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I

REDAKSIONEEL

e5tuJierigtings

BEWUS van die eise wat die beroepslewe aan
'n universiteit stel, het die Universiteit van
Stellenbosch steeds getrag om cLiardie opleiding
aan sy studente te gee wat ook 'n antwoord sou
wees op bepaalde landsbehoeftes wat van tyd
tot tyd na vore tree.

In 1958 is in Bellville 'n begin gemaak met
klasse in die buitemuurse afdeling van die
Fakulteit van Handel. Dat dit 'n noodsaaklike
en gewaardeerde diens was, spreek uit die feit
dat reeds 'n hele aantal buitemuurse kandidate
hulle na vier jaar opleiding vanjaar vir die
RCom-eksamen aangemeld het. In Bellville ge
skied ook die buitemuurse eksamen vir geok
trooieerde rekenmeesters. Hierdie kursus in die
Teorie van Rekeningkunde, soos ook genoemde
RComm.-kursus, is besondere fasiliteite tot be
skikking van die vooruitstrewende gematriku
leerde wat reeds die beroepslewe betree het.

Die besef van die belangrikheid van die in
diens-opleiding van onderwysers het daartoe
aanleiding gegee dat die Universiteit van
Stellenbosch deeltydse REd.- en B.Ed.Ph.
kursusse ingestel het. In die praktyk bring dit
mee dat diensdoende onderwysers van omlig
gende Bolandse dorpe op bepaalde laat-na
middae na Stellenbosch reis om die kursus, wat
oor twee jaar strek, te volg. Onderwysers uit
dorpe so ver as Moorreesburg, Ceres en
Worcester maak gretig gebruik van hierdie ge
leentheid tot verdere toerusting vir hul taak.
Nege-en-twintig leerkragte het vanjaar die kur
sus gevolg.

Op die gebied van die toneel, spraak en voor
drag het die Universiteit in die jongste tyd in
drukwekkende vooruitgang gemaak. Die aan
stelling van prof. A. P. F. Engelen as
hoogleraar in Drama het 'n nuwe bedeling
ingelui. Vanaf 1962 bied die Universiteit van
Stellenbosch 'n kursus aan wat eventueel tot die
graad B.Dramaturgiae (B.-Dram.) lei. 'n Student
kan aanvanklik die B.A.-kursus met Drama as
een van die hoofvakke volg. Na die tweede
jaar van hierdie kursus kan 'n student toegelaat
word tot die derde en vierde jare van die kursus
vir die graad B.Dram., indien hy, na die oor
dee1 van die Departement, voldoende aanleg en
talent besit.

Die snelle tempo waarteen ontwikke1inge op
die Vasteland van Afrika plaasvind en die
noodsaaklikheid dat die Republiek 'n positiewe
aandeel hieraan sal neem, het aanleiding daar
toe gegee dat in 1960 'n begin gemaak is met 'n
program van Afrika-Studies in die Fakulteit
van Lettere en Wysbegeerte. 'n Hons.- B.A.
kursus word op interdepartementele grondslag
aangebied. Met die instelling van hierdie studie
rigting het die Universiteit die leiding onder
akademiese inrigtings geneem.

By die aanvang van 1961 het 'n nuwe de
partement onder die Fakulteit van Ingenieurs
wese tot stand gekom: die van Landbou
lngenieurswese. Die eerste drie jaar van hierdie
kursus is identies met die van Werktuigkundige
Ingenieurswese. In die vierde en vyfde jaar
word egter in die landbou-ingenieursrigting ge
spesialiseer. Die kursus lei tot die graad B.Sc.
RIng. In die persoon van prof. R. P. Perold
beskik hierdie departement oor sy eerste Pro
fessor. So pas is ook 'n ander studierigting
binne die Departement van Werktuigkundige
Ingenieurswese ingestel, te wete die Bedryfs
rigting. In hierdie kursus word vakke van die
algemene werktuigkundige rigting gekombineer
met sekere handelsvakke. Die kursus beoog die
doeltreffende voorbereiding en opleiding van
studente vir die bedryfslewe en latere bestuurs
betrekkinge.

Met die instelling van 'n senior lektoraat in
Vervoerwese binne die Fakulteit van Handel
aan die begin van 1961, het die Universiteit
rekening gehou met die belangrike rol wat die
vervoerwese in ons landsekonomie speel. Die
kursus wat tot die B.Comm.-graad lei, behels
o.m. die geskiedenis van vervoer, kostevraag
stukke in vervoer, tariefbepaling, vervoerbe1eid,
organisasie en tegniek van die vervoerbedryf,
terwyl van studente vereis sal word om ook
soveel doenlik praktiese werk te verrig.

Ook die kursus in Biblioteekkunde hou tred
met die jongste ontwikkelinge op die gebied
van die biblioteekwese. Beide die laer (twee
jaar na die Senior Sertifikaat) en die hoer (een
jaar na 'n B.-graad) diplomakursusse in Biblio
teekkunde beoog die vorming van studente tot
biblioteekkundige beroepsmense, tot persone
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Universiteitsnuus

wat biblioteekorganisasie en -metodiek behoor
lik beheer en tot wetenskaplike biblioteekkun
diges.

Die onJangs ingestelde kursus in die Arbeids
terapie wat gedeeltelik aan die Universiteit en
gedeeJtelik aan die Karl Bremer-hospitaal ge
doseer sal word, en die Nagraadse Diploma
kursus in die Hospitaaldieelkunde waarin die
opleiding grotendeels by genoemde hospitaal
sal geskied, is verdere bevestigende aanduidings
dat die Universiteit van Stellenbosch probeer
om op aile belangrike lewensterreine 'n posi
tiewe en daadwel·kli..ke bydrae te lewer en om
die honderde afgestudeerdes, wat jaarliks deur
hierdie Universiteit die beroepslewe ingestuur
word, volwaardig daartoe op te lei.

Nuwe Oud-Matiebaadjie

DIE drie proefbaadjies (donkerblou, grys en
wynrooi) is aan die meeste takke van die Oud
Matiebond vir besigtiging voorgele. Die oud
Maties het met 'n baie groot meerderheid ten
gunste van die donkerblou baadjie besluit.
Verskeie instansies is reeds gevra om monsters
van donkerblou materiaal vir oorweging voor
te Ie. Dit sal verseker dat die beste en dien
likste materiaal gekies kan word.

Die sakwapen op die baadjie sal die Univer
siteitswapen wees. Verder sal die Universiteits
wapen op elke knoop ges]aan word. Die das
word ook heron twerp.

Nuwe Aanstellings en Bevorderings

PROF. C. 1. D. HARVEY van die Universi
teit van Suid-Afrika is aangestel as hoogleraar
in Engels met ingang 1 Januarie 1962. Prof.
Harvey was gedurende die tydperk 1948
1954 lektor in Engels aan die Universiteit van
Stellenbosch. In 1955 is hy na die Universiteit
van Natal, waar hy in 1956 tot senior lektor
in Engels b'evorder is. Sedert die begin van
hierdie jaar is hy professor in Engels aan die
Universiteit van Suid-Afrika.
DIE volgende SENIOR LEKTORE is aange
stel: Mnr. G. W. Donaldson in Siviele Ingeni
eurswese met ingang 1 Januarie 1962; dr. P. J.
Conradie in Klassieke Tale met ingang 1
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Die verwagting is dat die nuwe oud-Matie
baadjie teen die helfte van 1962 teen 'n koste
van ongeveer R26.00 per baadjie (insluitende
wapen en knope) beskikbaar sal wees.

Die baadjie, sakwapen en knope sal slegs
as 'n eenheid verkrygbaar wees. Die sakwapens
sal nie afsonderlik verkoop kan word nie.
Hierdie reeling is noodsaaklik ten einde abso
lute uniformiteit in verband met die baadjie
te verkry.

