sal beleef, en dat di.
fiseer nie is verplig om die "Secondary Modern Van Arkel en Bruwer seen en voorspoed in
School" tot sy vyftiende jaar by te woon en hulle gewigtige werkkringe sal ondervind.
daarna minderwaardige werk te aanvaar. Sulke
kinders ontwikkel gewoonlik 'n intellektuele
Ds. Tobie de Clerq (B.A. 1945) het 'n beroep
na die Paarl aangeneem. As student was hy
minderwaardigheidsgevoel. "
"Van hierdie enkele eksamen, wat op jeug Voorsitter van die S.V.R. en as oud-student
dige ouderdom afgele word, hang dus die he!e Voorsitter van die Pretoria-tak van die Oud
toekoms van die kind af", se mev. Le Roux ten Studentebond.
besluit.
Mnr. Jannie H, A. Koegelenberg (B.Sc.
Die egpaar is tans weer terug op Middelburg
K.P., waar dr. Le Roux aan die Grootfonteinse Agric. 1952) is een van die aktiewe Suidwes
Landboukollege verbonde is.
Maties. Aangesien daai" net tien oud-Maties
Mnr. J. A. (Koos) Nel (M.Sc. Agric. cum op Gobabis is, waar hy woon, probeer hy en
laude. 1950) reis dikwels in die buiteland as mev. Koegelenberg, ook 'n oud-student, so
verteenwoordiger van die Administrasie van dikwels moontlik die vergaderings en funksies
van die Windhoek-tak van die Bond bywoon.
S.W.A. vir die bemarking van pelse.
As die Redakteur reg oothou, is die dorpe
Mnr. F. D. Conradie (B.A.. LL.B. 1940) omtrent 140 my1 van mekaar en is hulle nie
praktiseer as prokureur op Uitenhage. Hy kwa met 'n nasionale pad verbind nie! Mnr. Koe
lifiseer ook as donateur van die Universiteit. gel enberg verseker sy Alma Mater boonop van
Deur middel van maandelikse stortings het hy sy loialiteit met die woorde: "Verder wil ek u
reeds 'n aansienlike bedrag aan 'n dankbare verseker dat ons hier in Suidwes altyd tot u
Alma Mater geskenk.
diens is en bereid is om hand by te sit waar
Mnr. I. S. Terblanche (M.A., M.Ed. cum moontlik". Van hierdie oud-Matie is reeds hulp
laude, 1944) vroeer Hoof van die Hoerskool, ontvang in die vorm van 'n lang lys name en
Ladismith, is in 1954 tot Hoof van die Hoer adresse van oud-studente. Van die hulp wat hy
skool, Montagu, benoem. Mev. S. M. Ter so vriendelik aanbied, sal gewis gebruik
blanche (geb. Viljoen) is ook 'n oud-Matie. Sy gemaak word.
Van harte dank, mnr. Koegelenberg!
het in 1931 die graad B.Sc. verwerf.
Mnr. J. J. G. Wiid (M.A. 1948) het sy Alma
Mnr. Attie J. Joubert (B.Sc., B.Ed. 1933) wat
Onderhoof van die Hoerskool, Ladismith was, Mater gelukgewens met die belangstelling in
alumni. Baie dankie. mnr. Wiid. Hy is ver
het mnr. Terblanche as Hoof opgevolg.
bonde aan Hoer-Beroepskool vir Seuns, Pk.
Dr. H. P. M. Steyn (D.Phil., honoris causa, Diskobolos.
1954) het vroeg in 1955, na drie-en-dertig jaar
Mev. Carina G. van Heerden (geb. Burger,
getroue diens, as Algemene Sekretaris vir Sui
delike Afrika van die Britse en Buitelandse B.Sc. Huish. 1943) is aangenaam venas dat
Bybelgenootskap afgetree. Op grond van sy Malieland haar opgespoor het. Sy moet nie die
buitengewone dienste het die Universiteit in Redakteur bedank nie maar die belangstellende
oud-studente wat haar adres, en soveel ander,
1954 vermelde eregraad aan hom toegeken.
aangestuur het. Sy woon in 'n afgelee deel van
Ds. J. T. M. (Tom) de Jongh van Arkel die wereld wat egter snel ontwikkel. Haar man
(RA. 1932), vir baie jare Organiserende Sekre se plaas grens aan die Pongolarivier en die
taris van die Bybelgenootskap, het dr. Steyn as naaste stasie en poskantoor is Gollel. Haar
Sekretaris opgevolg. Ds. Van Arkel is met mej. enigste klagte is dat daar geen oud-Maties naby
E. J. Hanekom (B.A. 1932) getroud.
is nie.
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die fisieke omstandighede vir die kind in
Engeland veel ongunstiger is, word sy onder
wys-. universitere en beroepsloopbaan op elf
jarige leeftyd deur 'n verpligte intelligensietoets
beslis. Die begaafde kindei's gaan na hierdie
toets,' meestal met beurse, na die ,.Grammar
School" en universiteit. Die kind wat nie kwali
fiseer nie is verpJig om die "Secondary Modern
School" tot sy vyftiende jaar by te woon en
daarna minderwaardige werk te aanvaar. Sulke
kindel's ontwikkel gewoonlik 'n intellektuele
minderwaardigheidsgevoe!. "
.,Van hierdie enkele eksamen. wat op jeug
dige oudei'dom afgele word, hang dus die hele
toekoms van die kind af", se mev. Le Roux ten
besluit.
Die egpaar is tans weer terug op Middelburg
K.P., waar dr. Le Roux aan die Grootfonteinse
Landboukollege verbonde is.
Mnr. J. A. (Koos) Nel (M.Sc. Agric. cum
laude, 1950) reis dikwels in die buiteland as
verteenwoordiger van die Administrasie van
S.W.A. vir die bemarking van pelse,
Mnr. F. D. Conradie (B.A.. LL.B. 1940)
praktiseer as prokureur op Uitenhage. Hy kwa
lifiseer ook as donateur van die Universiteit.
Deur mid del van maandelikse stortings het hy
reeds 'n aansienlike bedrag aan 'n dank bare
Alma Mater geskenk.

