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REDAKSIONEEL

<0ns cfBreer

Rlniversiteitsopvoeding
OOR die kwessie van die wese en taak van 'n
Universi teit, bestaa n daar uiteenlopende
menings. Oor die aard, omvang, ideaal en
produk van Universiteitsopleiding, word in
hierdie tye waarin die moderne mens hom
van die nut van sy peil van opvoeding moet
rekenskap gee, so deurtastend soos nooit
tevore besprekings gevoer.

Ontbloot van al die aanhangsels en optooi
sets wat die karakter van die moderne onder
wys mag aankteef, sien ons die universiteits
opvoeding basies saamgestel uit die volgende
drie elemente: onderrig, navorsing en self
opvoeding. Onderrig aIleen, hoe voortreflik
ook aI, vermag nie veel meer as waartoe die
skool in staat is nie; navorsing, hoe essensieel
ook al in hierdie atoom-eeu, verteenwoordig
slegs 'n belangrike faset van die mens se aan
passingsvermoe, terwyl die toerustingsarbeid
wat die mens aan homself verrig, nog steeds
'n hoe toets stel aan sy inherente waarde en
waardigheid.

Besien binne die lewenspatroon van die
deursnee-universiteitstudent, bestaan onderrig
uit mededelings in die voorlesingsaal, voorlig
ting, die inskerping van basiese feite en
grondbeginsels, persoonlike leiding van en be
invloeding deur dosente. Die element van
fl(fvorsing korn tot sy reg in die laboratorium,
die prikkeling van die ervaringsdrang, die
selfstandige delwery na nuwe kennis oftewel
nuwe problerne, die aanpak en deurvoer van
projekte en opnames, die naarstige naslaan
werk in die biblioteek wat uitloop op die ver
handeling en seminaar. Selfopvoeding, op die
ander front, berus op die gebruikrnaak van
fasiliteite en geleenthede wat die universiteit
enersyds en die studie-omgewing andersyds
aanbied.

Watter een van hierdie drie het, agterna
bekyk, die grootste bydrae tot die toerusting
van die student van gister, die oud-Matie,
gelewer? Aldrie sonder twyfel, dog seIfop
voeding - die uitkoop van wat Matieland so

vriendelik aangebied het - nie die geringste
Ole.

Hierdie mobilisering van die potensieIe
waardes word in die lewe van 'n student bepaal
deur oordeelkundige en gedissiplineerde studie,
vryetydsbesteding, ontvanklikheid van gees, die
rypheid waarmee hy sy universiteitsloopbaan
aanvang en sy ingesteldheid en vermoe om
die maksirnum geestelike toerusting uit sy ver
blyf te haal. Dit word verder bepaal deur
sy begrip van wat die Universiteit in sy volste
sin ollvat, die mate waarmee hy hom sal oor
gee aan die gesindheid van studentwees. die
leiding wat hy ontvang en volg, sy deelname
aan universiteits- en studentebedrywighede en
die kontakte wat by aanknoop en handhaaf
met medestudente uit 'n verskeidenheid van
studievelde.

Stellenbosch as residensieIe universiteit. met
sy 4,500 studente - uit hoofde van sy hosbuis
stelsel - s6 saamgegroepeer dat hul 'n unieke,
hegte gerneenskap vorm, is uitnemend geskik
om al die middele tot volle selfopvoeding in
die hande van die individuele student te plaas.
Hierdie sarnetrekking van duisende studente
binne 'n duidelik afgebakende gebied skep 'n
intense onderlinge samehorigheidsgevoel wat
bevrugtend inwerk op die ontvanklike gees van
die leer- en weetgierige student.

Doen 'n rondte by die talle kennisgewing
borde op die kampus en in die koshuise,
verneem daar van die ryk verskeidenheid wat
aangebied word in die vorm van spesiale en
openbare voorlesings, simposiums, besprekings,
op- en uitvoerings - dit is 'n kursus vir die
uitsoekerige, 'n universiteit binne die Universi
teit. Die student wat sy gees en sinne tot
skerpte wil slyp of die bietjie ekstra tot sy
besondere vakrigting wil toevoeg, word hier
die gereedskap in die hand gegee.

Binne fakulteite en departemente woeker
die lewenskragtige akademiese verenigings, sy
dit die Bantoe-studiekring, Juridiese Vereni
ging, die Vereniging vir Ekonomie en Handel
of die Afrikaanse Studiekring. Studente in die
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Ingenieurswese, Sosiologie, Maatskaplike Werk,
Landbou, Sielkunde, Geskiedenis, Klassieke
Tale, en selfs die jeugdige Geneeskundige rig
ting - om slegs enkeles te noem - beraad
slaag, luister, leer of werk binne die raamwerk
van hul eie partikuliere verenigingslewe.

Die groot, intiem-warme Carnegie-Biblioteek
en tal van departementele boekerye is tot be
skikking van die student; daar is uitstallings,
groepsaktiwiteite, besprekingsgroepe oor rasse
en ander landsvraagstukke, organisasies vir
kulturele en geestelike verdieping, sport- en
sosiale funksies. En oral arbei die roepings
bewuste student tot suiwering en opbouing van
sy gees, wen sodoende aan leiers- en persoon
likheidseienskappe en aan 'n positiewe en inge
ligte burgerskapsbesef.

In hierdie selftoerustingsproses ontdek die
student 'n teenvoeter teen oordrewe spesiali
sasie, vel' bind hy hom aan mede studente op
'n wyse wat oud-Matieskap later vir hom 'n
besondere sin verleen, kweek hy blywende
belangstellings buite die kring van sy lewens
beroep en ontwikkel hy tot ware student onder
die besef dat verborge vergesigte ook anderkant
die horison van sy eie vakgebied uitstrek.

Nie in ingegewe onderrig alleen nie, nie in
gespesialiseerde navorsing alleen nie, maar in
albei, tot volmaakte ewewig aangevul deur
die voorreg tot ruimer addisionele selfop
voeding, Ie tegelyk die wese en die uitnemend
heid van die breer uni versiteitsopleiding.

UNIVERSITEITSNUUS
Uitdienstrede van prof. C. G. W. Schumann

CHRISTIAN G. W. SCHUMANN is net
voor die einde van die vorige eeu gebore. Sy
ouers was lede van 'n klein groepie Duitse
sendelinggesinne, wat as 'n groep alreeds veel
leidende persoonlikhede vir Suid-Afrika opge
lewer het. Nadat hy die jare van sy jeug in
Klein Drakenstein deurgebring het, en sy skool
loopbaan in die Paarl afgelope was, is hy na
Stellenbosch waar hy in 1919 die B.Sc.-graad
in Wiskunde, Fisika en Toegepaste Wiskunde
met lof verweri het. Toe het Helpmekaar
Vereniging studente soek om in die Ekonomie
en Handel te studeer ten einde die Afrikaner
in sy ekonomiese ontwikkeling te help, was
die een-en-twintigjarige bereid om 'n heeltemal
nuwe studierigting aan te pak. Daarvoor is hy
na die Nederlandsche Economische Hooge
school in Rotterdam, waar hy in 1923 die
doktorale eksamen afgele en in 1928 die dok
torsgraad in die Handelswetenskappe verwerf
het op die proefskrif: Die Kredietmark in
Suid-Afrika.

Met sy terugkeer na Suid-Afrika in 1924,
is hy as die eerste dosent in die Bedryfseko
nomie, met die status van senior lektor, aan die
Universiteit van Stellenbosch aangestel. In 1932
is hy tot hoogleraar bevorder, en sedert 1936
tree hy op as dekaan van die Handelsfakulteit.
Vanaf sy aanstelling dateer die opkoms en
groei van die Handelsfakulteit van die Univer
siteit van Stellenbosch. Die Fakulteit en prof.
Schumann het sinoniem geword. Getrou byge
staan deur dosente soos prof. S. J. Pretorius-
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die huidige registrateur van die Universiteit-
wat destyds nog sowel die Ekonomie as Statis
tiek gehanteer het, bet hy die joog Fakulteit
met sy twee studente en vier dosente sien groei
tot 'n Fakulteit met 345 studente en twintig
dosente. Op sy inisiatief is onder andere 'n
Diplomakursus in die Handelswetenskappe,

Prof. dr. C. G.

W. Schumann

die Buro vir Ekonomiese Oodersoek, eo 'n
buitemuurse afdeling van die Fakulteit in Bell
ville in die lewe geroep.

Ten spyte van veelvuldige werksaamhede
het hy die tweede deel van die akademikus
se taak, nl. navorsing, nooit verwaarloos nie.
Inteendeel. Uit sy pen het, benewens Die
Kredietmark van Suid-Afrika. ook verskyn
The World Depression, South Africa and the



Gola Standard, Slruclural Change~ and Busi
ness Cycles in Soulh Africa, Die Ekonomiese
Posisie van die Afrikaner, en 'n aansienlike
getal artikels in wetenskaplike tydskrifte, ter
wyl hy ook mede-outeur was van Inleiding 101
die Ekonomie en die verwerkte uitgawe daar
van, Ekonomie: 'n Inleidende Studie en som
mige uitgawes van die Buro vir Ekonomiese
Ondersoek. Hy tree ook dikwels op as spreker
oor ekonomiese aangeleenthede.

Vir sy bydrae op die vakkundige gebied is
hy in 1946 die Havengaprys vir Ekonomie
van die Suid-Afrikaanse Akademie toegeken.

In 1951 het hy op uitnodiging van die
Nederlandse regering 'n reeks lesings in Hol
land oor die Suid-Afrikaanse ekonomie gegee,
en die reis met voordragte in Belgie afge
sluit. Sy oorsese besoeke sluit ook in 'n kort
studiereis in die V.S.A. met 'n Carnegie-beurs,
bywoning van 'n internasionale kongres in
Munchen oor die Opinie-opname-metode van
ekonomiese prognose, waar hy ook 'n referaat
gelewer het, en 'n studie van die nasionaal
sosialisme in Duitsland gedurende die dertiger
jare.

Van prof. Schumann se dienste is etlike
kere op Regeringskommissies gebruik gemaak
en op die oomblik is hy voorsitter van die
Kommissie insake FinansieIe Verhoudings
tussen die Sentrale Regering en die Provinsies.
Hy is daarbenewens lid van die Ekonomiese
Adviesraad van die Eerste Minister. Hy is
verder voorsitter van Die Ekonomiese Ver
eniging van Suid-Afrika waarvan hy jarelank
ook reeds een van die vise-presidente is.

Prof. Schumann het as bedryfsekonoom nie
aileen die beweging tot grotere ekonomiese
ontwikkeling onder Afrikaanssprekendes be
1ewe nie, maar ook aktief meegedoen aan die
pogings om grotere deelname van Afrikaners
in die ondernemersfunksie te bevorder. Hy is
medestigter van die Federale Groep van maat
skappye wat in 1940 tot stand gekom het.
Sedertdien het hy in toenemende mate tot
direksies van maatskappye toegetree en is op
die oomblik direkteur van tien sake-onder
nemings. Daarby is hy ook direksielid van
die hoogste gesag in ons monetere stelseJ,
die Reserwebank van Suid-Afrika.

Hy is dus een van die weiniges wat in 'n
hoe mate die akademiese met die praktiese
kon kombineer. Ook sy daaglikse lewe getuig
van 'n balans tussen die bevordering van die
materiele en die belangstelJing vir die ideele
eweas die estetiese.

Vir sy studente bly hy, op vakkundige ge
bied, anherroeplik geassosieer met die kon-

junktuurverskynsel en die daarmee gepaard
gaande kurwes.

J. L. Sadie.

Nuwe Aanstellings

FRED ENGELEN. - Die Raacl van die
Universiteit het bes!uit om in sy bestaande
Departement van Spraak, Voordrag en Toneel
'n hoogleraar van drama en tonee! aan te ste!.
Hierdie pas is aangebied aan die Vlaams-Bel
giese toneeldosent en regisseur Fred Engelen,
wat in September vanjaar die spelleiding van
Bernard Shaw se "Saint Joan", in Afrikaans
vertaal deur W. E. G. Louw, vir die Univer
siteit behartig het.

Fred Engelen is in 1912 te Antwerpen ge
bore. Na volledige humaniorastudie te Ant
werpen en Namen, en hoere studie aan die
Koninklike Militere Skool te Brussel, het hy
toneelkuns bestudeer aan die Konserwatorium

Mnr. Fred

Engelen

te Brugge en die Koninklike Konserwatorium
te Antwerpen, waar hy in 1937 sy diploma
met die grootste onderskeiding behaal het.

Daarna was hy agtereenvolgens regie-assi
stent van die direkteur-regisseurs Charles
Gildenhuys uit Holland en Joris Diels uit Ant
werpen; later van prof. Carl Niessen uit Keulen
en van dT. Gunther Stark uit Wupperthal. In
die teaterwetenskap was hy en is hy, volgens
sy beskouing, vandag nog 'n leerling van die
groat Suid-Nederlandse skrywer Herman Teir
Jinck.

N a studiereise na die toneelskole van Parys.
Londen, Amsterdam, Hamburg, Dusseldorf,
Keulen en Wenen, het hy leier geword van die
Nasionale Toneel van Belgie, regisseur aan die
Koninklike Nederlandse Skouburg van Ant
werpen, stigter en eerste direkte'iJr van die
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MNR. P. DE GROOTE is met ingang I
Januarie 1961 aangestel as lektor in Musiek
(Viool) aan die Konservatorium vir Musiek.
Mm. De Groote het reeds vir 30 jaar in eerste
klas simfonie-orkeste in Belgie en plaaslik op
getree. Verder was hy kwartetleier vir 25 jaar,
dosent aan die Universiteit van die Witwaters
rand vanaf 1950 en hulpdirigent van die Johan
nesburg-Stadsorkes.

MNR. ARNOLD VAN WYK is met ingang
l Januarie 1961 aangestel as lektor in Musiek
(Klavier) aan die Konserwatorium vir Musiek.
Hy was van 1949 tot 1959 dosent aan die U ni
versiteit van Kaapstad, en vir twee jaar lank
hulpdosent by die "Royal Academy" In
Londen.