Die baadjies sal van die vier goedgekeurde
handelaars op Stellenbosch, t.w. Carl Bergh,
Pikkie Blommaert, Gebrs. De Wet en Theron
Smit gekoop kan word. Die genoemde firmas
sal by 'n latere geleentheid die nodige mate
kaarte aan voornemende kopers voorsien. Die
kleurkaarte wat vereis word om die baadjies
Ie koop, kan nou reeds by die Afdeling Open
bare Betrekkinge van die Universiteit aangevra
word. Besonderhede wat in hierdie verband ver
lang word, is die naam (ook nooiensvan in die
geval van 'n getroude vrou), adres, kursus ge
volg en die jare waarin die persoon 'n student
op Stellenbosch was.

Aangesien ons graag 'n aanduiding verlang
van die hoeveelheid materiaal wat bestel moet
word, word aile oud-studente wat voornemens
is om binne die volgende jaar 'n baadjie te
koop, vriendeli..k versoek om die ingeslote
strokie te voltooi en onverwyld aan die Afde
ling Openbare Betrekkinge terug te stuur. Hier
die strokie sal egter nie as 'n vaste bestelling
beskou word nie.

Januarie 1962; mnr. J. J. Wannenburg in Werk
tuigkundige Ingenieurswese mel ingang 1
Oktober 1961; mnr. G. J. J. van Zyl in Stabs
tiek met ingang 1 Julie 1962; dr. A. van La,clf in
Bosbou met ingang 1 September 1961.

DIE volgende LEKTORE is aangestel: Mnr.
A. B. Boshoff in Bedryfsielkunde; mnr. G. de
Wet in Elektrotegniese Ingenieurswese met in
gang 1 Januarie 1962; mnr. B. V. Burget in
Chemie met ingang 1 Januarie 1962; dr. A. D.
Malan in Anatomie met ingang 1 lanuarie
1962 en me;. M. S. Jacobsz as lektrise in Huis
houdkunde met ingang 1 lanuarie 1962.

MNR. A. J. ESTERHUYSE voorheen sekre
taris van die Hospitaal vir Tand- en Mondheel-



".

'N IDEAAL VERWESENLIK

Die eersle klas in die finale jaar van die M.B., Ch.B.-kursus mel vier van die professore in Geneeskunde.
Voor, v.l.n.r.: Mnr. l. H. du Toil, mej. W. G. DorsI, proff. H. W. Weber, A. l. Brink, F. D. du T. van
Zijl (Dekaan), l. N. de Villiers. m'ej. C. M. Zu Solms-Banllh, mnr. E. A. Nel. Middel, v.l.n.r.: Mnre. P. A.
BO/hma, B. G. Lombaard, l. W. Earle, D. K. FOlscher. J. H. C. Ooslhuizen, R. Schoonees, H. l. Uys, A .
./. Barnard en C. P. R. Cronje. Agler, v.l.n.r.: Mnre. L. C. Ie Roux. l. A. D. Liebenberg, l. Huisamen,
P. A. Anthonissen, P. W. Wait, A. P. Baw'd, l. E. von Ziegler, l. A. V. Bekker, S. W. van Zyl, C. G. N.

Meyer en G. l. Piel1aar. Afwesig: Proff. H. E. Brink ell l. F. van E. Kirslen.

'N FASILITEIT TEN BESTE BENUT

Die eersle B.Comm. IV (Finaal)-klas van die Buitemuurse Afdeling van die Fakulleil van Handel. VOOI
Dosenle, v.l.n.r.: Mnre. C. Aucamp, M. G. Loubser,J. van del' Meulen. proff. P. A. Th'cron. D. E. W.
Schumann (Dekaan). dr. M. l. C. de Reville, prof. c. A. Smil, mnre. W. A. louberl en A. B. Boshoff.
Tweede ry, Sllldenle. v./.n.r.: Mnre. D. W. l. van del' Merwe, G. P. Croeser, D. l. Oosthuizen, l. P. Theron,
mej. A. M. Visagie. mnre. l. F. M. Brand, F. l. Wiese en l. E. van del' Merwe. Agter, \,.l.n.r.: Mnrc. I. L.
van del' Klaslhorst. E. H. D. Calitz. C. F. van del' Westlwizen. D. l. v. L. Smit, A. L. l1assOIl, H. N.

Lochner, l. W. Havenga en F. l. Laker.
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kunde van die Universiteit van Pretoria, het
op 1 Oktober 1961 diens aanvaar in die Afde
ling Open bare Betrekkinge van die Universi
teit van Stellenbosch. Mnr. Esterhuyse is 'n
oud-Matie en het in 1947 die B.A.-graad be
haal.

MNR. G. J. P. MAAS is aangestel as klerk
in die administratiewe personeel met ingang
1 Januarie 1962.

Dosente Oorsee

PROF. R. TRUTER, hoogleraar in die Siviele
Ingenieurswese aan die Universiteit, het vanaf
2 tot 14 September vanjaar die Kongres van
die Internasionale Vereniging vir Hidrouliese
Navorsing te Dubrovnik, Joego-Slawie, byge
woon. Die Kongres het hom vanjaar hoofsaak
lik toegespits op modelstudies van sliktranspor
tasieprobleme wat waardevolle lig kan werp op
die ondersoek in verband met die Bergrivier
mond waarmee die Departement van Siviele
Ingenieurswese tans besig is. Prof. Truter het
ook van die geleentheid gebruik gemaak om
Tegniese Universiteite te Delft en Gent te be
soek. Verder het hy 'n besoek aan Parys ge
bring, waar hy onderhandel het in verband
met 'n Ingenieur wat deur die Franse Regering
beskikbaar gestel is om behulpsaam te wees
met die ondersoek na die Bergriviermond.

DR. F. M. ENGELBRECHT, senior lektor in
die Fisiologie aan die Universiteit, het vir die
tydperk 1 Oktober tot 30 Junie 1962 na die
V.S.A. vertrek waar hy met 'n beurs van die
Amerikaanse Regering aan die Universiteit van
Minnesota onder leiding van prof. Ancel Keys
navorsing sal doen. Dr. Engelbrecht sal hom
veral toespits op navorsing in verband met die
vetmetabolisme, veral in soverre dit met bloed
vatletsels en kroonslagaartrombose in verband
staan.

MNR. P. MCLACHLAN, senior lektor in
Skoolmusiek, en mev. McLachlan het onder die
S.A.-V.S.A.-Leiersuitruilprogram na die V.S.A.
vertrek, waar hy onder andere die tweejaar
likse kongres van die Music Educators National
Conference van 16-20 Maart 1962 in Chicago
sal bywoon. Op pad daarheen het hulle Njassa
land en Tel Aviv aangedoen alvorens hul twee
maande in Europa sal deurbring waar, onder
andere - Rome, Wene, Londen en Amsterdam
besoek sal word. Die verblyf in die V.S.A. sal
drie maande duur.

MNR. J. C. KELDER, lektor in Liggaamlike
Opvoeding, sal vanaf begin Desember tot einde
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Februarie Europa besoek as bestuurder van die
hokkiespanne van die Suid-Afrikaanse Univer
siteite en ook om die viering van die honderd
jarige bestaan van die Nederlandse Vakver
eniging vir Liggaamlike Opvoeding by te woon.

Nuwe Kursusse

DIE Universiteitsraad het besluit om met in
gang van die akademiese jaar 1962 'n vierjarige
graadkursus in Drama in te stel. Die benaming
van die graad sal wees Baccalaureus Drama
turgiae, met verkorte titel B.Dram.

'n Addisionele studierigting vir die B.Sc.,
B.Ing.-graadkursus, t.w. Werktuigkundig
Bedryf, sal ook vanaf die begin van aanstaande
jaar aangebied word. Die eerste, tweede en
derde jare van hierdie kursus sal dieselfde wees
as vir die ooreenstemmende jare van die kursus
vir die bestaande B.Sc., B.Ing.-grade in Werk
tuigkundige Ingenieurswese. Gedurende die
vierde en vyfde jare sal die kursus, benewens
ingenieursvakke, ook die studie van vakke in
die bedryfs- en produksietegniek insluit. Met
hierdie kursus sal daar voorsiening gemaak
word vir die opleiding van tegniese bedryfs
bestuurders.