Mnr. I. S. Terblanche (M.A., M.Ed. cum
laude, 1944) vroeer Hoof van die Hoerskool,
Ladismith, is in 1954 tot Hoof van die Hoel'
skool, Montagu, benoem. Mev. S. M. Tel'
blanche (geb. Viljoen) is ook 'n oud-Matie. Sy
het in 1931 die graad B.Sc. vel'werf.
Mnr. Attie J. Joubert (B.Sc., B.Ed. 1933) wat
Onderhoof van die Hoerskool, Ladismith was,
het mnr. Terblanche as Hoof opgevolg.
Dr. H. P. M. Steyn (D.Phi!., honoris causa,
1954) het vroeg in 1955, na drie-en-dertig jaar
getroue diens. as Algemene Sekretaris vir Sui
delike Afrika van die Britse en Buitelandse
Bybelgenootskap afgetree. Op grond van sy
buitengewone dienste het die Universiteit in
1954 vermelde eregraad aan hom toegeken.
Ds. J. T. M. (Tom) de Jongh van Arkel
(B.A. 1932), vir baie jare Organiserende Sekre
taris van die Bybelgenootskap, het dr. Steyn as
Sekretaris opgevolg. Ds. Van Arkel is met mej.
E. J. Hanekom (B.A. 1932) getroud.
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Ds. Cerrit E. Bn.nver (B.A. 1927) tot onlangs
leraar van die gemeente Worcester, het op sy
beurt diens aanvaar as Organiserende Sekre
taris van die B. en B. Bybelgenootskap vir
Kaapland, Suidwes-Afrika en Betsjoeanaland.
Die Universiteit vertrou dat dr. Steyn baie
jare van rus en vreugde sal beleef. en dat di.
Van Arkel en Bruwer seen en vOOfspoed in
hulle gewigtige werkkringe sal ondervind.
Ds. Tobie de Clerq (B.A. 1945) het 'n beroep
na die Paarl aangeneem. As student was hy
Voorsitter van die S.V.R. en as oud-student
Voorsitter van die Pretoria-tak van die Oud
Studentebond.
Mnr. Jannie H. A. Koegelenberg (B.Sc.
Agric. 1952) is een van die aktiewe Suidwes
Maties. Aangesien daar net tien oud-Maties
op Gobabis is, waar hy woon, probeer hy en
mev. Koegelenberg. oak 'n oud-student, so
dikwels moontlik die vergaderings en funksies
van die Windhoek-tak van die Bond bywoon.
As die Redakteur reg onthou, is die dorpe
om trent 140 myI van mekaar en is hulle nie
met 'n nasionale pad verbind nie! Mnr. Koe
gelenberg verseker sy Alma Mater boonop van
sy loialiteit met die woorde: "Verder wil ek u
verseker dat ons hier in Suidwes altyd tot u
diens is en bereid is om hand by te sit waar
moontlik". Van hierdie oud-Matie is reeds hulp
ontvang in die vol'm van 'n lang Iys name en
adresse van oud-studente. Van die hulp wat hy
so vriendelik aanbied, sal gewis gebruik
gemaak word.
Van harte dank. mnr. Koegelenberg!
Mnr. J. J. C. Wiid (M.A. 1948) het sy Alma
Mater gelukgewens met die belangstelling in
alumni. Baie dankie. mnr. Wiid. Hy is ver
bonde aan Hoer-Beroepskool vir Seuns, Pk.
Diskobolos.
Mev. Carina G. van Heerden (geb. Burger,
B.Sc. Huish. 1943) is aangenaam verras dat
Matieland haar opgespoor het. Sy moet nie die
Redakteur bedank nie maar die belangstellende
oud-studente wat haar adres, en soveel ander.
aangestuur het. Sy woon in 'n afgelee deel van
die wereld wat egter snel ontwikkel. Haar man
se plaas grens aan die Pongolarivier en die
naaste stasie en poskantoor is Galle!. Haar
enigste klagte is dat daar geen oud-Maties naby
is nie.
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Die Hoof,
lnligtingsburo,
Universiteit,
STELLENBOSCH.
Geagte Heer,
Geliewe my as lid van die Oud-Studentebond te registreer en aan my in die toekoms gereeld
die Oud-Studenteblad en ander publikasies te besorg. Ek onderneem om It van enige adres
verandering in kennis Ie slet.
Die nodige besonderhede, in drukskrif aangebring, is soos volg:
Van en voorletters: ....
Mm., Mev. of Mej.:
Nooiensvan : .
Onder welke naam of bynaam was u aan die Universiteitsvriende bekend?
Werk- en Huisadres:

Graad(e) en/of Oiploma(s) aan die U.S. behaal,
met jaartalle :
Oit is my 'n genoee om die volgende name en adresse van oud-Maties onder u aandag te
bring:
I.
2.
3.

..

4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
I I.
12.
13.

15.
16.
17.
18.
19.

20.
Die uwe,
(Naamtekening): ..