Mm. Van Wyk is een van die mees vooraan
staande Afrikaanse komponiste. Verskeie be
langrike toekennings is reeds aan hom ge
maak, byvoorbeeld die van die .,Performing
Rights Society" wat hom in staat gestel het
om verder te studeer in die buiteland. Verder
het die Suid-Afrikaanse Akademie vir Weten
skap en Kuns 'n erepenning aan hom toegeken
vir sy bydrae as Afrikaanse Komponis.

* * *

Jeugteater van Antwerpen, en direkteur en
leier van die Studio van die Nasionale Tonee!,
die hoere akademie vir dramatiese kuns in
Belgie.

Sedert 1956 is hy ook Realisator, dit wil
se artistieke en tegniese leier, van die Vlaamse
Televisie.

Sy teaterrondreise deur Suid-Afrika (en ook
die Kongo) het hom sterk onder die indruk
gebring van die enorme talentreserwes wat hier
braak Ie, nie aileen onder die twee blanke
bevolkingsgroepe nie, maar ook onder die
Kleurlinge en Naturelle. As al die kragte van
die Nasionale Toneelorganisasie in sy regionale
ontwikkeling, die kragte ook van die Univer
siteite, die Departemente van Onderwys, die
professionele en amateurtoneelgroepe, ens. kan
saamgesnoer word, kan dit die begin wees
van 'n werklike bloeiende nasionale tonee! in
Suid-Afrika. Die opvoering van Bernard Shaw
se "Saint Joan" ("Johanna, Soldaat van God",
soos die vertaling van W. E. G. Louw betiteld
is) in die Bellvillese Skouburg op 21 tot 28
September deur die Universiteit van Stellen
bosch onder die beskerming van die N.T.O.,
het as proefneming in daardie rigting uitne
mend geslaag. Dit was ook die eerste optrede
van mm. Engelen se vrou, die bekende Vlaam
se aktrise Tine Balder, in 'n Afrikaanse op
voering, waarin sy die belangrike titelrol voor
treflik vertolk het.

Die Departement Landbou-Tegniese Dienste
bet die onderstaande aanstellings in die Fakul
teit van Landbou van die Universiteit goed
gekeur :
DR. D. K. STRYDOM as senior lektor in
Pomologie;
MNR. J. G. V. JOUBERT as senior lektor
in AkkerboujWeiding;
MNR. J. H. GILIOMEE as lektor in Insekte
kunde.

***

GRADEDAGPLEGTIGHEDE

WEENS die steeds groeiende getal studente
aan wie jaarliks grade toegeken word, het die
Universiteitsraad besluit dat daar in die toe
koms twee gradedagplegtighede in Desember
gehou sal word. Die eerste plegtigheid sal van
jaar op Donderdag, 8 Desember, om 4 nm.
en die tweede een op Vrydag, 9 Desember om
10 vm. in die Stellenbosse Stadsaal plaasvind.
Die ere-doktorsgrade en doktorsgrade, sowel
as aile grade in die Fakulteite van Lettere en
Wysbegeerte, Opvoedkunde, Regsgeleerdheid,
Godgeleerdheid en Handel salop 9 Desember
toegeken word en al die orige grade op 8
Desember.

Grootse Toneelbelewenis

DIE Afrikaanse verwerking van Saint Joan
(George Bernard Shaw) deur W. E. G. Louw is
vanaf 21 tot 28 September met treffende wel
slae in die Bellvillese Burgersentrum opgevoer.
Die opvoering is deur die Uoiversiteit van
Stellenbosch onder beskerming van die Nasio
nale Toneelorganisasie onderneem. Die spel
leiding is deur Fred Engelen waargeneem,
terwyl sy eggenote, Tine Balder, die titelrol
vertolk het. Die groot aantal ander spelers
was ervare amateurs en studente. Die belang
stelling was so groot dat reelings getref moes
word om twee addisionele opvoerings in die
Kaapstadse Kleinteater moontlik te maak.

MEV. S. GILLHAM is aangestel as lektrise
in Engels (Afdeling Spesiale Engels) met in
gang 1 Januarie 1961;
MNR. P. J. JOUBERT as lektor in Soblogie
met ingang 1 Januarie 1961;
MNR. H. P. MULLER, junior lektor in Be
dryfsielkunde, is bevorder tot lektor met in
gang 1 Januarie 1961.
MNR. B. J. LE ROUX van Johannesburg
het op 1 Oktober diens aanvaar as klerk in
die rekeningafdeling van die Universiteitskan
toor.

***
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JOHANNA, SOLDAAT VAN GOD

Onder: Tine Balder as JOHANNA en Marius Swart as ROBERT DE BA UDRICOURT.
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Geografiese Navorsing in
Suidwes-Afrika
DIE Departement van Aardrykskunde van die
Universiteit van Stellenbosch het van die Na
sionale Raad vir Sosiale Navorsing 'n ruim
geldelike toekenning ontvang om vir die vol
gende drie jaar geografiese navorsing in Suid
wes-Afrika te doen.

Die navorsingspan bestaan uit vyf persone,
waarvan vier in die personeel van die Departe
ment van Aardrykskunde is, terwyl die vyfde
'n senior Duitssprekende student uit Suidwes
Afrika is. Die hoof van die Departement, prof.

Navorsingspan Vlr Suidwes - Afrika.
Vuor, v.1.n.r.: Mnr. W. S. Barnard,
prof. dr. A. Nel en dr . .r. P. .ransen.
Agler. v.1.n.r.: Mnre. P. Smil en S.

Wagner.

dr. A Nel, neem self die leiding en sal karto
grafiese studies van 'n paar stedelike gebiede
in Suidwes doen, veral Windhoek, Tsumeb en
Keetmanshoop. Hy word bygestaan deur dr.
J. P. Jansen wat ondersoek sal doen oa teg
nieke om die temperature van die streek betel'
uit te beeld. Mnr. W. S. Barnard sal die mees
omvattende deel van die werk doen, t.w. om
die streekpatrone van Siudwes vas te ste!.
Hierdie aspek van die werk sal heelwaarskynlik
sowat vier tot vyf jaar duur. Mnr. P. Smit sal
ondersoek instel oa Walvisbaai as hawe vir
Suidwes-Afrika, terwyl mnr. S. Wagner 'n
sosiaal-geografiese opname sal maak van die
Duitssprekende deel van die bevolking van
Suidwes-Afrika. Die navorsing sal reeds in die
eersvolgende Desember-vakansie begin.

Nuwe Studierigtings met ingang 1961
OOREENKOMSTIG besluite deur die Senaat
en bekragtig deur die Universiteitsraad, word
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die volgende studierigtings met inga og 1961
aan die Universiteit ingestel:
• 'n Driejarige diplomakursus in Arbeids
terapie. Die eerste twee jaar van die kursus
salop Stellenbosch gevolg word en die derde
jaar by die Karl Bremer-Hospitaal op Bell
ville. Vir toelating tot hierdie kursus moet
studente in besit wees van die Matrikulasie
sertifikaat of 'n vrystellingsertifikaat van die
Gemeenskaplike Ma trikulasieraad.

Die Nasionale Raad vir die Versorging van
Kreupeles in Suid-Afrika het besluit om 'n
bedrag van £1,000 per jaar vir vyf jaar aan die
Universiteit te skenk tel' ondersteuning van
hierdie kursus.

• 'n B.Sc. - graadkursus met Landbou-inge
nieurswese as hoofrigting.

• Hons.-B.Sc.-graadkursusse in Erflikheids
leer, Soologie en Toegepaste Wiskunde.

• 'n Binne- en buitemuurse B.Comm.-graad
kursus met hoofrigting Vervoerwese.

Oor Beurse en Stipendia

NUWE SANG- EN MUSIEKBEURSE

DIE Universiteit van Stellenbosch het, tel'
erkenning van die belangrike kultuurwerk wat
die F.AK. doen, twee beurse aan die Konser
vatorium vir Musiek ingestel, wat bekend sal
staan as die F.A.K.-beurse. Die waarde van
die beurse sal gelykstaan aan inwoningsgeld in
'n Universiteitskoshuis, plus klasgelde vir die
betrokke studente. Die F.AK. sal jaarliks kan
didate vir hierdie beurse aan die Universiteit
voordra. Die betrokke beurshouers sal kursusse
in Musiek en/of Sang aan die Konservatorium
vir Musiek neem.

Volgens mededeling van die F.AX. sal by
die oorweging van die aansoeke om hierdie
beurse, as alles andel'S gelyk is, voorkeur ge
gee word aan kandidate wie se huistaal Afri
kaans is, en wat bewys kan lewer van aktiewe
belangstelling in Afrikaanse kulturele bedry
wighede.

Die instelling van hierdie beurse is een van
die belangrike uitvloeisels van die F.AX.
Musiekkongres wat aan die einde van J957 op
Stellenbosch gehou is.

KONINGIN VICTORIA-STIPENDlUM

Mnr. J. de V. Lochner, M.Sc.student aan die
Universiteit van Stellenbosch, het die Koningin
Victoria-stipendium van £300 per jaar vjr twee
jaar, aanvaar. Mnr. Lochner sal die stipen-



Groepfoto by geleentheid van die oorhandiging vroeer vanjaar van beurse deur die Direksie
van die Allied-Bouvereniging aan die Universiteite van Srellenbosch en van Kaapsrad.

Sittende vIn.r.: Mnre. H. Coward, W. Rousseau. A. T. B. Templeman, M. T. Thesen, prof·
f. P. Duminy (Rektor van die Universireil Kaapsrad). mnr. E. R. Keegan (voorsirrer), prof. H.
B. Thom (Rektor van die Universireir van Srel!enbosch), Il1l1re. R. Srubbs. A. K. Wilkins. C.
Mouat, A. Cowan en R. G. Hall. Staande. links, I17nr. V. van Geems; rer;s, mnr. T. Marrin.

dium gebruik vir navorsing en studie met die
oog op die verkryging van die doktorsgraad
in die Fisiologie.

DIE SOlD-AFRIKAANS-DUlTSE
BEURSRUILPLAN

Mnr. Reino Ottermann, M.Mus. student aan
die Konservatorium vir Musiek, hel na Frank
fort, Duitsland, vertrek om met 'n beurs van
die Suid-Afrikaans-Duitse Beursruilplan verder
in die Musiek te studeer. Mnr. Ottermann, het
die B.A.- en B.Mus.-grade mel onderskeiding
aan die Universiteit van Stellenboseh behaal.

FONDS VIR NAGRAADSE STUDIE
VAN WEIVELD

Die Calvinia-Boere-unie het 'n bedrag van
£300 per jaar vir twee jaar aan die Universi
teit geskenk met die versoek dat dit tot beskik-

king gestel word van 'n student wat nagraadse
studie van wei veld wil doen. Die Fonds is
aan mnr. J. J. A. L. Vlok, student in die
finale jaar vir die graad B.Se. in Landbou,
toegeken.
Nuus oor Koshuise

INWONENDE HOOF VAN NUWE
MANSKOSHUIS

Dr. F. C. Fensham, senior lektor in Semitiese
Tale, is met ingang J Januarie 1961 aangestel
as inwonende hoof van die nuwe manskoshuis
wat bokant Simonsberg-koshuis in aanbou is.
Die koshuis sal Eendrag heet en sal 270 man
studente huisves. By die her-opening van die
Universiteit in 1961 sal hierdie koshuis reeds
die stadium van voltooiing bereik he dat 165
studente hul intrek sal kan neem. Mm. Gideon
Boshoff, voorsitter van die Studenteraad, is
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tot eerse primarius benoem.

GEMEENSKAPSAAL BY HELDERBERG
MANSKOSHUIS

Daar sal binnekort 'n gemeenskapsaal vir
Helderberg-koshuis aangebou word. Die planne
vir die gebou is reeds opgestel en word tans
oorweeg. Die studente van die koshuis het be
sluit om self ook 'n bydrae tot die oprigting
van hulle saal te lewer, en het onlangs 'n be
drag van £500 aan die Rektor, prof. H. B.
Thorn, vir die doe! oorhandig.

UITBREIDING VAN HUlS-TEN-BOSCH

Die dameskoshuis Huis-ten-Bosch word tans
vergroot ten einde voorsiening te maak vir
bykomende huisvesting vir ongeveer 70 dame
studente. Verder sal die eetkamer en die kom
bui:> so ingerig word dat van 'n kafeteria
stelsel gebruik gemaak kan word.

Sangfeesdirigenfe Vereer
BY geleentheid van die finale Sangfees-aand
van 1960 op 10 September het prof. dr. H. B.
Thom, Rektor van die Universiteit, 'n buiten
gewone oorkonde namens die F.AX. aan prof.
G. G. Cillie oorhandig ter erkenning van sy
groot werk in verband met die kerksang meer
bepaald die uitgee van die F.A.K.-Kerkoor
boek in 1958.

By dieselfde geleentheid het die Rektor die
lankspeelplaat, "Vrolike Volksliedjies", aan
mm. Philip McLachlan, dirigent van die Stel
lenbosse Universiteitskoor, oorhandig. Die
plaat is deur hierdie koor, onder leiding van
mnr. McLachlan. gemaak. Die Rektor het met
waardering gewag gemaak van die bydrae van
hierdie koor en dirigent tot die verryking van
die· Suid-Afrikaanse kultuurlewe.

Maties in Groen-en-goud, 1960
DIE volgende oud- en huidige Maties het
vanjaar Springbokkleure op die rugbyveld ver
werf:

P. du Toit, P. van Zyl, H. Botha, A. Malan,
J. Engelbrecht, G Malan, F. Roux en A.
Baard.

Met die keuse van Avril Malan tot kaptein
van die 1960-61-toerspan na die Britse eilande,
word hy die vyfde Matie-Springbokkaptein.

Hier volg die Iys:
1906 - Paul Roos.
1921 - Theo Pienaar.
1924 - P. K. Albertyn.
1938 - Danie Craven.
1960 - Avril Malan.

Oud-Matie-eerstespanspeler en -Springbok
Ferdinand Bergh (B.Sc. 1927), tans direkteur
van maatskappye en boer van Boksburg, Tvl.,
is bestuurder van die toerspan na Brittanje.