OOK is besluit om met ingang 1962 'n
spesiale eenjarige kursus in Xhosa in die De
partement Bantoetale, en 'n eenjarige kursus in
Klassieke Kultuur in die Departement Klassieke
Tale in te stel. Hierdie kursusse sal volwaardige
eerstejaarsbyvakke wees.
IN die Fakulteit van Landbou sal daar vanaf
aanstaande jaar 'n nuwe studierigting, t.w.
Akkerbou-Veeteelt, vir die B.Sc.-graad in Land
bou aangebied word.
DIE Universiteitsraad het verder besluit om
vanaf die begin van 1962 'n driejarige L.s.OD.
kursus met Handelsvakke in te stel. Die eerste
twee jaar van die kursus sal die studie van
handelsvakke behels, terwyl die derde jaar uit
sluitend aan professionele opleiding gewy sal
word. Ter verkryging van die genoemde Diplo
ma is dit verpligtend dat die volgende vakke
op tweedejaarsbasis geneem word: Rekening
kunde II en twee van die volgende: Statistiese
Wiskunde II; Tik- en Snelskrif II; Bedryfs
ekonornie II of Bedryfsielkunde II of Ekono
mie II.

Aftrede van Prof. O. S. H. Reinecke

OP 31 Desember vanjaar bereik prof. O. S. H.
Reinecke, hoogleraar in Pomologie, die aftree
leeftyd.



Prof. dr.
O. S. H. Reinecke.

Otto Samuel Herberl Reinecke is op 17 April
1891 te Middelburg, Transvaal gebore, waar
hy ook sy skoolopleiding ontvang het. In 1908
is hy met 'n beurs van die destydse Departe
ment van Landbou van Transvaal na die
Ontario Agricultural College van die Universi
teit van Toronto, waar hy in 1912 die Bacca
laureus-graad behaal. Na sy terugkeer in Suid
Afrika was hy verbonde aan die Landbou
kolleges van Elsenburg en Cedara, totdat hy
in 1918, met die totstandkoming van die Uni
versiteit van Stellenbosch, aangestel is as Pro
fessor in Pomologie. Prof. Reinecke is dus die
laaste van die garde professore wat die he1e
ent pad vanaf 1918 met die Universiteit saam
gekom het - dus 43 jaarskofte. Wanoeer hy
uittree, sal binne Universiteitsverband die laaste
skakel met die ou Victoria Kollege verdwyn.
Saam met prof. Reinecke is in 1918 ook prof.
J. H. Neethling en wyle prof. A. I. Perold tot
Professore in die Fakulteit van Landbou van
die jong Universiteit aangestel.

Binne 'n paar maande na sy aanstelling in
1918 is onder die leiding van prof. Reinecke
borne van 350 vrugtesoorte en -varieteite op die
Universiteitsplaas Welgevallen aangeplant. Dit
het spoedig die volledigste versameling in die
land geword, en in die jare daarna ontsaglik
veel bygedra tot 'n basis van evaluering en
stabilisasie van soorte en varieteite vir die be
dryf. Die versameling het algaande aangegroei
en later ook onderstamstudies ingesluit.

Een van prof. Reinecke se belangrikste by
di'aes was die bekendmaking van sekere snoei
proefresultate in 1928. Dit het 'n algehele om
mekeer in die snoeipraktyke tot gevolg gehad

en veel bygedra om by boere vertroue in die
wetenskap te bevorder. Sy verdere proefne
mings om te bewys dat sommige vrugte-varie
teite kruisbestuiwing vereis, het bygedra om
swak oeste en geldelike verliese te verminder.
Hierdie studie het gelei tot die verwerwing van
'n doktorsgraad deur prof. Reinecke in 1930.
Teen dieselfde tyd het hy verreikende navor
singswerk oor die verskynsel van vertraagde
bot gedoen.

Die studie van klimaat met betrekking tot
vrugteverbouing het weldra prof. Reinecke se
liefhebbery geword. Sy werk in hierdie verband
het aanplantings gestabiliseer, finansieJe ver
liese in die bedryf teegegaan, belangstelling en
kennis versprei, en aanleiding gegee tot die in
stelling van 'n landbou-weerkundige diens in
1939. Tans interesseer prof. Reinecke hom veral
in die voorkoming en bekamping van rypskade.

In die dertiger jare het prof. Reinecke b'egin
om die verpakking van uitvoerpere te verbeter
tot die metode wat tans in swang is. Sy studie
reise en onvermoeide navorsing lei in 1933
1934 tot die beskikbaarstelling van die Kaka
mas-perske-varieteit, wat binne dertig jaar die
mees aangeplante soort geword het en tans een
van die belangrikste vertakkings van die vrugte
bedryf is. Selfs nog vanjaar doen prof. Reinecke
'n opname van sekere aspekte van die land
boukundige potensialiteite van die Suid-Weste
like Distrikte.

In sy onderrig, navorsing en publikasies het
prof. Reinecke hom voortdurend ten doel ge
stel om die wetenskap in diens van die praktyk
in te span. Sy besoeke aan boere, ondersoeke
ter plaatse en uitgebreide oorsese reise het hom
tot gesagbebbende verhef wie se raad en mede
werking alom gesoek en gewaardeer is.

Vir sy studente was prof. Reinecke 'n in
spirasie. Die klem van sy onderrig was altyd op
die praktiese toepassing van kennis. Sy stu
dente moes altyd in voeling bly met die bedryf
en met die aktuele probleme daaraan verb'Onde.
Hiertoe was sy persoonlike geesdrif en ywer 'n
voortdurende besieling.

A. F. de Wet.

MNR. D. J. NOLTE (B.Comm., B.Comm.,
M.Ed.) lektor in Snel- en Tikskrif, tree op 31
Desember vanjaar met pensioen af. Mnr. Nolte
was 14 jaar verbonde aan die Fakulteit van
Handel.

MNR. P. R. ROUX, klerk in die Administra
sie van die Universiteit, tree op 31 Desember
vanjaar, na 19 jaar diens, met pensioen af.
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OUD-MATIE-SIELKUNDlGES
Oud-lvf.olies /lil aile pravinsies en aarde het die Kangres van Sielkundiges vanaf 25 lal 29 Seplember van
jaar in. die Eikeslod bygewaon. Bostaande groep oud-Malies hel hul by die ge/'unlheid geesdriflig lot be
beskikking van Matieland se fotogroof gestel. [-lulle is voor, v.l.n.r.: Proff. K. W. Heese, J. M. du
Toil, dre. R. G. Kriel, S. Biesheuvel, proff. P. A. Theron. A. J. 10 Grange, dr. N. J. du Preez en mej.
E. M. Nel. Middel, v.l.n.r.: Ds. J. A. Smilh, mnre. J. A. van Am'de, A. G. BOlha, dr. T. J. van Rooyen,
mnr. J. P. Liebenherg, mej. S. van Rooyen. mev. H. May. mej. S. van del' Rijsl, dr. L. Kamfer, dr. I. J.
~'an Biljoll, mnre. H. G. vall Niekerk. A. Boshof en D. F. Barnard. Agler, v.l.n.r.: Dr. C. Kruger. Innr.

H. Currie, dr. T. Kruger, mnr. C. A. Cilliers en dr. J. H. S. Ooslhuizen.

Sielkundiges byeen op Stellenbosch

VANAF 25 tot 29 September vanjaar het die
Sielkunde-Vereniging sy jaarvergadering in
die Eikestad gehou. Die byeenkoms het in die
mooi Van der Sterr-gebou plaasgevind. Sowat
sestig sielkundiges, verteenwoordigend van,
onder meer, univ<:rsiteite, onderwys- en staats
departemente, voorligtingsdienste, die Nasionale
Instituut vir Personeelvoorsiening en die Nasio
nale Raad vir Geestesgesondheid het die ver
rigtinge bygewoon.