SUID - AFRIKAANSE STEENKOOL -, OLiE - EN

GASKORPORASIE, BEPERK

VAKATURES VIR GEGRADUEERDES

".

As gevolg von uitbreiding in die omvang von ens tegniese
bedrywighede, wil Sosol graog betrekkings aonbied aon 'n
aonlol gegrodueerdes In die volgende kursusse:

Chemiese Ingenieurswese
Werktuigkundige lngenieurswese
Elektrote-gniese Ingenieurswese
Skeikunc:liges (Behalwe B.Se - gegfadueerdes, sle' ons

navorsingsofdeli"g besonder belong in
persone me' mins/ens 'n 8.Se. (Hans.)
kwo/ifikasie.J

Posle is besklkbaar vir jong monne wat oan die einde
van hierdie joor sol grodueer asook vir persone wot reeds
prokliese crvoring opgedoen hel.

Diensvoorwaardes sluit onder andere in (uim verlofvoor·
regIe, 'n vakansiebonus, pensiaen. en mediese voordele. Die
persone woJ ons oonslel, sol die geleenlheid he om deur
middel von hul werk in die fobr;e~, 'n grondige proktiese

kennis en wye ondervinding op te doen. Tesome hl(Z!rmee
kan 'n verdere leoreliese oglergrond opgebou word deul
gebruik Ie moa~ von die opleidings~(ursusse wot ons onder
ncming plooslik oonbied,

Die Tegnolagiese Instituul von Sosolburg onderneem die
opleiding en ofneem von eksomens in kursussc SOOS:

Die Goewermentserllflkoot von Bevoegdhe,d;
"ASSOCIate Member of the Institute of Chemical Engineers";
Orondsloflegnologie, cns.
Werknemers hel dus 'n besonderc geleentheid om hul

deeglik Ie bekwoom en loe te rus vir bevordering no hoer
p-,s,'2.

Ons goed loegerusle ontsponningsklub bied fosiliteile oan
vir dee Ina me in bykons olle sporlsoorje en onlspanning,

Ons onl\'ong groog oonsoeke of novroe op hierdle vroee
stCldium sodol vo/lcdioe besonderh~dc belvds verslrek kon
word, Die persoon wot' in sy werk belong slel en bereid is am
hard Ie werk, sol geen wyer veld vir ondervinding en voor
ull90n9 vlnd as in die steeds groeiende Sflsol-orgonlsoslc nje

Rig u skrywe, met besonderhede von u loopboon to' dusver, oon dIe

Bestuurder, Personeeldeportement, Sosol,

Posbus 1, SASOLBURG, O.V.S.
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Op Sa/erdag, 3 September valliaar is die 40-lal lede van die ,.Welellskaplike Road vir Afrika said vall
die Sahara" dear die Reklor van die Un;versiteil ('II mel'. Thol11 op '11 1l0('lll1laal onllwal. Op die fOlo wat
by die geleelltfleid geneel11 is. verskYII d.lI.r.: Ds·. 1. S. Gericke (Vise-Kamcher): dr. S. M. Naude
(Voorsiller vall die W.N.N.R.). prof dr. H B. 7110111 (Rektor), dr. P. J. du Toit (Voorsitler vall die
Welenskapfike Raad vir Afrika), prof, J. Millot (Ollder-voorsitler van die Raad) en illIZI'. C. Cheysson

(Sekretaris-gelleraal ).

"OOM VAN" KOM DIE HELE ENT PAD SAAM
SO pas het MNR. W. J. VAN DER WEST
BUIZEN, klerk aan die Universiteitskantoor
vanaE 1918, toe die Victoria Kollege 'n vo[
waardige universiteit geworct het, afgetree. By
was dus een van die enkelinge wat met sy

Mnr. W. J. van voltooiing van 42 jaar diens die voorreg be
del' West/wizen. skore was om die hele ent pad saam met die

ontwikkelende Universiteit te kom.
Oor die pad wat agterle het "Gom Van"

veel om mee te deeJ. Hy het teen £10 per
maanct in die administrasiegebou saam met 'n
personeel van drie begin werk. Daar was 558
studente in die stigtingsjaar.

"Oom Van" bestempel die groei van die
Universiteit sedert daardie dae as fenomenaal.
By is trots op sy Universiteit en droom l1100i
drome vir die toekoms.
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ARTIKELS

Die Akademiese Jaardag van die Fakulteit

van Geneeskunde
deur

Prof. A. J. Brink

Die Karl Bremer-Hospitaal is op 1 Julie
J956 geopen en benewens die feit dat dit 'n
groot nuwe hospitaal sou wees vir die bevol
king, veral van die omliggende noordelike
stadsgebiede, sou dit ook vir 'n onbepaalde
aantal jare dien as die opJeidingsentrum vir
die nuwe Geneeskundige Fakulteit van die
Universiteit van Stellenbosch. Die hospitaal sou
ook noodwendig 'n belangrike verwysingsin
rigting word vir pasiente vanuit die Kaapse
platteland.

Professionele personeel moes uit verskeie
oorde kom om hierdie funksies uit te bou
en die inrigting te ontwikkel. Daar was soveel
ywer en entoesiasme aan die dag gele dat dit
geen wonder is dat die inrigting spoedig die
kenmerke gedra het van 'n lewenslustige, ge
sonde pasgeborene nie. Toe daar derhalwe by
'n gewone personeelbyeenkoms voorgestel io
dat daar elke jaar een dag opsy gesit moet
word waarop die verjaarsdag van die skool en
hospitaal gevier kon word, het dit onmiddellik
byval gevind deur almal teenwoordig en is
daar 'n komi tee gekies om die eerste Ada
demiese Jaardag te reel.

Die vorm wat die dag sou aanneem moes
uiting gee aan die professionele werksaam
hede van die fakulteit en hospitaal en moes
ook geleentheid bied vir onderlinge kontak
tussen geneeshere uit die verskeie afdelings
en departemente, en ook moes daar die moo nt
likheid wees om verteenwoordigers van die
groot farmaseutiese maatskappye te ontmoet.
Daar moes ook geleentheid wees vir sosiale
verkeer.

Die doelstellings wat deur die eerste en
daaropvolgende reelingskomitees nagestreef
sou word, kan soos volg saamgevat word:
J. Daar sou geleentheid wees om mededelings

te doen in verband met navorsingswerk en
besondere ervaring.

2. Daar sou kennis geneem word van die werk
saamhede in verskillende departemente om
op die wyse afsondering te voorkom.

3. Daar sou gesonde akademiese mededinging
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wees tussen afdelings en indiwidue en dit
sou dien as 'n stimulus vir verdere navor
singsaktiwiteite.

4. Die ervaring met die verwerk, opstel en
voordrag van wetenskaplike werk sou die
personeel tot groot voordeel strek.

5. Die voorbereidings wat hierdie dag vooraf
gaan, sou nie aileen 'n aansporing wees vir
die professionele personeel nie, maar moes
noodwendig ook die tegnoloe, fotograwe en
andere prikkel om hulle beste vaardigheid
aan die dag te Ie en die kwaliteit van hulle
werk ook so te verbeter.

6. Daar sou die geleentheid wees vir die per
soneel om hulle werk ook bekend te stel
aan kollegas van ander oorde deur hul op
hierdie dag uit te nooi tot die verrigtinge
en sodoende nuwe kennisse en kontakte te
maak.

7. Die behoefte om verteenwoordigers van
farmaseutiese maatskappye, asook van fir
mas wat instrumente en apparaat voorsien,
te ontmoet, sou ook bevredig word, nie
aileen deur samesprekings nie, maar ook
by wyse van uitstallings van preparate en
instrumente.

In sy geheel sou die akademiese verrigtings
van so 'n dag dan kragtig bydra om die kwali
teit van eie werk, die tegniese vaardigheid van
die personeel en die oordra van gedagtes te
verbeter en te stimuleer.

Dit was ook die algemene mening dat daarby
ook nog 'n sosiale funksie gereeJ nwes word,
waar die geneeshere en hulle eggenotes gesellig
byeen sou kon kom.

Die patroon van die organisasie van hierdie
dag het dan op die volgende neergekom:
(a) Die reeling van wetenskaplike voordragte

en referate. Elke referaat word vooraf deur
die komi tee ontvang en oorweeg. Daar word
nie meer as twintig minute afgestaan vir die
lees of lewering hiervan nie.

(b) Wetenskaplike en farmaseutiese uitstallings.
(c) 'n Dinee met of sonder 'n dans.

Die verrigtinge moes nie enigsins minder-



By die dinee na afloop van die Akademiese fa-ardag: Voor. v.l.n.r.: Dr. f. H. Cairns (Super
intendent van die voorgestelde nuwe opleidingshospitaal by Parow), Sy Edele f. N. Malan
(Administrateur van Kaapland), prof. dr. F. D. du T. van Zijl (Dekaan van die Fakulteit
van Geneeskunde) en Sy Edele P. O. Sauer (M inister van Lande. Bosbou en Openbare Werke).
Agter. v.l.n.r.: Proff. A. f. Brink, H. W. Weber, f. N. de Villiers, dr. R. L. M. Kotze (Me·die

se Superintendent van die Karl Bremer-HospitaaL) en prof. S. f. Pretarius (Registrateur van
die Universiteit van Stellenbosch).

waardig voorkom nie en die lokaal daarvoor
is dan ook so gekies dat dit gerief sou verseker
en ook genoeg ruimte sou bied vir al die ver
rigtinge. Die Burgersentrum van Bellville het
hiervoor uitstekend aan die doel beantwoord.
Die teater word gebruik vir die referate en
is dan toegerus met projeksiefasiliteite vir die
vertoning van sowel skyfies as rolprente. Die
farmaseutiese uitstallings word in die aangren
sende groot saal gereeI en die wetenskaplike
uitstalliogs in die lokaal wat juis vir uitstalliogs
beplan is. Dan word daar gebruik gemaak
van die bykomstige lokale en kombuis vir die
bedieoing van tee en '0 middagmaal.

Die foodse vir hierdie dag is afkomstig van
skenkings hoofsaaklik deur die farmaseutiese
maatskappye maar ook in ruime mate deur
die Hospitaalraad en die Uoiversiteit. Daar
word ook nog van jaar tot jaar van ander lig
game finansiele gewaardeerde ondersteuning
ontvang. Vir die sosiale funksie word toe
gangsgelde gevra en daar word '0 nominale
bedrag van 5/- per persoon gehef vir die be
diening van verversings gedurende die dag se
verrigtinge.

Die verskaffing en bediening van verversings
word deur die vroue van die personeel eo die
VL.V. voorsien. Die bedieoing is puik.
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Die restant van die fondse, nadat kostes
verbonde aan die Akademiese Jaardag gedek
is, word gestort in 'n navorsingsfonds wat op
gebou word vir latere gebruik.

'n Beoordelingskomitee word aangewys om
beslissing te gee oor die beste referate en uit
stallings wat dan bekroon word. Die eerste
prys vir referate is die F. D. du T. van Zijl
medalje. Die tweede is 'n geldprys terwyl 'n
prys ook vir die beste uitstalling toegeken
word.

Die eerste funksie is gehou in Oktober 1957
en tot dusver is reeds vier Akademiese Jaardae
gehou. Reeds moes die jaardag uitgebrei word
na twee dae en daar is aIle aanduidings dat
die dag steeds meer geslaagd ontwikkel en
dat selfs die stoutste verwagtings oortref word.
Alle afdeJings - akademies, farmaseuties en

sosiaal- word steeds doeJtreffender versorg.
Dit is veral verblydend dat daar duidelik 'n

kragtige stimulus vanuit hierdie dag vir na
vorsingswerk gaan en dat die kwaliteit van
voordrag en taalgebruik treffend verbeter het.

Hoewel 'n mens nooit 'n onderneming so
goed kan beskou dat daarop nie verbeter kan
word nie, voel ons nogtans tevrede met die
dag en met die vordering wat gemaak word.
Elke nuwe komitee bring nuwe gedagtes en
verbeterings, ons navorsingsfonds groei mooi
aan en ons voel dat die samebindende invloed
van hierdie dag beswaarlik oorskat kan word.

Hierdie onderneming is uniek in ons land
en waarskynJik ook in die meeste ander lande.
Dit behoort in die toekoms ook te dien om aan
ons geneeskundige skool en ons hospitaal 'n
karakter en kenmerk van sy eie te gee.

Unieke Koshuisrugby op Vrydagmiddae

deur

Prot. D. H. Craven

TOE ons in 1949 'n tweedespan-wedstryd
moes kanselleer omdat ons nie 'n span op die
veld kon stoot nie, het ons so 'n groot skande
oorgekom dat ons daar en dan besluit het om
iets radikaal te doen. Ons het besef dat ons
meer van ons unieke koshuisstelsel kon maak
en het toe die interkoshuisrugbyliga ingestel
vir aile spelers onder die sesde span. So gees
driftig was die spelers hieroor dat die Univer
siteitsklub self gely het en ons moes noodge
dwonge die skema tydelik afskaf.

Na 'n seisoen verstreke was, het ons toe die
regte oplossing gekry: elke koshuis se eerste
span verteenwoordig die klub in die Westelike
Provinsie-kompetisies en die tweede spanne van
die koshuise tree tot die interkoshuiskompeti
sie toe. Dit is naastenby nog steeds die basis
van die skema vandag. Maar die aantal spanne
het so geweldig toegeneem dat die skema iet
wat gewysig moes word. sodat koshuise van
dag aan 'n eerste-, tweede- en selfs derdespan
kompetisie kan deelneem. So, byvoorbeeld,
sped hulle tweedespanne in die Sauer-liga, die
derde vir die Dbnges-trofee en dan is daar nog
die vierde of Tiekie-liga.