Die hooftema was Voorligtingdienste. Die
Skoolvoorligtingsdiens is deur die verskillende
onderwysdepartemente behandel, Studentevoor
ligting deur di<: betrokke universiteitsdeparte
mente, terwyl Open bare Voorligtingsdiens deur
verteenwoordigers van die Departement van
Volkswelsyn en deur gesaghebbendes op die
gebied van Huweliksvoorligting en Geestesge
sondheid behandel is,

'n Waardevolle bydrae is deur die dosente
van die Departement van Sielkunde van die
Universiteit van Stellenbosch gelewer oor die
tema: Spanning - eksperimenteel en klinies.
Prof. dr. A. B. van der Merwe het hierdie sim
posium ingelei, waarna prof. dr. J. M. du Toit
met behulp van skyfies, in die plaaslike Depar-

tement van Sielkunde saamgestel. aangedui het
hoe gelyktydige meting van verskeie psigo
fisiologiese funksies gedoen word. Dr. 1. J. van
Biljon het met gebruikmaking van 'n hoogs
geslaagde kleurrolprent vervaardig deur mnr.
R. C. L. Scott. vernuftige meganikus van die
Departement van Sielkunde, die probleem van
spanning by die blinde treffend gelllustreer.
Aan die hand van 'n kleuropname, ook deur
die Departement van Sielkunde gedoen, het
mev. H. Erlank spraakterapie, meer bepaald die
probleem van die hakkelaar, toegelig.

Erkenning van Dubbele Graad in
Ingenieurswese vir Salarisdoeleindes

DIE Suid-Afrikaanse Spoorwee het besluit om
voortaan, vir salarisdoeleindes, erkenning te
verleen aan persone wat in besit is van die
dubbele graad in die Ingenieurswese (B.Sc.,
B.Ing.) van die Universiteit van Stellenbosch,
wanneer sodanige persone tot die diens van die
spoorwee toetree. Aanstelling sal geskied op die
tweede salariskerf in die geval van 'n persoon
wat 'n B.Sc., B.Ing.-graad besit, en op die derde
kerf in die geval van 'n persoon wat ook die
graad M.Ing. besit.
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'n Btik op di'e A/rieana-tokaaI, mel die Soiomon-versameling in die aglergrond, vana/ die ingang aan die
suidekanl.

Die

Nuwe

Africana -lokaal

MNR. F. DU PLESSIS (B.A., A.S.A.B.Y.),
(Assislenl-Bibliolekaris, Camegie-Biblioteek).
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TOE Sir Basil Blackwell (die bekende Engelse
uitgewer en boekhandelaar) en Lady Blackwell
op 'n dag in Januarie 1961 die Carnegie-biblio
teek besoek. het eersgenoemde uitgeroep: "Dit
gaan '0 pragtige kamer word. dis klaar 'n prag
tige kamer!". In daardie stadium was die inter
ne inrigting van die lokaal nog ver van klaar af
maar in die paar daaropvolgende maande is
die toerusting voltooi en die rangskikking van
die Africana-lokaal finaal afgerond. Sir Basil
se woorde is ten volle bewaarheid en 'n mooi
droom van 'n hele paar mense aan die Univer
siteit het werklikheid geword. am ons Africana
waardig en smaakvol te huisves, was 'n lang
gekoesterde ideaal van die Rektor, prof. H. B.
Thorn. Agter sy voorspraak kon die ander
droomgenote hulle skaar: prof. P. J. van der
Merwe, voorsitter- van die Africana-komitee;
prof. J. Triimpelmann. voorsitter van die
Biblioteekkomitee; mnr. G. V. Marais, die
Bibliotekaris en lede van sy personeel.

Die Africana-lokaal beslaan die boonste vloer
van die nuutaangeboude vleuel. Dit is 90 voet
lank en 36 vo~t breed en word aan die ooste-,
weste- en noordekant belig deur 'n reeks smal
vensters. 'n Dubbelreeks van vyf buisligte teen



)

Pro/. dr. P. J. van del' Merwe, hoof van die Deparlemelll van Geskiedenis ell
voorsiller van die Africarwkomilee van die Senaat, sloan hier oop by eell van die

interessante ou koarte van Afrika.

die plafonbalke oor die volle lengte van die
lokaal vul die natuurlike Jig aan. Die hout
rakke (Filippynse mahonie) strek ononderbroke
teen die mure met hier en daar, teen die lang
sye, 'n eenheid agter glasdeure. Die rakke strek
tot vensterhoogte met 'n imposante skuinsvlak
van die vensterbank af tot by die voorpunt van
die rakke. Omtrent agtien voet van die noord
einde hou die hoe muurrakke op en word die
lokaal gedeeltelik afgesluit deur lae rakke wat
reghoekig van weerskante die vertrek inskiet.
Die kleiner "Iokaal" wat hierdeur aan die
noordekant gevorm word, het lae muurrakke
met glasdeure. Die glasdeure word voortgesit
aan die noordersye van die insplingende rakke.
Houtpaneelwerk beslaan die muurruimte bo
kant die rakke tot by vensterhoogte in hierdie
gedeelte. Die "brand-deur" in die middel van
die noordelike muur is onsigbaar agter 'n swaar,
donkerrooi f1uweelgordyn,

'n Fraai skryftafel met 'n draaistoel daarby,
vier netjiese langwerpige tafels met bypassende
stoele, 'n ronde tafel met leuningstoele en dne
lae vertoonkaste vorm die res van die meuble
ment in die groot 10kaaL In die afgeslote deel
bestaan die meubels verder uit 'n ronde tafel
met vier leuningstoele, 'n kaarte-kabinet en 'n

vertoonkas. Vier tapyte, met Persiese blom
motief, versprei oor die lengte van die vloer,
rond die toerusting van die lokaal sierlik af.
Twee beroemde borsbeelde het 'n permanente
tuiste in di;; Africana-Iokaal gevind: Moses
Kottler se bronsbeeld van generaal De Wet en
die bronsbeeld van generaal De la Rey deur
Anton van Wouw.

Die Africana-versameling van die Universi
teitsbiblioteek was vir baie jare die troetelkind
van die Departement van Geskiedeois en is dit
vandag nog. Die toewyding van dosente in die
vak word weerspieel in die besondere aard van
die versameling. Dit het by die mense nie net
gegaan om die skaarsheid of versamelaars
waarde van 'n Africana-item nie. Hulle wou by
uitstek 'n versameling opbou vir historiese
studie en navorsing. Dit is hulle wat gaandeweg
'n versameling Africana in hul seminaarkamer
opgebou het; wat, saam met die Bibliotekans,
waardevolle stukke op die "oop" rakke 'n
veiliger tuiste in die seminaarkamer of selfs
in die brandkluis besorg het. Skenkings soos
die van dr. J. W, Leyds en dr. Gustav Preller
het die nucleus laat aangroei en toe die nuwe
biblioteek einde 1938 betrek is, kon aan
Africana vir die eerste maal 'n aparte kamer
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Die kosbare Histoire naturelle des Oiseaux d' Afrique van Le Vaillant, uit die Solomon-versame/ing, met sy
pragtige illustrasies. word hier besigtig deur mnr, F. du Plessis, assistent-bibliotekaris en mnr. G. V, Marais,

bibliotekaris van die Carnegie-Biblioteek.

toegeken word. Die versameling het steeds ge
groei want in die veertigerjare het die huidige
Rektor, in sy hoedanigheid as voorsitter van
die Africana-komitee, daarin geslaag om 'n
gereelde jaarlikse bydrae van die Universiteits
raad en van ander instansies te verkry vir die
aankoop van Africana. Sy opvolger as voor
sitter, prof. P. J. van der Merwe, woeker al
byna 'n dekade onvermoeid voort en neem nog
steeds die leiding by die aankoop van nuwe
publikasies en ouer items wat ontbreek.