Die Kweekskool het nou ook tot ons ligas
toegetree en dit is voorwaar 'n baie goeie ding,
want daar was 'n tyd toe feitlik geen Tokke10k

18

mocr rugby gespeel het nie. Ook ons mediese
Studente wat in Bellville woon, het 'n span in
die kompetisie ingeskryf, sodat ons velde reeds
te min is vir al ons spanne en, selfs met die
hulp van die Paul Roos-Gimnasium, nog te min
bly. Vanjaar het nege spanne dus aan die kom
petisie deelgeneem, t. w. die ses kosh uise,
P.S.O., die Kweekskool en die Mediese Stu
dente. Die twee sterkste eerstespanne van ons
koshuise, te wete Simonsberg en P.S.O.,
verteenwoordig ons klub in die Res
C-kornpetisie van die Westelike Provinsie waar
P.S.O. dan ook die kompetisie gewen het.

Die koshuise se eerste spanne speel Saterdae
en wei as 'n seksie van die Res D-liga van die
Westelike Provinsie. Die wenners sped dan
die eindronde teen die wenners van die Kaap
se seksies. Vanjaar deel Ikeys en ons (Helder
berg) die beker. Die tweede- en derdespanne
van die koshuise speel Vrydagmiddae op al
wat veld en oop stuk grond is, en die wenners
van die tweedespan speel teen die wenners van
die Kaapse seksies in die finale wedstryd.
Vanjaar het Simonsberg elit gewen.

Vir hierdie koshuisskema moes ons 'n gewel
dige organisasie in die lewe roep, aangesien
elke koshuis sy eie bestuur, sy eie afrigter,
ens., het. Vir die wedstryde benodig ons skeids-



Koshuisrugby: Simonsberg teen Huis Marais.

5 nrn.

regters en ons moes toe ons eie skeidsregters
vereniging in die Iewe roep. EIke koshuls speel
in sy eie kleure en dit maak 'n wonderhke
vertoning op ons velde. Voeg daarby dIe van
selfsprekende feit dat elke koshuis se onder
steuners om die velde saamdrom en, soos gese
word, hulle spanne "dra" deur hulle 001' die
Iyn te skreeu, en die leser sal wei verstaan
dat die Pieke daarvan dawer. 'n Mens gaan
dan maar liewer Vrydagmiddae op die wal
tussen die A- en ander velde staan om jou
kop te kan draai na die rigting vanwaar die
grootste lawaai korn! Voor jou is rooi en blou
truie; agter jou wittes, swartes, geles, donker
bloues en ligbloues en oral beweeg die toe
skouers op en af saam met die speJ. Op die
truie pryk die koshuise se eie wapens en dil
is die trots van elke speier om so 'n trui te
dra. En glo my, as hy die trui dra, doen by
dinge wat sommige Springbokke nie kan reg
kry nie.

By hierdie wedstryde word talent gesoek,
want dr. Rennie Louw is die voorsitter van wat
ons die Spenskomitee noem. Dit is die komi
tee wat die Vyfdespan uit die beste van die
koshuise moet kies. Op hierdie komitee het
elke koshuis 'n verteenwoordiger. Omdat die
neiging soms baie sterk by verteenwoordigers

is om hulle spelers weg te steek, het hierdie
komi tee dIe naam van die spenskomitee gekry
- die beste spelers word gebere of wegge
steek. Maar die Vyfdespan het hulle kompe
tisie gewen I Die spens moes tog soms oopge
staan het!

Feit is dat ons nooit nodig het om enige
wedstryd te kanseJleer nie, want as 'n eerste
span-speier nie kan speel nie, vind die ver
skuiwings gOll plaas en raak dit die heel
onderste span van 'n koshuis. Dink daaraan
dat ons klub so iets soos 45 spa nne in die veld
stoot en dat plus-minus 740 srudente gedurende
1960 aan rugby deelgeneem het. 'n Ander
heilsame gevolg is dat minder talent verlore
gaan: ons het vandag spelers in die eerste
span wat met moeite uit hul koshuisspanne kon
kom, terwyl ons tweede-, derde- en vierdespan
ne vol eertydse koshuisspe1ers is. G'n wonder
dat ons klub vanjaar tien bekers huis-toe ge
bring het nie!

My wenk aan almal wat iets uniek wil
aanskou, is: korn na Stellenbosch, na Coetzen
burg, op 'n Vrydagmiddag om 5-uur en kom
belewe self koshuisrugby, studente-geesdrif.
span- en toeskouergeeswat 'n Ius vir die oog
en 'n louter genot vir die oor is.
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Vir k\Naliteit en \Naarde

VVestnninster 85
_.

OUD-MATIES met LL.B. - GRADE
NDWE DAS NOD BES!<]!(BAAR

MAROON AGTERGROND - SKAALMOTIEF IN GOVD
EGTE SY

PRYS 25/- plus 1/6 k.b.a. koste

RIG BESTELLINC AAN (NOEiVI GRAAD EN JAAR):

PII(I(IE BIjOMMAERT
Mansuitruster

PLEINSTRAAT 61~ STELLENBOSCH

Goedgekwrde h.andelaar in u,niversiteitsbaadjies, -dasse, -wapens ens.
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S6

Onthou

Ek Matieland

Dr. Wm. Nicol (B.A., 1906, D.Phil.

honoris causa 1945), voormalige Ad

ministrateur van Transvaal, vertel van

die f,OU studente" van sy dag.

WAG I Nie so haastig met jou blou potlood
nie, mnr. die Redakteur - ek bedoel ou stu
dente, studente wat oud in jare was, en nie
studente wat Matieland verlaat het nie. Die
eerste dekade van hierdie eeu was op Stellen
bosch gekenmerk deur die teenwoordigheid
van 'n groot aantal "ou studente".

Die Tweede Yryheidsoorlog het in die mid
del van 1902 geeindig. Dit het etlike maande
geduur voordat krygsgevangenes van Ceylon,
Jodie, Bermuda, St. Helena en ander plekke
gerepatrieer kon word. Enkele van die terug
keerdes het reeds in Januarie 1903 na Stellen-

Dr. Wm. Nicol

bosch gekom maar in Januarie 1904 was dit
sommer 'n stroom. Wie was die manne?

Sommige was manne wat reeds v66r die
oorlog 'n paar jaar op Stellenbosch deurgebring
het en drie jaar se studie opgeoffer het om vir
die republieke te gaan veg. Onder hulle was
'n paar teologiese studente, Schalkie van Nie
kerk. later van Melville, Johannesburg, Charlie
Mynhardt, vader van Siegfried en Kotie Retief
van die Njassa-Sending.

Betreklik ouer en talryker was die groep wat
voor die oorlog hens in die republieke skool
gegaan het en weer by die hoerskool moes aan
sluit nadat hulle reeds baje vergeet het. 'n Nag
groter greep het bestaan uit manne wat
reeds vaor die oorlog die skool verlaat het,
maar as krygsgevangenes onder oortuiging
gekom het dat hulle verder moes studeer vir
onderwysers, predikante of sendelinge.

Onder my maats op Wilgenhof was Louis
Fourie, wat so lief was vir sing. Hy het uit
Ceylon teruggekeer en tussen 1904 en 1910
hom as predikant laat oplei. Toe ons in 1911
saam op Princeton in die Y.S.A. studeer, het
hy met verontwaardiging 'n uitnodiging van
die hand gewys om by die "Empire Club" aan
te sluit!

Ons jongeres het die oudstryders om drie
redes aangehang: Ten eerste kon hulle so
onderhoudend vertel van die oorlog. Jammer
dat niemand gedink het om hulle dit te laat
opskryf nie. Wat sou die weekblaaie vandag wil
betaal vir Anton du Preez se verhaal van die
Tommy wat hom skielik bespring het toe hy
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half aan die slaap op wag staan? Na 'n kwar
tier se worsteling sonder wapens ontdek hy
'n mes in die Tommy se kamas en beeindig
hy die stoeigeveg daarmee. In die namiddag
was dit gebruiklik om te gaan stap net. voor
aandete en die oudstryders was altyd bale ge
wild as geselskap, veral die paar wat gewillig
was om te praat. Onder hulle was Piet van der
Hoven. Hy was adjudant vir genl. Chris Muller
omdat hy nog te jonk was om 'n geweer te dra,
maar dit het hom nie belet om snags as
spioen tussen die Tommies in te sluip om in
formasie vir die generaal in te win nie. Toe ek
veertig jaar later in Transvaal gen!. Muller op
sy sterfbed besoek, het hy my weer vertel
hoe dapper Piet was.

Die tweede rede waarom ons hulle opgesoek
het was omdat hulle ons oe laat oopgaan het
vir die betekenis van die Afrikanervolk. Dis
begryplik dat hulle alma! sterk gevoel he~. Ons
Kapenaars het grootgeword in die Viktonaanse
tradisie en nog die Jameson-inval nog die oor
log het ons geheel daarvan gespeen. Dit was
die persoonlike aanraking met manne soos
]osua Naude, later predikant op Graaff-Reinet,
wat ons !aat besef het dat ons Afrikaners is,
al het al ons professore aan ander groepe be
hoort.

Ten derde het ons uit daardie maats se
vriendskap voordeel getrek omdat hulle deur
die bank mense van diep godsdienstige oor
tuiging was. 'n Man van 25 kom nie in std.
VIII sit tensy hy seker is die Here wil dit he
nie. My klasmaat, Johannes Pauw, was onder
wyser en diaken, maar het weer in sy armoede
kom studeer omdat hy moes. Gerrie van
Rooyen, ook 'n klasmaat, later van Durban,
het geboer en het nie na sy lekker plaas in
Ladybrand teruggekeer nie omdat hy oortuig
was van 'n nuwe roeping. En dan was daar
Piet Shaw en so baie ander. Almal reeds heen
gegaan. Ek groet julie, my ou maats!

MM. W. A. de Klerk (B.A.-LL.B. 1937)

van "Saffier/l, Klein-Drakenstein vertel

van sy doe.

OM genooi te word om herinneringe uit jou
studentedae op te teken, kan maklik gesien
word as 'n bewys dat jy reeds meer kruise
agter die rug het as wat jy aldag besef.

Sy dit dan die geval, b1y daar seker net
maar oor om dit in aile nugterheid te aan
vaar. Die ongemak hiervan kan dalk versag
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word as jy jou daaraan herinl1er dat tyd wei
perspektief verleen. Hoe geyk dit ook a1 mag
wees, dit bly nogtans waar.

Dis seker ook 'n vry algemene ervaring dat
jy na verloop van 'n twintig jaar of meer in
stille verwondering sal terugkyk op die mate
lose selfvertroue waarmee jy jouself indertyd
as student, en veral as Stellenbosse student,
gadegeslaan het. Inderdaad, soos Picadilly
Circus vir die Londenaar. was die ,Eikestad'
- nee, nie die ,Eikestad' nie, maar we! die
universiteit - nee, ons wat c1ie studenteliggaam
van die universiteit was - die naaf van die
heela!. 'n Mens het jou baie maklik in die
heerlike, betowerende isolement van Stellen
bosch wysgemaak dat die oe van die ganse
mensdom op hierdie ou stippeltjie van die
planeet gerig is.

Nouja, so 'n sonde was dit nou ook nie.
Die kropslaai-dae - om Shakespeare letterlik
te vertaal - kom oral voor en is seker oak
nodig vir die groelproses - .,the years green
il1 judgement, cold in blood". Die koelbloedig
heid was natuurlik van die soort wat net so
maklik kon omsit in 'n hittige verset of rasende
beeldebrekery - waarvan claar aans oak nag
getuig sal word.

WeI, waar sal 'n mens dan begin by die op
haal van jou studenteverlede?

am dit volledig te dokumenteer sal waarlik
'n veel grater arbeid as hierdie beknopte
skrywe vereis. 'n Mens kan net maar miskien
by sommige van jou au studenteportrette
gaan staan - en ietwat na willekeur jou her
inneringe daaraan vasknoop.

Dit kos ook nie 'n spesifieke uitnodiging
am dit mee te bring nie. Ek doen dit soms
sommer in los oomblikke as ek dalk afleiding

Mnr. W. A. de
Klerk.



soek, dikwels in die na-nagure, van die harde
eise van die studeerkamer.

Miskien omdat dit in sulke omstandighede
so dikwels gebeur, kyk ek soms na ou redaksie
foto's van Die Stellenbosche Student, staan ek
dan miskien bietjie verbaas om die name te
vind van 'n hele ou klompie wat reeds waar
daar Afrikaans geskryf word besondere aan
dag op hulle getrek het. Daar is mense soos
Gerhard Beukes, Ernst van Heerden, Audrey
Blignault, F. A Venter, Jan Rabie, Dirk
Kamfer, en nog andere. Dat van genoemdes 'n
toenemende belangrike rol in die Afrikaanse
letterkundige lewe gaan speel, is weI seker.
Dit sou interessant wees om te verneem hoe
ander tydperke van vyf jaar en in die geskie
den is van U.S. en in die geskiedenis van ander
universiteite hiermee vergelyk.

Maar dit is nie net skrywers wat naam ver
werf het wat mens uit die p::>rtrette opval nie.

Ek vind ook daar politici, nyweraars, aka
demici, opvoedkundiges, regsgeleerdes, geeste
likes wat reeds op geen onsekere wyse hulle
stempel op die samelewing afgedruk het. Met
baie andere wie se name ek met ewe veel reg
hier noem, vind ek figure soos H. L. Swane
poel, J. C. d Wet, F. E. O'B. Geldenhuys,
C. F. B. Naude, Jan Haak., John Vorster, D.
G. Franzsen, Hubert Coetzee, Piet CiJlie, J. H.
Moolman, Theo Pauw, J. L. Badenhorst, J. de
Vos, P. L. McLachlan, P. L. la Grange, A P.
Blignault, W. A Joubert, D. P. de Villiers (twee
van nulle - 'n dikke en 'n lange!), A J. van
Velden . , . Dit sou 'n lang lys kan word as
ek met groter sorg dit kon opgestel het.

Hier voor my is 'n foto van die kongres
gangers by die vierdie jaarlikse saamtrek van
lede van die Afrikaans-Nasionale Studente
bond, voorloper van vandag se AS.B. Onder
die daar in Bloemfontein bymekaar in Junie
1936 vind ek mense soos J. T. M. de Jongh
van Arkel, J. S. Gericke, Sampie Froneman,
Anton Rupert, N. Diederichs -- en H. F. Ver
woerd.