Die biblioteek kan gevolglik vandag daarop
aanspraak maak dat hy oor 'n voortreflike
versameling "basiese" Africana beskik. Die
werke van ou reisigers en ander belangrike be
riggewers oor die Kaap en die res van die land
is feitlik almal teenwoordig: De Barros,
Dapper, Van der Aa, Valentijn, De Jongh,
Mentzel, Thunberg, Sparrmann, Kolbe, Le
Vaillant, Van Rijneveld, Lichtenstein, Percival,
Barrow, Burchell, Campbell, Thompson, ens.
ens. Ook hoef niemand elders te gaan soek vir
insae in die Contradeductie van Van der
Heyden, Huising en Tas nie; of am te lees wat
nou werklik in dr. Philip se Researches staan
nie. Die beroemde werk van Damberger is teen-
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woordig, waarteen dosente van geskiedenis
studente gereeld moet waarsku omdat die hele
inhoud 'n verdigsel is. Studente van die prente
kuns in Suid-Afrika kan die pragtige kleur
akwatinte bewonder wat as illustrasies dien in
die werke van Burchell en Latrobe, of kcnnis
maak met die heerlikheid van kleur in die
lithografiee van George French Angas se
"Kafirs Illustrated ... " Die versameling ou
Kaapse blouboeke brei steeds uit en die
Aflicana-komitee spits hom daarop toe om
minder opspraakwekkende, maar waardevolle
publikasies uit die periode 1850-1900, en later,
by die versameling te voeg.

Dit is 'n versameling met kwaliteit, al is die
omvang (± 5,500 items) nie groot nie.

'n Aantal jare gelede is die Africana-versa
meling aansienlik verryk deur die skenking van
sy boekery aan die Universiteit deur wyle mnr.
Hugh Solomon van Johannesburg. Hierdie
waardevolle versameling word afsonderlik agter
glas gehuisves in die kleiner. afgeskorte dee!
aan die noorde van die lokaal en bestaan uit
ongeveer 1,300 items, waaronder 'n honderd
kaarte en prentemateriaal.

Omdat hierdie versameling, wat die boeke



betref, ook beskou kan word as 'n "standaard"
versameling, dupliseer dit noodwendig heelwat
stukke wat reeds in ons besit was. Maar 'n
duplikaat-eksemplaar van 'n waardevolle en
skaars werk beteken 'n verdubbelde bate en
vergroting van gebruiksmoontlikhede. Maar ons
het heelwat kleinode ryker geword. Leo
Airicanus se Descrizzione deel'Affrica (1550),
byvoorbeeld, is nie 'n item wat 'n biblioteek al
dag present kry of selfs kan koop nie. Le
Vaillant se Histoire naturelle des Oiseaux
d' Afrique in ses dele, met die pragtige hand
ingekleurde plate is op sig self 'n koninklike
geskenk. Ons biblioteek het jare lank hierdie
werk begeer maar kon die Rl,OOO of meer
waarvoor dit af en toe in die Africana-mark
verskyn he!. nie bekostig nie. Moodie: The
Record . .. (R300. volgens huidige pryse) is 'n
prageksemplaar en die eksemplaar van Angas:
The Kafirs illustrated is seker een van die
mooistes in ons land. (Vir hierdie werk word
deesdae maklik R500 betaal). Van laasgenoem
de twee titels het die biblioteek reeds minder
mooi eksemplare besit, maar twee fraai nuwe
linge is mev. Roupell se Cape Flowers by a
Lady en die vier dele van Andrews se The

Heathery, 'n werk met kleurplate van Kaapse
heide. So kan daar nog talle pragwerke genoem
word.

Die prente-materiaal in die Solomon-versame
ling is iets geheel nuuts in ons Africana-lokaal.
Teen die houtpaneel is geraamde stukke ten
toongestel om as voorbeelde te dien van die
prente-versameling: die geskiedkundige afdruk
van Tafelbaai deur Ten Ryne; oorspronklike
Kaapse tekeninge wat oorgedruk is in De Jong
se Reizen, (1802), ens. Frederic rOns word
verteenwoordig deur drie mooi oorspronklike
olieverfstukke en Thomas Baines deur 'n land
skap en 'n naturellestudie in olieverf. (Frederic
rOns is die man wat byna in die tronk beland
het vanwee sy reeks spotprente van Sir Andries
Stockenstrbm).

In die kaarte-album is o.a. 'n interessante
kaart van Saldanhabaai (1726) en kaarte van
bekendes soos Visscher, Duyff, Hondius, Moll,
Delisle en D'Anville kom ook daarin VOOL

Wyle mnL Hugh Solomon het ons Africana
lokaal verryk en versier en die geraamde foto
van hom by die versameling sal die beeld van
hierdie weldoener altyd vir ons en vir toekom
stige geslagte in herinnering roep.

Mnr. J. G. Kesling. (midde/) senior leklor in Biblioleekkunde. her lode van sy klas saamgebring am eersle
hands kennis Ie maak mel die ska/le van die Africana-lokaal.
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Die

Bergrivier-ondersoek

deur

MNR. A. COETSEE. (B.Sc.lng.)

Senior Leklor in SivieLe Ingenieurswese.

SOOS algemeen bekend, is daar aan die Suid
Afrikaanse Weskus ryk visgebiede. Dit het aan
leiding gegee tot die ontstaan van vissersge
meenskappe op etlike plekke langs hierdie kus
waar die kus redelike beskerming vir die vissers
en hulle bote teen die aanslae van die weer en
die see gebied het. Twee van hierdie plekke was
Laaiplek en Velddrif wat aan die Bergrivier,
respektiewelik sowat een en vier riviermyle van
af sy monding, gelee is.

Die Bergrivier het sy oorsprong in die
Franschhoekberge. Daarvandaan stroom dit
yerby Paarl, Wellington, Hermon, Velddrif en
Laaiplek om in St. Helenabaai aan die Weskus
van Suid-Afrika en sowat 80 myI oord van
Kaapstad, uit te mond.

Oor 'n afstand van sowat 46 riviermyle vanaf
die mond is die rivier onderhewig aan die gety
wisseling van die see. Hierdie getywisseling is
heelwat kleiner in die rivier as in die see en dit
neem af met die afstand vanaf die mond. Die
stygende gety in die see veroorsaak dat die see
water in die rivier opstoot om weer met die
dalende gety uit te stroom as daar geen vloede
in die rivier is nie. Stroomsnelhede wat met
hierd ie getywisseling gepaard gaan, is seIde
hoer as 2t voet per sekonde in die rivier sodat

.~ die getystroming, wat stroomsnelhede betref, nie
die bevaarbaarheid van die rivier benadeel nie.
Soos uit die lugfoto blyk, kronkel die rivier
in die mondingsgebied op so 'n manier dat die
rivier baie goed afgeskerm is teen die aanslag
vall die golwe. Aangesien die wydte van die
rivier in die orde van 500 voet is en die water
diepte met laagwater wissel van 5 tot 10 voet,
vorm die Bergrivier 'n ideale rivierhawe wan·

Lug/ala van die Bergrivier naby sy monding, met
Laaiplek en Velddrif aan die regleroewer.



neer daar nie groot vloede ill die rivier is nle.
Dit geld vir die grootste deel van die jaar.

Ongelukkig het die kus in hierdie gebied een
baie belangrike tekortkoming, naamlik, dat dit
baie vlak is, veral in die omgewing van die
riviermond. Die graotste deel van SL Helena
baai is baie vlak want op 'n afstand van I-}
myI van die kus teenoor Laaiplek is die bodem
diepte maar sowat 18 voet onderkant laagwater.
By die mond self is die rotsbodem op baie
plekke slegs 5 voet onderkant laagwater. Bo
oor die rotse spoel 'n laag sand heen en weer
as gevolg van die golf- en getywerking en dil
verminder die waterdiepte op sekere tye tot
slegs 3 voet terwyl sommige sandbanke wat
ook gevorm word, 2 voet en meer met laag
water uitsteek.