'n Baie betekenisvolle herinnering aan daar
die einste AN.S.-kongres dring nou na Yore.
Daar was 'n nag - een van daardie bladstille,
sterheldere, rypklare winternagte soos 'n mens
dit net maar teen J uniemaand op die binne
landse hoeveld kan tref - toe 'n twaalftal van
ons van die Onderwyserskollege in Parkweg
te vaet 'n bedevaart na die Vrouemonument
onderneem het. Die nanag was twee, drie uur
oud toe ons daar in 'n halwe kring voor die
gedenknaald kom staan het. Een - ek meen
dit was J. S. Gericke - het ons in gebed voor
gegaan. Dit was ontroerende, betekenisvolle

oomblikke. Want die eintlik sinvolle daarvan
was die gelofte wat ons op daardie heilige
plek aan mekaar en voor ons Skepper afgele
het: dat so ver dit in ons vermoe was, ons
die toekoms van Suid-Afrika sou help wen.
Spesifiek het ons aan die Republiek gedink,
dit ook so genoem. En min het ons daar in
die blank-stille maanlig bymekaar, met die
Naald wat so voor ons na die sterre rys, geweet
dat een van die medekongresgangers veral die
finale besJag aan die nuwe komende staat sou
gee. Ek bedoel natuurlik nou - H. F. Ver
woerd. 'n Mens sou op hierdie manier kan
voortgaan en veel meer in die toon van hier
die ervaring kan meedeel. Maar in hierdie
skrywe sou dit nie moontlik wees nie.

Ek kan nog net die toon en kleur en dof
weg miskien die vorm van daardie jare wat
met die Tweede Wereldoorlog tot 'n einde ge
kom het, hier nog kan aandui.

Dit was nog die tyd voor die dreunende
na-oorlogse voorspoed toe driekwart van die
studente met lenings aan U.S. kom studeer het.
Daar was etlike van my tydgenote wat met
£100 per jaar of minder moes rondkom. 'n
Swart pak het hulle Saterdagaand na die Terps
en Sondagaand na die "Pres" gedra, Motor
karre was omtrent nie bestaande nie.

Jy is as redelik bevoorreg beskou as jy jou
eie fiets kon trap. Ek persoonlik was dank
baar om die redaksiefiets (Die Stellenbosche
Student) tot my beskikking te he. Ja, daar
was weI 'n klein groepie ,ryk manne' wat die
wereld kort-kort aan die brand gehad het met
hulle woeste rondjaery in die jongste modelle.
Maar juis die feit dat hulle soveel aandag
getrek het (en op meer as een geleentheid
streng kortgevat is) het bewys hoe uit die toon
hulle geval het.

Opwinding was daar darem ook vir ons
andere genoeg, hoor. Dit was mos juis die tyd
toe ses stuks die eerste 1eerling-vlieeniers aan
die U.S. geword het. Saam met LL.B. (dit was
ook nog die tyd van daardie stoere akademi
kus, dr. Mortimer Malherbe 1) het dit maar
swaar gegaan om al die tegniese eksamens
en die baie strawwe opleiding as militere lood
se tot 'n suksesvolle einde deur te maak. Ons
het Suid-Afrika kruis en dwars ,bevlie', etlike
tien duisende ponde se vliegtuie in die proses
verniel of vernietig en met Intervarsity 1938
(of was dit 1937?) 'n gekke formasievlug oor
die groot skare op Coetzenburg uitgevoer
sodat die tamaaie nOffing soos een man ver
skrik orent gekom het en die tweede spanne
hul spel moes staak en die manewales daar
bo eers moes aangaap. Die volgende Maan-
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dag het Die Burger die storie van die yslike
skare wat so die skrik op die lyf geja is op
sy voorblad gehad - die hoofnuus van die dag.

Ja dit was die tyd van sulke dinge en nog
baie meer . . . Het ons as studente dan nie
twee maal deur luid op 'n supermonsterver
gadering te raas die regering tot wysiging van
sy optrede of tot optrede self gedwing nie?
Daar was die een geleentheid toe daar oor
matig baie vlugtelinge uit Oos-Europa in die
land gekom het. Ons het geeis dat die rege
ring 'n einde hieraan maak - en 'n skip met
ses- sewe honderd mense wat ons (waarskyn
lik bietjie onnodiglik) as minder geskik vir
ons land beskou het, moes maar net so weer
omdraai en terugvaar.

Hierdie oormoed is toe daarna weer geewe
naar toe ons geeis het dat die boek Turning
Wheels van Stuart Cloete in die ban gedoen
word. In aanmerking genome hoe welig die
Afrikaanse massapers die afgelope twintig jaar
opgeskiet het, hoe volkome onskuldig Turning
Wheels vergelykenderwyse is, staan jy net maar
verbaas. Maar verset in die ander rigting was
daar ook. Beelde is kort-kort sonder aansiens
des persoons gebreek deur Pro Liberfate, wat

geheimsinnig oornag verskyn het en met die
dag oral in Stellenbosch te lese was. Met die
,heiligste' instellings is daar gespot - en ge
moedere is oral erg gaande gemaak.

Vandag weet ek maar te goed hoe nodig
ook hierdie vorm van verset vir elke lewende
studentegemeenskap, nee vir enige soort ge
meenskap is.

Dit was die groot dae van die Berg en Toer
klub - toe daar nog behoorlik berg ook ge
klim is. Waar is figure soos Johan en Reep
Verloren van Themaat, Beyers Naude en Frans
Geldenhuys? Hulle het miskien 'n peil gestel
wat nie daarna geewenaar kon word nie.

Dit was die dae van die groot poetse wat
gebak is - soos die geleentheid toe skrywer
hiervan 'n tamaaie tou verwarde eerstejaars
by die plaaslike polisiekantoor oor die naweek
veroorsaak her. Die moes dan kamma hulle
,registrasiekaarte' sonder verwyl kom toon, Die
Maandagaand is die poetsbakker egter self
lelik gevang toe hy karnma deur die gereg
opgevorder is om verantwoording vir die
dwarsboming van sy norrnale prosesse te kom
doen. Bedees is daar gehoor hieraan gegee
net om te ontdek dat dit ook net 'n ou grappie
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ter vergelding was. Daarop is die poetsbakker
taamlik hardhandig deur 'n briesende sersant
van die toneel van sy gesag ook verwyder.

Dit was die dae van die kardoesbroeke;
van deftige Engels wat damestudente so graag
gebruik het; van ou mnr. ,Pictures' wat iii
U.S. se derduisende foto's geraam het; van
monsieur Foreau, Dagbreek se haastige maar
onnavolgbare Franse chef; van Wilgenhof se
huismoeder wat gekla het dat die seuns tog
maar die voete van hulle sokkies ook in die
was moet gooi; van dr. Mortie wat gese het
dat 'n man wat veertig uur op 'n dag werk
maar vir sy part opgehang kan word; van
Coetzenburg wat in alle eenvoud deur 'n eers
tejaartjie met die Koue Bokkeveld verwar is;
van die ontdekking dat daar so 'n groot druk
kery aan die walle van die Eersterivier be
staan; van onvergeetlike dr. Verloren van The
maat wat sy lias in die staatsreg verseker het
dat "Queen Bess wass a faceless (faithless)

Queen"; van sensltJewe skryfsters in die
Student wat dweep met Tagore; van Flip la
Grange wat sy onoortreflike j' accuse gelewer
het in die vorm van The Stellenbosche Student
and his Lack of Culture; van W. W. B. Have
mann wat aan die hoof van 'n selfregerende
Dagbreek die sotte van die jaar met 'n dina
miese persoonlikheid soos min oorweldig het:
van Mijnheer van Harencarspel, die ,ewige
student' wat gereeld sy filosofies-teologiese
lesings voor 'n plaende studentegehoor kom
lewer het, altoos in die biblioteek te vinde
was, eensaam sy viool gespeel het en hom
self ten slotte aan 'n balk in sy eie kamer
gaan ophang het; van die poetiese wysheid
dat "op Stellenbosch bestaan die jaar uit bok
- en bloktyd deurmekaar"; van Shorty van
Dyk wat gekla het dat hy in die sensus nie
getel is nie "want hulle tel net mense bokant
die belt".

Die drie opeenvolgende dirigente van die Universiteitskoor. v.l.n.r.: Mnr. P. McLachlan (hui
dige dirigent). mnr. W. Morris (eerste dirigent en komponis van M.A.T.l.E.) en prof. G. G. Cillie.
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Maar wag, eer die totaal belaglike die eros
tige en min of meer sublieme heeltemal ver
dring, laat ek my maar inbind deur die vereis
tes van tyd en ruimte.

Die gevaar van 'n mens se onthou-jy-nog is
mos altoos dat dit jou soos grondbooe
waarvan Stellenbosch, terloops, indertyd ook
oormatig vol was- nie maklik wil los nie.

S6 Bou Hul Matieland
(Hierdie bladsy is 'n gleufie waardeur oud-Maties

'n skrams kykie op die doenigheid van die huidige
geslag in die Eikestad aangebied word.)

Studenteraad, 1960-'61

DIE nuwe Studenteraad is in Augustus, laas
Jede, soos volg saamgestel: Voorsitter: Mnr.
Gideon Boshoff; vise-voorsitter: mnr. Pieter
Kapp; sekretaris: mnr. Piet Grobler, tesourier:
mnr. Flip Smit; addisionele lede: mnre. Willie
Esterhuyse, Gert Terblanche, Tertius Delport,
mej. Suzaan Mangold, mnre. Francois Hane
kom, Graham Pienaar, Herman Gilliomee en
Johan Vosloo.

Abe Baifey-Beurstoekennings

MNRE. INUS DAN EEL en JOHN VISSER,
albei senior studente van Dagbreek, het Abe
Bailey-Beurstoekennings ontvang. Die beurse
stel hule in staat om drie maande in Brittanje
te reis. Ons veroeem dat albei daarna verder
in Holland sal studeer. Mnr. Daneel, oor
spronklik van Morgenster, Rhodesie, is 'n
Kweekskolstudent, terwyl mnr. Visser tans die
finale jaar LL.B.-kursus volg.

Die Coetzenburg-Tradisie Verstewig

DIE Sportkantoor van die Universiteit deel
Matieland mee dat altesaam 740 studente
vanjaar gereeld aan voetbaJ deelgeneem het.
Tien bekers is Alma Mater-toe gebring.

'n Gedenkwaardige Sangfees

DIE Sangfees wat vanjaar op 8, 9 en 11 Sep
tember in die Stellenbosse Stadsaal gehou is.
sal nog lank "soos 'n deuntjie draal" in die
herinneringe van die 2,500 bevoorregtes wat
dit kon bywoon. Mnr. Tertius Delport, kon
yenor van die Sangfeeskomitee van die Stud en
teraad, deel Matieland mee dat heelwat
meer as agthonderd studente aan die kore deel
geneem het. Benewens die geestesverryking
wat die Fees en die wekelange oefeninge v66r
af vir die jeLlgdige deelnemers ingehou het. het
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die kultu ur-instansies ook materiele voordeel
daaruit gehaal. Die netto-opbrengs word naam
lik in 'n bepaalde verhouding verdeel tussen
die Langenhoven-Gedenksaalfonds, die Fonds
vir die Konservatorium vir Musiek (waarvoor
die lede van die Universitei tsvrouevereniging
hul beywer) en die Vereniging vir Volksang en
-musiek.

Sendingaksie van 535 Maties

WANNEER die passasiersbusse Sondag
oggende in Pleinstraat toustaan. is meer as
vyfhonderd Maties, lede van die twintig-jaar
oue Christen-Studente-Sendingbond, op vertrek
om die evangelie aan kleurlinge in en rondom
Stellenbosch te bring. Dit is voorwaar 'n
grootse en indrukwekkende verskynsel - hier
die dinamiese, doelgerigte en flink georgani·
seerde sendingaksie van so 'n aansienlike per
sentasie van die studentekorps.

Twintig groepe van wnkers, met busse of
fietse, trek na aile windstreke- Simondium,
Faure, Windermere, boereplase in die omge
wing van Stellenbosch, na inrigtings en ver
beteri ngskole. Daar word nou ingeskakel met

'n Groepie studente-sendinglverkers Of!

'n SondagoggenJ.



die werksprogram van plaaslike sendelinge en
gepoog om, benewens persoonlike werk, die
gewenste klimaat vir die predikiog van die
evangelie te skep.

Mnr. J. Niewoudt, voorsitter van die
eSSB., deel dan ook mee dat die studente
werkers vanjaar 3,013 volwassenes en 2,434
kinders met die evangelie op Sondagoggende

bereik hel. Gesonde christelike lektuur, bybels
en bybeldele is ook onder die kleurlinge ver
sprei. Aldus word die Goeie Boodskap deur
hierdie besielde groep Matie-arbeiders gereeld
en onder alle weersomstandighede aan 'n mak
simum aantal mense, wa.-t dit innig waardeer,
gebring, en die hande van die plaaslike sende
linge op die oesland gesterk.

OUD -MATIEBONDTAKKE

Bethlehem

VAN mnr. Ludwig Diener (RA. 1955, LL.B.
1957) verneem Matieland met genoegdoening
dat die 40-tal oud-Maties aldaar op 15 Augus
tus 'n eie tak gestig hel. Die voorsitter is ds.
S. J. Serfontein, die onder-voorsitter, ds. P. J.
Loots (die oud-IntervarsitY-dirigent) terwyl
mnr. Diener self die sekretarieJe en penning
meesterlike funksie sal vervul.

Verblydend was die aanwesigheid by die
stigtingsvergadering van mnr. C. du P. Meyer,
Matie-rugbyspeler van die jare 1919, '21 en
'22 en lid van die 192I-Springboktoerspan na
Nieu-Seeland onder wyle Theo Pienaar.

Die blou baadjie het geseevier.