Tot sowat 20 jaar gelede het die vissers in
hierdie omgewing hoofsaaklik gebruik gemaak
van die kleiner tipe vissersbote met lengtes tot
35 voeL Hierdie bote se diepgange was van 3
tot 4 voet wanneer leeg en sowat 5 tot 6 voet
wanneer volgelaai. Aangesien die getystyging
'n toename van tot 5 voet met springgety in
waterdiepte veroorsaak, kon hierdie kleiner bote
sonder veel moeite by die riviermond in- en
uitvaar. In die rivier self kon hierdie bote ge
maklik straomop of oaf vaar.

Met die ontwikkeling van die moderne vis
bedryf het hierdie bote geblyk te klein te wees
sodat bote tot 'n lengte van 69 voet met 'n
diepgang leeg van 6 tot 7 voet en vol van so
wat 10 tot 11 voet 6 duim tans gebruik word.

Vir hierdie grater bote het die monding van
die Bergrivier dus by tye baie onbevaarbaar
geword en baie bote het vasgeval in die ver
sittende sand banke, Die 5 voet-springety ver
oorsaak egter dat die waterdiepte by die mond
met springhoogwater ongeveer 8 voet is. Hier
die diepte is sodanig dat die lee vissersbote
minstens gereeld met hierdie hoogwater deur
die monding kan vaar. Veral met volmaan
springgety, wanneer dit snags te lig is om vis
te Yang, kom die bote gereeld in die rivier in
om die bote en die visnette te laat nasien.

Vir tussentye is in die see steiers en aflaai
geriewe vir die visnywerhede van Laaiplek en
Velddrif gebou. As die see oie te oostuimig is
nie, word van die steiers gebruik gemaak om die
grater bote te ontskeep sodat hulle nie met
half- of dooiegetye hoef te probeer om in die
rivier op te vaar nie. Aangesien hierdie aflaai
steiers aan die oop see blootgestel is, sonder
enige seehoofde, beteken dit dat as die see
enigsins rof is of as daar enigsins groterige
golwe of deinings op die see is, daar nie van
hierdie geriewe gebruik gemaak kan word nie

Prof. R. Truler, hoof van die Depar/ement van
Sivie/e lngenieurswese (links) en mnr. A. Coe/see,
senior /ek/or in Sivie/e lngenieurswese en skrywer van
meegaande ar/ike/, wa/ be/as is me/ die Bergrivier
ondersoek, bespreek die vorm van die beskullings-

werke vir die voorgeslelde dew'grawing.

~n moet die bote of in die oop see Ie en wag,
10 weI ke geval die lading vis se toestand verswak
en ongeskik raak vir inmaakdoeleindes 6f die
bote moet na ander beskermde hawens vaar
en die vis daar probeer verkoop.

Die visvangseisoen duur net vir 'n vasgestelde
tydperk elke jaar en as dit vir die visnywerhede
op Laaiplek en Velddrif onmoontlik of moeilik
raak om gedurende 'n groot deel van die sei
soen daar vis af te laai, kan dit dalk vir hier
die nywerhede wenslik wees om na een of ander
meer toeganklike hawe te verskuiwe. Dit sal
vir die Velddrif-Laaiplek-gemeenskap 'n gewel
dige slag beteken, want daarmee verloor hulle
dan hulJe grondliggende bron van inkomste.

Die Suid-Afrikaanse Spoorwee en Hawens en
die Departemeot van Handel en Nywerheid
het verskillende voorstelle ondersoek om die
toestande sodanig te pro beer verbeter dat die
grater bote gemakliker tussen die rivier en die
see kan vaar.

Die eerste oplossing waaraan gedink is, was
om die loop van die huidige mond in die see
dieper oop te skiet en dan met b'reekwaters te
keer dat die bewegende sand in die see weer
hierdie nuwe vaargeul toeslik. Om 'n genoeg-
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same waterdiepte in die see te bereik, moet 'n
geul en breekwatermure van meer as 'n half
myl-lengte gebou word. Gevolglik sal so 'n
skema baie dum wees.

'n Tweede moontlike oplossing is die bou
van 'n hawe aan die oOp see terwyl 'n derde
die grawe van 'n nuwe riviermonding is by 'n
plek waar die see se rotsbodem dieper is. Van
hierdie moontlikbede skyn dit dat laasgenoemde
die mees uitvoerbare mag wees.

Aangesien hierdie voorstelle van sodanige
aard is dat dit nie analities opgelos kan word
nie, is daar besluit om die saak verder te voer
met 'n hidrouliese model-ondersoek om vas te
stel of 'n nuwe riviermonding 'n redelike op
lossing vir die probleem sal bied.

Ten einde die model-ondersoek te kan uit
voer, moet aile besonderhede wat 'n invloed
op die voorgestelde oplossing kan he, bekend
wees. Vir hierdie doel was dit nodig om heel
wat metings en waarnemings te doen wat onder
andere die volgende ingesluit het: 'n topogra
fiese opmeting van die hele gebied vanaf Veld
drif tot by die mond; bodemdiepte-bepaling van
die kusgebied met behulp van 'n dieptepeiler
op 'n boot tot twee myI see-in vanaf die strand;
golfwaarnemings by die aflaaisteiers in die see
om die wisseling in die periodes, lengtes en
hoogtes van die golwe vas te stel; die neem en
analiseer van sllkmonsters in die omgewing van
die monding om die groottes en gradering van
die materiaal te bepaal wat deur die gety- en
golfwerking versit word; die vasstelling van
die amplitude van die getybewegings in die see
en in die rivier met behulp van waterhoogte
meters wat hierdie bewegings deurlopend
grafies aanteken; die verwerking van vloei
metings wat van die Departement van Water
wese verkry is van stromings in die Bergrivier
en sommige van die belangriker takriviere ten
einde 'n idee van die moontlike riviervloede in
die omgewing van die mond te kry, en die neem
van stroomsnelheidsmetings in die rivier om
die gety- en rivierstromings te kontroleer.

~: Nadat die opmeting deur personeellede van
die Departement van Siviele Ingenieurswese
van die Universiteit van Stellenbosch voltooi
en die planne geteken is, kon met die bou van
die model begin word. Daar is besluit om eers
'n klein model wat 'n oppervlakte van 16' x 25'
in die laboratorium in beslag sou neem, te bou.
Die horisontale skaal wat vir hierdie model ge
kies is, was 1 : 1000 sodat 1 voet van die
model in die horisontale vlak 1000 voet in die
natuur voorstel. Vir die vertikale skaal is die
verhouding 1 : 100 gekies. Hierdie verwringing
van die skale was nodig om te verseker dat
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daar orals genoegsame waterdiepte is om die
regte water- en slikbewegings weer te gee.

Hierdie model is toegerus met die nodige
apparate om 'n getybeweging in die model te
bewerkstellig, om golwe op te wek en om vloed
waters in die rivier in te voer. Met hierdie
apparate is dit dus moontlik om op klein skaal
en in 'n kort tyd die ooreenkomstige bewegings
van die natuur in die model weer te gee. Die
model kan dus gebruik word Om die afsonder
like of gesamentlike uitwerking van hierdie be
wegings op enige voorgestelde skema uit te
foets en te voorspel wat die invloed van die
ooreenkomstige bewegings op 'n soortgelyke
skema in die naluur sal wees.

Met die ondervinding wat met die klein
model opgedoen is, kon oorgegaan word tot
die bou van die groter model. Die skale vir
hierdie model is gekies om die binneplein van
die laboratorium van Siviele Ingenieurswese tot
sy uiterste te benut. Dit was die grootste be
skutte en die gerieflikste terrein beskikbaar vir
die model-ondersoek.

Die skaalverhoudings wat vir die groter
model gekies was, was 1 : 250 vir die hori
sontale en 1 : 48 vir die vertikale skaal.