Benoni

'N GESELLIGE dinee van oud-Maties en hul
eggenotes het op Donderdag, l3 Oktober, te
Benoni plaasgevind. By die geleentheid was
sowat sewentig oud-Maties byeen en die aand
is terdee geniet. Die Rektor, prof. dr. H. B.
Thorn, het die verrigtinge bygewoon en die
aanwesiges een en ander oor die nuutste onder
nemings aan die Universiteit meegedeel. By
sy tuiskoms hel die Rektor hoe lof gehad vir
die puik reelings van die plaaslige voorsitter,
mnr. Michael Neser, en sy makkers.

George

MNR. D. R Clur, sekretaris van die oud
Matiebondtak op George, berig dat die nuwe
bestuur soos volg saamgestel is: Voorsitter,
mnr. C. J. Botha; onder-voorsitter, mnr. L.
Aucamp; sekretaris, mnr. D. B. Clur.

Dr. P. K. Albertyn wat oor die afgelope
drie jaar as voorsitter opgetree het, is vir sy
dienste bedank. Die grys proefbaadjie het die
grootste aanhang geniet. Daar is besluit dat

hierdie tak in die toekoms gereelde vergade
rings en funksies sal hou.

Goudveld (Welkom)

OP 27 Junie het sowat 70 oud-Maties i.n die
Jeugsentrum van Welkom byeengekom om die
tak Goudveld te stig, deel mnr. J. J. G. Wiid,
die sekretaris, mee. 'n Interessante verskeiden
heidsprogram is afgehandel- ook 'n verskei
denheid van herinneringe is deur die aanwe
siges gedeel. Hierdie oud-Matiebondtak stel
hom, onder andere, die loflike oogmerke ten
doel om nuwe oud-Matie-intrekkers in daardie
vinnig ontwikkelende gebied te verwelkom en
om 'n fonds te stig waarmee behoeftige en ver
dienstelike studente gehelp sal word.

Die bestuur is soos volg saamgestel: Voar
sitter, mnr. J. van Huyssteen; onder-voorsitter,
mnr. R. J. N. Brits; penningmeester, mnr. K.
Pretorius; sekretaris, mnr. J. J. G. Wiid.

Die tak het verder sommer vroeg in die Jaar
van die Republiek - op 15 Oktober - 'n uit
hang-dinee gehou, by watter geleentheid prof.
dr. D. H. Craven en mnr. P. J. Lombard, hoof
van die Afdeling Openbare Betrekkinge, die
eregaste was.

(Die eregaste het Matieland by hul terugkeer
meegedeel dat dit 'n dinee-honderd was waar
die gees van die aand so reg na die Matie
tradisie was. - Red.)

Kimberley

MNR. N. W. H. Smit, voorsitter van hierdie
tak, _vertel in 'n interessante mededeling van
'n kleurvolle vergadering gehou op 9 Septem
ber. Die hoofdis was 'n lewendige bespreking
van die drie proefbaadjies wat deur die man
like mannekyne op s6 'n wyse vertoon is dat
aldrie eenparig afgekeur is! "Die nuwe wapen
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vind baie byval en almal voel sterk daaroor'.
Die dertigtal aanwesiges het hui sterk uitge
spreek ten gunste van die behoud van die ge
vestigde oud-Matiebaadjie of die bestaande
Universiteitsbaadjie, albei met die nuwe wapen
daarop. Die bestuur is soos volg saamgestel:
Yoorsitter, mm. N. W. H. Smit: sekretaresse.
mev. M. Pietersen; addisionele lede. mnr J.
Pauw en T. Theron.

Hoeveld (Witbank)

DIE eerste jaarlikse dinee van hierdie tak
waarvan in die vorige nommer van "Matie
land" gewag gemaak is, is toe op to Junie
gehou. "Dit was uiters geslaagd", berig die
sekretaris, mnr. G. F. Stegmann. Drie-en-twin
tig oud-Maties het aangesit. Die Hoeveldse tak
het 'n besonder teer plekkie vir ,.die bloll
baadjie met die pragtige wapen".

Klerfcsdorp

un Klerksdorp berig mnr. E. van der Merwe
dat die proefbaadjies llitgestal is vir besigti
ging deur oud-Maties. Die gryse trek die skaal
met mening. Oud-Maties het ook nuttige wenke
rakende die baadjie aan die hand gedoen. Die
wapen vind algemene byval.

Mosseiboai

..DIE voorgestelde Oud-Matiebaadjies het toe
oak op Mosselbaai hul draai gemaak en ons
het op 6 September daaroor gesif', skryf mm.
P. B. Bruwer, die sekretaris en, terJoops, ook
aud-leerJing van die Redakteur van MalieLand.
Die stemming was algemeen ten gunste van
die donkerblaue. (Slegs die sekretaris vael
heimlik vir 'n gryse - maar oak net heimlik.
- Red.) Die bestuur is soos volg saamgestel :

Prof. dr. H. B. Tham, Voorsiller van die F. A.K. en Rektor van die Universileit van
Ste/lenbosch, oorhandig 'n tjek van £1,000 namens die F.A.K. aan sy Edele F. H.
Odendaal. Adminislrateur van Transvaal. ler Sl)'wing van die H. F. Verwoerd-Fonds.



Voorsitter, ds. 1. L. Vos; onder-voorsitter, mnr.
e. Knoesen; sekretaris, mnr. P. B. Brower;
tesourier, mnr. P. M. Liebenberg.

(Ons se dankie vir goeie wense, mnr. Bruwer,
en sien uit na die beloofde naamlys van oud
Maties. - Red.)

Potchefstroom

DIE Bestuur van die Potchefstroomse oud
Matiebondtak rapporteer dat hy deeglike oor
weging aan die proefbaadjies geskenk het, aId us
mnr. P. W. van der Walt, die sekretaris. Die
bestuur verkies die grys baadjie met dien ver
stande dat dit 'n donkerder grys moet wees.
As alternatief stel die bestuur koningsblou
voor, soos die blou in die wapen. Die wapen
is heeltemal aanneemlik.

Wellington

VROEER vanjaar het hierdie tak 'n interes
sante aand deurgebring toe dr. 1. J. van Biljon
en mnr. H. G. van Niekerk, albei van die
Departement Sielkunde van die Universiteit,
insiggewende mededelinge gedoen het oor
Voorligtingsdienste vir Studente aan die U.S.
Die sekretaris berig dat hierdie tak "nog in
volle bloei en werklike steun en belangstelling
van ons lede staan".

Die bestuur is soos volg saamgestel: Voor
sitter, mnr. H. J. Truter (Dagbreek, 1935);
onder-voorsitter, mnr. G. P. Lochner (Dag
breek, 1931); tesourier, mnr. J. A. van Zyl
(P.S.O. 1951); sekretaris, mnr. M. e. Roos
(Wilgenhof, 1946).

VAN HEINDE EN VERRE
Mnr. M. T. de Waal (B.Sc. lng. 1946), stads

ingenieur van Bellville, is aangestel as siviele
ingenieur vir die uitleg en ontwikkeling van die
nywerheidsentrums wat vir die grensgebiede
van die Unie beoog word.

Mnr. Willem Bouwer (B.A. LL.B. L950),
oud-Dagbreker en prokureur op Humansdorp,
is op 3 Augustus onbestrede tot lid van die
Provinsiale Raad vir Humansdorp verkies.

Prof. dr. Slisarah Truter (M.Sc. 1946), pro
fessor aan die Fakulteit van Landbou aan die
Natalse Universiteit, is onlangs as Dekaan van
daardie Fakulteit aangewys. Prof. Truter is die

enigste vrou in Suid-Afrika wat 'n prefessoraat
in Landbou beklee.

Mej. Anna Ras (M.A. 1956), wie se M.A.
verhandeling oor die Kasteel en ander vroee
vestingwerke gehandel het, was een van die
eerste S.A.-lugwaardinne wat die Boeing 707
Straalvliegtuig op sy eerste reis na Suid-Afrika
vergesel het en in haar loopbaan reeds altesaam
meer as miljoen lugmyle agter die rug het.

Mej. Aannaline Llibbe (LL.B. 1957), het met
'n beurs van die Amerikaanse Vereniging van
Universiteitsvroue en 'n toelaag van die Har
vard Law School na Amerika vertrek am ver
der in die Regte te studeer.

ONS ONTHOU HULLE

OS. A. F. LOUW

MET die heengaan op 16 Augustus vanjaar
van die 93-jarige ds. A. F. Louw het ons
Kerk en volk een van sy luisterrykste figure
verloor, 'n unieke persoonlikheid vir wie daar
net nie 'n dubbelganger bestaan het nie. Daar
was maar net cen van sy soort. Sy persoon en
sy optrede het in die teken gestaan van frisse Ds. A. F. Louw.
oorspronklikheid en selfs die ouderdom kon
nie daarin slaag om hom van hierdie gawe te
beroof nie.

Wat hy vir sy Kerk beteken het gedurende
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Voorsitter, ds. I. L. Vos; onder-voorsitter, mnr.
e. Knoesen; sekretaris, mnr. P. B. Brower;
tesourier, mnr. P. M. Liebenberg.

(Ons se dankie vir goeie wense, mnr. Bruwer,
en sien uit na die beloofde naamlys van oud
Maties. - Red.)

Potchefstroom

DIE Bestuur van die Potchefstroomse oud
Matiebondtak rapporteer dat hy deeglike oor
weging aan die proefbaadjies geskenk het, aldus
mm. P. W. van der Walt, die sekretaris. Die
bestuur verkies die grys baadjie met dien ver
stande dat dit 'n donkerder grys moet wees.
As alternatief stel die bestuur koningsblou
voor, soos die blou in die wapen. Die wapen
is heeltemal aanneemlik.

Wellington

VROEER vanjaar het hierdie tak 'n interes
sante aand deurgebring toe dr. 1. J. van Biljon
en mnr. H. G. van Niekerk, albei van die
Departement Sielkunde van die U niversiteit,
insiggewende mededelinge gedoen het oor
Voorligfingsdiensfe vir Studente aan die U.S.
Die sekretaris berig dat hierdie tak "nog in
volle bloei en werklike steun en belangstelling
van ons lede staan".

Die bestuur is soos volg saamgestel: Voor
sitter. mnr. H. J. Truter (Dagbreek, 1935);
onder-voorsitter, mnr. G. P. Lochner (Dag
breek, 1931); tesourier, mnr. J. A. van Zyl
(p.s.O. 1951); sekretaris, mnr. M. e. Roos
(Wilgenhof, 1946).

VAN HEINDE EN VERRE
Mnr. M. T. de Waal (B.Sc. lng. 1946), stads

ingenieur van Bellville, is aangestel as siviele
ingenieur vir die uitleg en ontwikkeling van die
nywerheidsentrums wat vir die grensgebiede
van die Unie beoog word.

Mnr. Willem Bouwer (B.A. LL.B. 1950),
oud-Dagbreker en prokureur op Humansdorp,
is op 3 Augustus onbestrede tot lid van die
Provinsiale Raad vir Humansdorp verkies.

Prof. dr. Susarah Trufer (M.Sc. 1946), pro
fessor aan die Fakulteit van Landbou aan die
Natalse Universiteit, is onlangs as Dekaan van
daardie Fakulteit aangewys. Prof. Truter is die

enigste vrou in Suid-Afrika wat 'n prefessoraat
in Landbou beklee.

Mej. Anna Ras (M.A. 1956), wie se M.A.
verhandeling oor die Kasteel en ander vroee
vestingwerke gehandel het, was een van die
eerste S.A.-Iugwaardinne wat die Boeing 707
Straalvliegtuig op sy eerste reis na Suid-Afrika
vergesel het en in haar loopbaan reeds altesaam
meer as miljoen lugmyle agter die rug het.

Mej. Aannaline Lubbe (LL.B. 1957), het met
'n beurs van die Amerikaanse Vereniging van
Universiteitsvroue en 'n toelaag van die Har
vard Law School na Amerika vertrek om ver
der in die Regte te studeer.

ONS ONTHOU HULLE

DS. A. F. LOUW

MET die heengaan op 16 Augustus vanjaar
van die 93-jarige ds. A. F. Louw het ons
Kerk en volk een van sy luisterrykste figure
verloor, 'n unieke persoonlikheid vir wie daar
net nie 'n dubbelganger bestaan het nie. Daar
was maar net een van sy soort. Sy persoon en
sy optrede het in die teken gestaan van frisse Ds. A. F. Louw.
oorspronklikheid en selfs die ouderdom kon
nie daarin slaag om hom van hierdie gawe te
beroof nie.

Wat hy vir sy Kerk beteken het gedurende
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'n bediening van meer as 'n halfeeu, .laat ek
daar omdat daar reeds in ander tydskrifte eo
koerante breedvoerig daaroor geskrywe is. Dit
is egter nie so algemeen bekend in watter
hoe mate ds. Louw se lewe en werk die Uni
vcrsiteit van Stellenbosch geraak het nie.
Daarom is ek dankbaar dat Matieland langs
hierdie weg 'n kransie op sy graf wou Ie.

Vir ongeveer twintig jaar het opeenvolgende
geslagte van studente die voorreg gehad om
aan die voete te sit van hierdie groot vriend
van jongmense. Ds. Louw het die kansel van
Stellenbosch bedien tot sy tagtigste jaar en dit
moet beskou word as een van sy grootste
prestasies dat hy, tenspyte van sy hoe ouder
dom, nog altyd tot die hart van die jeug kon
spreek. En hoe meesterlik het hy dit nie reg
gekry nie! Sy hart was so jonk soos die gehoor
wat hy voor hom gehad het. En dan, watter
oud-Matie sal ooit daardie persoonlike gesprek
met "Oom Affie" vergeet? As sy opvolger in
hierdie gemeente het ek al dikwels gese dat die
bree, diep godsdienstige stroom wat daar deur
die studentelewe van Stellenbosch loop, in 'n
hoe mate moet toegeskrywe word aan die in
vloed en arbeid van hierdie begenadigde
Evangeliedienaar. Hy het gebou aan die karak
ter van Stellenbosch en sodoende die hoogste
diens aan sy Alma Maler gelewer.

Hy het in die Universiteitsraad gedien vanaf

April 1939 tot April 1948 en hy was een van
die lojaalste vriende van die Universiteit tot
die dag van sy dood. Duisende oud-Maties oor
ons land heen dank die Here dat, by alles wat
Hy deur Stellenbosch aan hulle gegee het, ds.
A. F. Louw een van die uitnemendste gawes
was.

Ds. J. S. Gericke.

COENRAAD JOHANNES BEYERS
(B.Sc. 1943; M.Sc. 1946)

Die oud-Maties van Zebediela-Landgoed,
Noord-Transvaal deel Matieland mee van die
skielike heengaan, op 37-jarige leeftyd, van
mnr. C. J. Beyers, hoofskeikundige van die
Landgoed.

Coen Beyers was nie aileen 'n skrander stu
dent nie, maar ook 'n baie verdienstelike skei
kundigt: analis en 'n navorser van formaat.
Hy het 'n belangrike bydrae gelewer tot die
oplossing van tegniese probleme van sitrusver
bouing. Hy was iemand met 'n besonder wye
belangstelling in die wetenskap. Ten tyde van
sy heengaan was hy besig met sy doktorale
proefskrif in verband met sitrusvoeding. In
sy aanraking met sy medemens was hy min
saam en diensvaardig.

Matieland betuig hiermee sy opregte mee
gevoe! met die nabestaandes van bogenoemde
oud-Maties wat ons ontval het.

BRIEWEBUS

MNR. G. 0. NESER (M.Sc. 1922, B.Educ.
1925) Paarl: Van die meer as 20,000 oud
Maties wat in hul jeug onder die eike op
Stellenbosch rondgeslenter het, was Johan Buhr
seker een van die skerpsinnigste. Tragies dat
Suid-Afrika hom so vroeg moes vedoor.

Ek het al dikwels by Maties wat hom intiem
geken het, die gedagte gelaat dat iemand dit
moet onderneem om 'n boek oor hom te skryf,
maar tot dusver het daar niks van gekom nie.

Hoewel ons mekaar van sien geken het uit
die vroee twintigs, was dit eers aan die einde
van 1928, toe hy telllggekom het na die Uni
versiteit van Stellenbosch om die LL.B.-kursus
te voltooi - en ek vir iets anders, dat ek
eintlik met Buhr kennis gemaak het.

Met die herontmoeting het hy my byna
omhels en by my eettafeltjie in die Uitspan
aangesluit. Die meeste studente was te jonk
vir hom om mee maats te maak en wat die
ander tafelgangers betref, het hy nie reeds
na die derde maaltyd ontdek dat hy meer van
klerasie af geweet het as die deskundige klere
maker wat teenoor hom gesit het nie? Na ete
het ons dikwels saam huiswaarts gdoop hoe
weI hy nooit sy misnoee kon verberg oor die
fiets wat ek saamgestoot het nie - dit het hom
te veel aan sy profgssore laat dink! Van die

vereniging wat ons laI:lgs die pad gestig het,
weet seker net ek. want ons twee was die
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J n Boek is n geskenk van
blywende waarde

DIE S 0 EKE N D E MEN S deur W. A. de
Klerk

(Twee novelles: Lewendige Sake - Die Dam,)
"De Klerk (het) dil tog baie kundig en met grool
begrip van menslike verhoudings verlel."
W, E. G. Louw 001' Die Dam in "Die Burger".
Prys: 15/6

DIE WE R E L D W AT WAS dellr Fritz
Steyn

"AI die dinge wat Jock of the BlIshveld k.Jassiek
gemaak het, het Die Wereld Wat Was in nog
mimer mate." - Elizabeth Tredollx in ,.Sarie
Marais", Prys: 15/6

DIE S 1 L W E R SO 0 M deur A. C. Cilliers

"Dis 'n boek die wat 'n mens bo-op jou klere
moet insit as jy inpak vir 'n lang naweek of 'n
vakansie!" - W. E. G. Lcuw in "Die Burger".
Prys: 18/6

VERSAMELDE PROSA dew I, D, dl!
Plessis

Korlverhale, Kaapse sprokies, essays, reisbeskry
wings, goe!stories, literere beskouings. Prys: 18/6

WIG GEL S T 0 K deur D . .T. Opperman

Opstelle en kritieke wat elke liefhebber van die
lellerkunde moet besit. Prys: 18/6

G E DIG T E dellr Barend .T. Toerien

Sy verse het dikwels 'n klank van ironie en satire
wat aansluit by die stemming van die moderne
Franse digters. Prys: 15/-

C. L. LEI POL D T dell,. M. P. O. Burgers

'n Sludie in stof-keuse, -verwerking en -ontwikkeling.
'n Boek wat ons met vrymoedigheid a'lTIbiecl as
een van die jndrukwekkendste geskenke van die
jaar vir die liefhebber van die Afrikaanse lelter
Kunde. Prys: 35/-

Verkrygbaar by aile boekhnndelnars

Posgeld ekstra

NASION ALE BOEKHANDEL BEPERK

Parow' Johannesburg Port Elizabeth Bloemfonlein

Kaapstad

Sterkte!

Lion Export Ale
VZOOS'Z4!3
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enigste lede. As ons nie eenparig oor 'n saak
kon besluit nie, is 'n stem bus gereel waarby
elkeen sy "gevoelente" as 'n desimaal aange
gee het. Se, byvoorbeeld, die telling was 0.4
en 0.7 daarvoor dan het die meerderheid ge
seevier en ons het saam gaan fliek.

In 1929 was hy by 'n koerant werksaam en
ek moes aan hom skryf om 'n sekere fotoblok
vir ons skool te verkry. Hy het geweet dat ek
geen hoe dunk van die joernalistiek as beroep
gehad het nie en ek het hom seker 'n bietjie
te lyf gegaan want sy antwoord, wat hier langs
my Ie, lui:

Beste Neser,
Ek het jou brief ontvang en stuur jou die

blok ten spyte daarvan, waaruit ek vertrou dat
jy sal aflei dat daar heelwat meer goeds in die
menslike natuur is as wat jou intensiewe self
studie jou klaarblyldik laat dink. As ek dit so
gou moontlik terugkry, sal ek aflei dat my
vertroue in die potensialiteit van die menslike
natuur om aangename verrassings te lewer nie
ongegrond was nie ...

Ek glo dat die meeste van Buhr se letter
kundige bydraes as koerantman anoniem ver
skyn het en dus nie herken baar is nie, maar
ek wonder tog. Daar behoort genoeg Buhriana
beskikbaar te wees. 'n Lewensgeskiedenis, met
een en ander wat hyself geskryf het en by
draes deur sy tydgenote oor die man en wat
hy gese het - sou sy nagedagtenis waardig
wees. 'n Paar wat hom die beste geken het en
letterkundig onderIeg is, sou as keurders en
redakteurs kon optree.

lohan Buhr het inderdaad al 'n legende
geword, maar kan ons bekostig om van die
geestesvrugte wat hierdie geniale figuur met
sovee! kwistigheid rondgestrooi het, somerso
verIore te laat gaan?

Sal Matieland nie help om belangstellendes
bymekaar te bring en hierdie onderneming te
loods nie? Of, is dit nie die moeite werd nie?

(Of dit die moeite werd is? Matieland wag
gretig op die antwoord van Buhr se tydge
note-Red.)

Ds. J. Landt (RA. 1944), van die N.G. Sen
ding, Kasungu, Njasseland ("ons noordelikste
sendingstasie") skryf sommer 'n volblad-gesels
brief met 'n magdom wetens- en lesenswaar
dighede. "Met ons hier in die bos gaan dit nog
goed. Die politiek is nou wei nie altyd so

vriendelik teenoor ons nie, maar as 'n mens
met die volk saamleef, kry jy 'n goeie element
wat nog diep ingeweef Ie en 'n diepgewortelde
hartlikheid teenoor ons en die Woord wat ons
bring". Dan laat ds. Londt ons watertand as
hy van die swartwitpense en bastergemsbokke
vertel asof die kuddes so 'n twintig-dertig tree
van ons skryftafel af wei.

Ds. Londt doen interessante mededelinge
oor die werk wat in sendingskole in die gebied
gedoen word.

Prof. dr. Gerhard Beukes (B.A. 1935, D.Litt.
(Pret.)) en mev. Beukes van Bloemfontein laat
hul bydrae vergesel van ,,'n hartlike groet - en
baie weemoed om die mooi ver dae in Matie
land".

Ds 1. D. Roos (1907) van Hartebeespoort.
Transvaal, stuur 'n £5-tjekkie en goeie wense
vir Mafieland, die Universiteit, "en alles in
verband met ons U.S. - ons sal help stoot!"

(Danbe vir die gesindheid, dominee
Red.)

Ds. Leon M. Sfeenkamp (B.A. 1940) is
vroeer vanjaar bevestig tot predikant van Een
dekuil nadat hy 'n aantal jare die 70,000 vk.
myl-groot gemeente van Gobabis in Suidwes
Afrika bearbei en ook opgetree het as die
Scriba Synodi van Suidwes.

Mnr. 1. Gryffenberg (B.A. 1956) van die
N.G.-skool vir Afrikaanssprekende kinders op
Bothashof, naby Salisbury, deel mee dat sewe
van sy kollegas uit 'n personeel van sewentien
oud-Maties is en verneem of die proefbaadjies
nie straks op hul omswerwinge ook 'n draai
by Bothashof kan maak nie.

Mev. Dora Musial (geb. Louw (B.A., 1945)
van Rietfontein, Pretoria: "Die uitgee van
"Matieland" was 'n guide gedagte - vir ons
as oud-Maties bring die ontvangs daarvan altyd
'n gewisse trots gemeng met 'n tikkie heim
wee .. ." Mev Musiol is tans taalvakkundige
verbonde aan die Vaktaalburo van die Suid
Afrikaanse Akademie.

(Ons waardering vir die heilwense, mevrou!
-Red.)

Dr. A. H. de Swardt (RA. 1935, M.A. 1941),
stuur 'n bydrae en verklaar dat Matieland
"help om 'n mens jonk en die band met ons
ou universiteit stewig te hou".

Dr. De Swardt is gewese hoof van die Hoer
skool Pellissier, Bethulie, en die afgelope paar
jaar Inspekteur van Onderwys in Bloemfon
tein.
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DIE "MATIELAND"-FONDS
TOT op 5 Julie 1960 het ons lesers £1,008 4s. 10d.
tot die Fonds bygedra. Sedertdien is van die volgende
persone bydraes ontvang, wat ons hiermee met dank
en waardering erken:
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85 Derde
Kimberley

H .. Posbus

Du Plessis, Mm. D. G., POSbllS 1
Sanlamhof, Bellville :

Durow, Mm. G., Hoerskool, Grey town
Du Toit, Dr. en Mev. A. S., Sud afrika

nische Gesandschaft, Wien 111, Reis
nerstrasse 48, Osterreich ....

Eich, Mei. M. E .. Riebeeckstraat 78c,
Worcester

Engelbrecht, Mnr. J. J.,
Sirkel, P.K. Ulco, Oo·r

Ferreira, Mnr. en Mev. F.
788, Port Elizabeth

Ganz, Mnr. L. Naudestraat 640, Won-
derboom-Suid. Pretoria .

Gaerdes, Mnr. H. B.. Ambassade van
die Unie van Suid-Afrika, 51, Ave.
Hoche, Parys, Frankryk... .. ..........

Gous, Luit.-Kol. J. P.. S.A. Polisie
Hoofkwartier, Posbus 449. Pretoria

Gryf(enberg, Mnr. 1. v. Z., Bothashof,
Posbus 3900, Salisbury, S.R....

Hanekom. Mnr. F. v. S., De Beersweg
93, Strand

Hattingh, Mev. C. M., Reitzstraat 41,
Potchefstroom ...... ..

Heese. Dr. H. de V., Hampstead Heath
19, Pinelands, K.P. ....

HeYI, Mnr. L, Posbus 1131, Port Eliza
beth

Hofmeyr, Mnr. en Mev. J. H., Posbus
16, RiversdaJ, K.P , .

Human, Mnr. C. J. F., Posbus 3079,
Kaapstad ..

Immelman, Mnr. G. J., Posbus 25,
Hennenman

Jonker, Mev. E. M., Myrtle Grove,
Bonnievale

Joubert, Mnr. A. 1., Brinkstraat 1,
Ladismith, K.P. . .

Joubert, Mnr. G. J., Pamushana Sen
diogstasie, Privaatsak 9025, F0rt
Victoria. S.R .

Kellerman. Dr. 1. E., Langstraat, Mon
tagu

Kleynhans, Adv. T. E., Dorpstraat 1,
Kaapstad . .. .

KOlze, Dr. P. J., pia Couzyn Hertzog
en Horak. Posbus 125. Pretoria .

Krige, Prof. G. J. R., DeJ9aI1ement
Chemie. Univcrsiteit Stellenbosch,
Stellenbosch .... .... .... ....

Krijnauw, Adv. en Mev. P. H. J., pia
Die Prokureur-GeneraaJ, Privaatsak,
Pietermaritzburg ...............

Kritzinger, Dr. A., Dept. Akkerbou en
Weiding, Privaatsak 124, Pretoria ....

Kritzil'lger, Mei. S. M., POIltacstraat 5,
Paarl .. ..

Le Raux, Mnr. D. F., Nywerheidskool,
Dewetsdorp. O.V.S ..

s. d.
4 10

o 6

o

o

o 6

10 0

o 0

o

o 0

o 0
o 0

2 0 0

5 0 0

o 6

o 0

o

o 0

300

o 0

3 3 0

10 0

220

10 0

Bedrag
£ s. (I.

£
1.008

Noon> en Adres

Bakkes, Mnr. I. S., Pia Paaie Afdeling,
Provinsiale Administrasie. Posbus
2603, Kaapstad .

Bester. Os. D. W. S., N.G. Pastorie,
Harding, Natal.... . .

Bester, Mev. E. 1., "Semper Idem", Pos
bus 80. Theunissen. O.V.S.

Beukes, Prof. en Mev. G., Universiteit
van die O.V.S., Bloemfontein

Beukes, Mnr. P. en Van Heerden, Mev.
C., Helderbergstraat 9, Stellenbosch

Bezuidenhoud, Os. J. G., N.G. Pastorie,
Posbus 100, Barkly-Oos, K.P.