Hierdie skale veroorsaak dat die tydskaal in
hierdie model 1 : 36 is. Dit beteken byvoor
beeld dat 'n getyperiode wat in die natuur onge
veer 12 uur duur, in hierdie model 20 minute sal
verloop. As slikmateriaal is steenkool met 'n .
S.G. van 1.40 en 'n gemiddelde korrelgrootte
van 2.04 maal die gemiddelde korrelgrootte
van die natuurlike sand gekies. Dit bevredig
die model-skaalvereistes so goed moontlik.

Nadat die skale vasgestel is, kon met die
konstruksie van die model begin word. Op die
betonplaveisel van die binneplein is 'n lae
baksteenmuurtjie gebou om 'n bak te vorm. In
hierdie bak is kartonplanksnitte aangebring wat
die topografie van die gebied op die gekose
skale weergee. Die snitte is tussenin met sand
opgevul en toe is ongeveer 11 dm. beton daar
op geplaas en op die regte hoogte afgewerk. In
die deel wat aan slikversetting blootgestel is, is
die beton in die model ongeveer 2 dm. laer
gehou as in die natuurlike bodem sodat die los
bodem-materiaal, d.i. die steenkool, daarop ge
plaas kon word. Die 2 dm. stel 'n diepte van
8 voet in die natuur voor.

Hiema het die ontwerp en bou van die gety
maker en die golfmaker vir die groot model
gevolg asook die nodige apparaat om die be
weging van die gety en vloedwaters in die
modelrivier te bewerkstellig.

Om te verseker dat die model dje prototipe
of natuur getrou naboots, moes die stromings in



'n Gedeelte van die Groot Model wat die bes/aande mond en die voorges/elde deurgrawing aan/oon. Die
ui/werking I'Wl die vlak kus in die omgewing van die besla£1nde mond word duidelik geillus/reer deu,.

die golwe waf in die gebied alreeds vel' aan die kus breek.

die model met die in die natuur in ooreen
stemming gebring word.

Deur die analise van die gegewens oor rivier
stromings was die grootte van riviervloede be
kend, maar besonderhede van die vloeidieptes
van hierdie vloede in die omgewing van die
mond was nie beskikbaar nie. Gevolglik kon die
gewone rivierstromings dus nie vir ykingsdoel
eindes gebruik word nie en is daar besluit om
die getystromings in die model en prototipe te
vergelyk. Dit het beteken dat die amplitude en
na-yling van die gety op modelskaal by verskeie
punte in die modelrivier moes ooreenstem met
die amplitude en na-yling van die gety by die
ooreenstemmende punte in die prototipe-rivier.
Dit is bewerkstellig deur die rofheid van die
modelrivier groter te maak deur gebreekte klip
op die bodem te plaas asook deur obstruksies
oor die modelriviersnit. Die rivierstroming in
die model moes ook beheer word en dit het
geskied met behulp van 'n pomp aan die
stroomop-end van die gemodeleerde rivier.

Na 'n aantal toetse is die instellings van die
pomp en modelrofheid so bepaal dat die oor
eenkoms tussen model en prototipe bevredigend
was.

Met behulp van die topografiese opmeting

en die dieptepeilings in die see kon alreeds
vasgestel word waar die mees ekonomiese en
geskikte posisie van 'n nuwe monding sou wees
met die oog daarop om die gewensde water
diepte in die see so gou as moontlik te bereik
en om die geskikste bodemtoestande vir kon
struksiedoeleindes te kry.

Dit is dus nog nodig om met die model vas
te stel wat die beste wydte, diepte en rigting
van die monding sal wees en watter vorm van
seehoofde of breekwaters die doeltreffendste sal
wees. Hierdie aspekte word bepaal deur die in
vloed van riviervloede van verskillende groottes
en die gety-, golf- en gepaarde slikbewegings
vir 'n verskeidenheid van mondingsontwerpe
met die model te ondersoek.

Die uiteindelike doelwit met die toetse op die
model is dus am te probeer vasstel wat die
vereistes is waaraan 'n nuwe monding moe I vol
doen am die deurvaart van die vissersbote deur
hierdie monding so geredelik moontlik en vir
so 'n groat deel van die jaar as moontlik te
laat geskied.

Daar word gehoop om op hierdie wyse 'n
doeltreffende oplossing te vind vir 'n saak wat
lewensbelangrik is vir die gemeenskappe van
Velddrif en Laaiplek.
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V.l.n,r.: Sy Edele dr, T. E. Donges
(Kanselier van die Universi/eil en Beskermheer van die Eel/feesfonds),

111M. Gordon Collins (Vise-Voorsi/ter van die Rand-Pretoria-Komitee
vall die Eeufeesfonds) en I"I1nr, C. W, Sharp,

V.I.Il,r,: Mill', P. E, Rousseau,
mev. H J. van Eck, prof. H. B. Thom, mnr, Harry Oppenheimer, dr. A. E,

Rllper/, Sy Edele dr, T. E. Donges en mev. Ruper/,

Die
Eeufeesfo

Die fondsinsamclingsveldtog van
die Universiteit van Stellenbosch
het op Vrydagaand, 3 November,
'n gevorderde stadium binnege
gaan toe 300 gaste, verteenwoor
digend van die sakewereld, myn
belange en ander lewensterreine
die banket in die Wanderersklub,
Johannesburg, bygewoon het. Dr.
en mev. Anton Rupert het opge
tree as gasheer en gasvrou.

Die heildronk op die Republiek
is ingestel deur mnr. Harry
Oppenheimer, en dr. T. E.
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ndsbanket

annesburg

D6nges, Minister van Finansies
en Kanselier van die Universiteit,
het daarop geantwoord. Dr. H. J.
van Eck, alumnus van die Uni
versiteit en skenker van R20,OOO,
het die heildronk op sy Alma
Mater ingestel, waarop die
Rektor, prof. H. B. Thom, geant
woord het.

Die banket was 'n buitenge
woon geslaagde funksie en 'n
weerspieeling van die besondere
welslae waarmee die Eeufees
fondsinsameling tot dusver in

Noorde en Suide ge!oods is.
Dr. Donges het onder meer

verklaar: "Suid-Afrika moet ook
op hoogte bly in die wereld van
wetenskap en onderwys. Suid
Afrikaners moenie alleen bereid
wees om vir hul land te sterf nie,
maar eerder om vir hul land te
lewe ... In die afgelope jare het
wetenskaplike ontwikkelings die
moreIe groei van die wereld ver
bygesteek. Ons moet toesien dat
die morele groei die gelyke bly
van die wetenskaplike prestasies."

Twee vooraanstaande Oud
Maties van Johannesburg wat 'n
besielende voorbeetd gestel hel
dear elk R20.000 aan die Eeu
feesfonds van huUe A lma Maler
Ie skenk: Dr. W. P. de Kock
(links) en dr. H. J. van Eck.

V.l.n.r.: Prof. C. G. W. Schu
mann, Sy Edete dr. T. E.
Donges, mnr. Harry Oppen
heimer en die Rektor. prof. H.

B. Tham.



Die Stellenbosse

Kunsfees van 1961

'n Terugblik deur

MEl. A. M. UYS (M.A., B.Ed.),
Senior Lektrise in Afrikaans.
(Fakulteit van Opvoedkunde)

MENSE in 'n tou voor Edrich se winkel in die
vroee oggend, ure voordat die bespreking sou
begin ... 'n Luide "Bravo!" uit die gehoor,
so deur die geesdriftige handegeklap ... die geur
van 'n bossie moederkappies by die veldblom
meteentoonstelling ... die eike se jong groen 'n
vriendelike boog oor die straat ...