Blommaert, Mnr. E. A., POSbllS 94,
Stellenbosch .

Boonzaaier, Mnr. N. M .. POSbllS 28,
Wolmaransstad ..

Booysen, Mnr. J. v. d. M., LaerskooJ,
Malvern ...

Bosman, Dr. en Mev. P. J., Murray
straat 10, Stellenbosch ...

Botha, Mnr. J. H. P., Die Hoerskool,
Posbus 56. Vanrhynsdorp ..

Botha, Mev. M. C., Loganstraat 35,
Touwsrivier . . ..

Brink, Mm. en Mev. C. H., Posbus 173,
Boksburg .

Bruwer, Mnr. J. A., Unie Sterrewag,
Johannesburg .. .

Buhr, Mm. E. A., Posbus 14, Nie-
woudtville, K.P. ............

Burger, Mnr. F., Crozierhof 8, Stellen-
bosch .

Conradie, Mnr. D. P., Posbus 1,
Somerset-Wes .

Cooper, Mnr. J. C., Landdros, George
De Kock, Mnr. J. J., P & G Woon

stelle 7, Pretoriusstraat 658, Arcadia,
Pretoria .. .

De la Bat, Mev. D. E., Nllwe Goewer
mentsgebou 740, Rissikstraat-Suid,
Johannesburg . ..

De Swardt, Dr. A. H., Wi1cocksweg 62,
Bloemfontein .

De Waal, Mnr. P. H .. Fakulteit van
Bosbou, Universiteit van Stellenbosch,
Stellenbosch .. .... .... ... . ..

De Wet, Mnr. J. R., P@sbus 9, Smith
field .,.

De Wit, Mei. M. L, POSbllS 86)4, Pre-
toria . .. ..........

minges, Dr. T. E., Ministerie van Fi-
nansies, Uniegebou, Pretoria ..

Totaal (tot 5 Julie 1960) ..

34



Le Raux, Mm. G. c., Esperanza Hostel,
Vredenburg

Le Roux, Mnr. H., Venice-Hof 3,
Langestraat, Uitenhage

Londt, Os. J., Posbus 32, Kasungu,
Nyasaland

Lotriet, Mnr. A. H.. Posbus 232,
Stanger. Natal

Loubser, Dr. M. M., Ormondeweg 26,
Muckleneuk, Pretoria

Malan, Ds. D. 1., Kollegelaan 7, Bloem
fontein

Malherbe, Mnr. J. c.. Reitzstraat 20A,
Potchefslroom

Malherbe, Mm. P. E., Posbus 8554,
Johannesburg

Malherbe, Dr. P. Ie R., Machabaer
strasse 75/77, Koin, Duitsland

Marais, Dr. 1. v. Z., Southeystraat 33,
Harrismith, O.V.S.

Marais, Ds. en Mev. J. S., Die Pastorie,
Williston, KP.

Marais, Mm. P. S., Duminystraat 44,
Bellville

Marincowitz, Mnr. N. J., Posbus 3768,
Johannesburg

McDonald, Ds. A. 1., Die Pastorie,
Hennenman ...

Minnaar. Mnr. J. A. J., Ou Tweefontein,
PIS Bothashoek, Graaff Reinet, KP.

Minnaar, Ds. K., Citundu, Pk. Mayani,
N.A. Tambala, Nyasaland

Moller, Lui\. A. P., 1 Mobiele Wag
S.A.G., Militere Kamp, Potchefstroom

Moorreesburgse Vriendekring ....
Morkel, Mnr. P. K, Bellevue, Koelen

hof .
Mostert, Mnr. F. J., Markstraat, Hope

field
Mostert, Mnr. G. J., Proteastraat,

Wolseley
Mlinchmeyer, Mej. M. I. A., Vooruilsig

5, Pastorielaan, Paarl
Musiol, Mev. D., 16de Laan 523, Riet

fontein, Pretoria
Naude, Me\'. A. S., Langstraat 21, Lich

ten burg
Nel, Mnr. A. C., Privaatsak 15, Slellen

bosch
Nel. Mnr. J. E., Grootfontein Landbou

kollege, Middelburg, KP.
Neser, Mnr. G. 0., Septimusstraat 17,

Paarl
Nicholson, Mnr. R. M., Schoongezicht,

Posbus 33, Stellenbosch
Niewoudt, Mnr. G. 1. v. T., Voortrek

kerweg, Lambertsbaal ..
Odendaal, Dr. G. C. V., Goree, Robert

son
Pauw, Mej. P., Hoer Handelskool, Paarl
Peter, Mnr. E. 0., Posbus 32, Omaruru,

S.W.A.
Potgieter, Dr. F. J., Posbus 8124, Johan

nesburg
Read. Mnr. en Mev. M. B., Bronkhorst

straal 102, Groenkloof, Pretoria .......

£ s. d.

6

o 0

o 0

o 0

6

10 0

o
o

206

o 0

o 6

10 0

6

10 0

6

200

106
8 0 0

200

6

o

220

o 0

o 0

o 6

o 0

o 6

o 0

10 6

550
1 1 0

10 0

226

o 0

Rens, Mev. E., Posbus 192, Kliptown,
Johannesburg

Riedemann, Mnr. G. J., "Bethel", Meul
straat, Paarl

Rohrbeck. Mnr. C. F. A., Posbus 10.
Mosselbaai

Roos, Mnr. H. B., Westergioor, Wel
lington

Roos, Ds. J., Pk. Harlbeespoort, Tv!. .
Rossouw, Mnr. D. B., Askham, Uping

ton
Rossouw, Kapt. J. H., Tak LiggaamJike

Opleiding, S.A. Militere Kollege,
Voortrekkerhoogte, Tv!.

Roux, Mnr. J. P., Lawleystraat 20,
Waterkloof. Pretoria

Saayman, Mm. S. J., Bennelslraat 9,
Uitenbage

Scboltz, Mnr. J. 1.., Sentrale Raad vir
die Suikernywerheid, Posbus 2160,
Durban

Scholtz, Mnr. T. T., Brooklynweg 294,
Menlo Park, Pretoria

Schoon, Mnr. W. F., GreefEslraat 19,
Lichtenbmg

Schreuder. Mev. E., Skuitjiesklip, Vre
denburg

Schroeder. Mm. E. W., Privaatsak 649,
Louis Trichardt, N.Tv!.

Skibbe, Mnr. C. A., Porterstraat 23A,
Worcester

Siabbert, Mev. J. B., Leeukuil, Privaat
sak 19, Inyazura, S.R ...

Smit, Mm. F. van Zyl, pia Regsadvi
seurs, Dept. van Justisie, Veritasgebou,
Privaatsak 81, Pretoria ....

Smit, Ds. en Mev. P. R., N.G. Kerk
Sending, Mvera, Privaatsak, Lilongwe,
Nyasaland ...

Stander, Mnr. A. H., Posbus 475.
Germiston

Steenkamp, Ds. L. M.. Posbus 22,
Eendekuil .

Stern, Mr. R. W., "Wychwood", 6 Or
chard Street, Newlands, c.P....

Strauss, Mnr. N. 1., Posbus 302, Kroon
stad

Strydom. Mnr. A. E., Hoerskool, Mafe
king.

Strijdom, Mnr. J. J., Hoofstraat 36,
Citrusdal

Stumpfe, Mnr. H. G., Posbus 48,
Mariental, S.W.A.

Swart, Mev. C. J., Posbus 26, Kirkwoorel
Terblanche, Mnr. S. E., pia Die Pro

kureur-Generaal, Paleis van Juslisie,
Pretoria

Theron, Mm. 1. A., Hoerskool, Bonnie
vale

Tindall, Ouel-Regter B.A., "Civil Service
Club", Posbus 130, Kaapstad

Van Aarde, Mm. 1. M., Posbus 42,
Keimoes, KP.

Van der Merwe, Dr. en Mev. C. R.,
Arcadiastraat 870, Arcadia, Pretoria

Van der Merwe, Prof. P. W., Soeteweide
13, Stellenbosch

£ s. d.

o 0

o 0

10 6

1 0 0
5 0 0

2 5 0

6

5 6

o

10 0

o

o 6

10 0

o 0

6

10 0

o 0

2 6

10 0

o 0

o
2 2 0

o 0

o 0

2 0 0
2 2 0

o

o 6

6

o 6

o

o 0
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Totaal (tot 21 Oktober 1960) .... £1,198 IS 7

L.W. Aile tjeks en posorders moet asseblief aan die
"MatieJand"-fonds betaalbaar gemaak word.

Van der Merwe, Mnr. S. W., Seuns
hostel, BUlterworth, K.P.

Van der Splly, MnL 1'. v. A., "Die Rooi
Draai", HeroJdsbaai, George.

Van Eeden. Dr. O. R., Posbus 40 I.
Pretoria

Van Huyssleen, Mnr. C. F., Ermelo
Hoerskool, Posblls 147, Ermelo

Van Niekerk, Mnr. 1. W., Posbus 2498,
Windhoek, S.W.A.

Van Rellsburg, Mnr. F. G. 1., Posbus
669, Preloria .

Van Schalkwyk, Os. en Mev. 1. J., Die
Paslorie, Vosburg

Van Soelen. Mnr. en Mev. J. N., Eras
mllsstraat 52, Ladybrand, O.V.S..

Van Wyk, Prof. A. C., Sending Insti
IULlI, Wellinglon

Van Wyk, Mnr. W. 1., Posblls 221,
Graaff-Reinet

Vedder, Dr. H. H., Privaatsak 22, Oka
handja, S.W.A.

36

£ s. d.

o 0

o 3

JO 0

2 0 0

o

o 6

o

o

o 0

220

o 0

Venter, Mnr. G. S., Laerskocl Parow
Oos, Parow, K.P.

Vermeulen, MnL O. c., Posbus 55, Nel
spruit .

Viljoen, Mej. A. M., Piet Reliefstraat
31, TlIlbagh

Visser, Dr. L. L. 1.. Ned. Geref. Pasto
rie, Waterlooweg, Wynberg, K.P.

Von Ahlften, Mnr. 1. K., Posbus 60,
Sasolburg

Webb, Dr. Michael. Zoology Depart
ment, Wentworth Buildings, Uni
versily of Natal, Durban

Wiegand, Os. H. J., Posbus 649. Bloem
fontein

£ s. d.

o 6

o

6

o

o 6

226

o 6
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5,,,\ i' die ,l'gm "n voowitg,ng in <ik'" ~ I
nywerheidsland. In die Unie word meer as 70 persent I \1\
van aile staal wat verbruik word, deur die Suid-
Afrikaanse Yster en Staal Industriele Korporasie, 0

Beperk - algemeen bekend as Yskor - voorsien.
Vier-en-twintig uur e1ke dag en sewe dae elke

week word staal in Yskor se reuse-werke in Pretoria
en op Vanderbijlpark vervaardig .... altesaam sowat
1,800,000 gietblokton per jaar. Grootskaalse uitbrei-
dings wat tans aan die gang is, sal hierdie werke se totale produksievermoe weldra
verhoog tot 2,350,000 gietblokton per jaar!

Meer staal beteken meer werk en meer arbeidskragte. Yskor het die dienste nodig
van metaJlurgiese, chemiese, werktuigkundige, elektrotegniese en mynboukundige
ingenieurs, terwyl gegradueerdes in wetenskappe, die leHere en handel in die onder
neming se navorsings- en administratiewe departemente geplaas kan word.

Werknemers geniet die voordele van 'n pensioenskema, mediese bystand, 'n
vakansiebonus, 'n huiseienaarskema, ontspannings- en ander welsynfasiliteite. Verdere
studie word aangemoedig deur die verskaffing van omvattende onderwysgeriewe.

Het u al 'n loopbaan in die staalbedryf oorweeg? Indien weI, mag

dit u loon om nadere besonderhede aan te vra by die Bestuurder, Departement

Personeel.

VOORUIT(jAN(j!

SUID-AFRIKAANSE YSTER EN STAAL

INDUSTRIELE KORPORASIE, BEPERK
POSBUS 450 PRETORIA

III



Die tegniese vaardigheid van die ou

meesters en hulle strewe na die beste,

leer voon in die vervaardiging van

Rembrandt VAN RUN sigarette. 'n

Volmaakte pakkie sigarette is die saam

gestelde resultaat van talle klein ver

beterings. In Rembrandt VAN RUN

is hierdie doel verwesenlik.

Dit is gemaak vir diegene wat liewer

rook vir genol as bioOI Uil gewoonle .

en vir wie prys sekonder is. As u 'n

kieskeurige roker is, weet ons dat u

meer genot uit VAN RUN sal kry

Koop gerus nog vandag 'n pakkie VA N

RUN. Die wereld se eerste lang sigarel
met filtermondstuk en die beste.

~ ..

VAN RU~ER DE LUXE

DIE W£RELO Sf EERSTE LANG SIGARET MET FILTERMONDSTUK

VRFA-Sl Q

i} Gedruk deu( Nosionole Handelsdrukkery, Bpk. - Eisiesrivier



Die tegniese vaardigheid vao die ou

meesters en hulle strewe na die beste,

leer voon in die vervaardiging van

Rembrandl VAN RUN sigarelle. 'n

Volmaakle pakkie sigarette is die saam

gestelde resultaat van talle klein ver

beterings. In Rembrandt VAN RUN

is hierdie doel verwesenlik.

Oit is gemaak vir dlegene wat liewer

rook vir genol as bloot Uil gewoome.

en vir wie prys sekondh is. As u 'n

kieskeurige roker is, weet ons dat u

meer genot uit VAN RUN sal kry

Koop gerus nog vandag 'n pakkie VAN

RUN. Die wereld se eerste lang sigaret

met filtermondstuk eo die beste.

~ ..

VAN RU~TER DE LUXE
DIE WtRELD SE EERSTE LANG SIGARET MET FILTERMONDSTUK

VRFA - 51 Q

~ Gedruk deur Nosionole Mondelsdrukkery, Bpk. - Elsiesrivier