Allerhande brokkies flits in die herinnering
sodra 'n mens terugblik op daardie vol, ryk dae
van 8 tot 19 September. Onder al die herinne
ringe aan die Kunsfees is dit die gevoel van
heerlike verrassing wat ek met die meeste ge
not onthou. Ek het gemeen ek weet wat om te
verwag: drie jaar gelede het Stellenbosch ook
'n baie geslaagde fees gehad, en in 1953 was
daar die unieke Kinderkunsweek. Uit die er
varing moes ek onthou het dat die oomblikke

van verrassende insig en genot dikwels onver
wags kom; en dat dit, saam met die algemene
gees wat tydens so 'n fees kan ontwikkel, die
diepste indrukke laat. Daardeur word die fees
veel meer as die blote program wat in die
brosjure aangebied word.

Toe aangekondig is dat beroemde oorsese
kunstenaars sou optree, het ons geweet dat ons
hoe gehalte kon verwag. En ons het dit gekry.
Vir sommige feesgangers was die klavieruitvoe
ring van Peter Katin die hoogtepunt: 'n bril
jante tegniek in diens van 'n heel eie vertolking
gestel. Vir baie ander was die verruklike toon
van Jean-Pierre Rampal se goue fluit die onver
geetlikste musiek van die fees: 'n suiwere genot
met die meesterlike samespel van Robert
Veyron-Lacroix op klavesimbel en klavier. Heel
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Bo, regs:
Monsieur Le Coq
(Meneer Hoenderhaan!,
sprekend-dekoratiewe plastiek
van George Jaholkowski.

Links:
Mimi Coertse en haar
bekwame begeleier, H ennie
Joubert (regs), in gesprek
met Hubert du
PLessis, komponis van
Die Dans van die Reen wat
tydens die Kunsfees uit
gevoer is



Gesellig byeen by die ont
haal na die uitvoering deLir

J\lIimi Coertse: V.1.n.r.
Mev. A. Rupert, prof. H.

B. Thorn (Reklor),
Mimi Coertse, dr. A. Ruperl

en mev. Thorn.

besondere luister het Mimi Coertse verleen toe
sy van die Weense Staatsopera gekom het spe
siaal om by die Stellenbosse Kunsfees op te
tree. Die voorreg om die beroemde sangeres te
hoor, het 'n toeloop veroorsaak. Selfs by baar
tweede uitvoering was die stadsaal skaars grool
genoeg vir die gretiges wat na haar bekoorlike
stem kom luister het in kunslied, volkslied en
opera-aria.

Deur haar welwillende bydrae was Mimi
Coertse die verpersoonliking van wat m.i. die
belangrikste kenmerk van hierdie fees geword
het: die gelukkige vereniging van die intema
sionale en die eie.

Daarvan was die openingskonsert reeds ken
merkend, en dus 'n gepaste inset vir die fees.
Die Kaapse Stadsorkes onder leiding van David
Tidboald het met medewerking van die Univer
siteitskoor (afgerig deur Chris Swanepoel) twee
werke uitgevoer: Die Dans van die Reen, 'n
toonsetting van Eugene Marais se gedig deur
Hubert du Plessis, en die magtige Neende Sim
tonie van Beethoven. Fris en met volle oor
gawe het die koor die "Freude!" van Beethoven
waarlik vreugdevol laat klink - 'n feestelike
begin! En hoe verrassend dar hierdie tradisio
nele feessimfonie voorafgegaan kon word deur
'n eielydse werk van 'n Afrikaanse komponis!
Hubert du Plessis se interessante klankbeel
ding met (o.m.) uitmuntende instrumentasie
was 'n ware fees. Op dieselfde manier was
Arnold van Wyk se groot simfoniese suite
Primavera 'n indrukwekkende deel van die
tweede orkeskonsert se program. Geen wonder
dat die gehoor by albei geJeenthede staande
die komponiste gehuldig het nie!

Min van ons het ooit tevore geleentheid
gehad om in so 'n mate te geniel van ons eie
komponiste se werk. En dat die werk nie at-

gesonder aangebied is nie maar in die grotere
verband van die Westerse beskawing waarin
dit gewortel is, is volkome juis.

Ook die aandeel van die Universiteitskoor
aan die openingskonsert was kenmerkend van
hoe Stellenbosse studente en kunstenaars tOl
die fees sou bydra. Dit was nie 'n tydelike.
buitengewone poging nie, maar 'n uitingsge
leentheid vir werk wat deel van die gereelde
gang uitmaak. In die verband het die reeks
etensuurkonserte, aan kerkmusiek gewy, 'n eer
voll~ plek gevind. En in die tweede orkes
konsert was dil weer eens twee Stellenbosse
kunstenaars, van die heel bestes in ons land,
wat as soliste opgelree het: Pierre de Groote
in 'n vioolkonsert van Mozart, en Lionel
Bowman in die Klavierkonserl No. 1 van
Brahms.

Maria HiLlO/'!, die Weense feermeesteres van Mimi
Coertse, wat die KLinsfees bygewoon hel, en fwar
oud-Ieerling bespreek hier 'n leglliese pUllt in ver-

band mel slemproduksie.
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Van die staanspoor was dit duidelik dat die
fees vir die goeie gehalte wat dit bied, nie uit
sluitlik op die oorsese besoekers steun nie.
Merkwaardig is dit dat so 'n hoe peil dwarsdeur
volgehou is. Elke aanbieding in eie soort ge
sien, was daar nerens 'n insinking nie; en die
groot aandeel wat ons eie kunstenaars daaraan
gehad het, was 'n verrassing en 'n openbaring.

S6 was die Sondagaandkonsert in die
Moederkerk. Die meesterlike orrelspel van
Boudewijn Scholten, die uitmuntende Bach
solo deur Pierre de Groote, onder wie se inspi
rerende leiding die pasgestigte Stellenbosse
strykorkes daar opgetree het. hel nie aileen 'n
hoe peil vir die fees gestel nie, maar groot
verwagtinge vir die toekomstige musieklewe
op Stellen bosch geskep.

Vir my was die hoogtepunt die Kamermusiek
in die Konservatorium, toe Arnold van Wyk
self sy Nagmusiek op die klavier voorgedra
het, en die Trio van Hubert du Plessis met die
komponis aan die klavier, uitgevoer is. Dit was
geen gewone uitvoering nie; dit was 'n insig
gewende. persoonlike kennismaking. Daardie
middag (as deel van die reeks middaglesings)
het die twee komponiste elkeen op kenmerken
de wyse sy komposisie uiteengesit. In daardie
openhartige gesels oor sy werk het Arnold van
Wyk homself volkome en onvoorwaardelik ge
gee, soos ook in die aangrypende herskepping
van sy Nagmusiek die aand. Hiervan het Jan
Bouws geskrywe: "Dit sal seker seIde gebeur
dat 'n konsertpubliek in sy geheel so diep onder
die indruk kom van 'n nuwe komposisie - en

Arnold vall Wyk.

van die vertolking daarvan". Lank daarna nog
bly 'n mens in die ban van die musiek. Daar
benewens die louter genot van Hubert du
Plessis se knap uiteensetting (altyd onderhou
dend wanneer hy aan die woord is!) en sy
boeiende Trio, met 'n pragtige langsame deel
waarin merkwaardige gebruik gemaak word van
twee Afrikaanse volkswysies.

Die middag en aand was 'n unieke belewenis.
Nie net in die musiek het die Kunsfees heer

like verrassinge gebring nie. Omtrent die op
voering van Antigone van Sophokles het ek ge
dink ek weet wat om te verwag: Griekse drama
in die hande van prof. Fred Engelen, mel

Die keurige uilslnlling van Knapse silwer was n builengewone oonbieding en baie gewild. Hier is n deel
van die beroemde Mullne-versnmeling wal vir die eer sle maal in die publiek Ie siell was.



-,.

spelers soos Tine Balder, Fred Ie Roux en
Laurie van der Merwe, sou beslis iets goeds
oplewer. Maar s6 onmiddellik in sy uitwerking,
s6 aktueel - so het ek dit nooit verwag nie!
Die hele aanbieding daarvan (in opvatting, spel,
inkleding) het 'n mens meegevoer. En hoe het
die Afrikaanse vertaling verras! Dit laat afstand
vervaag; dit klink natuurlik, oortuigend, tref
fend. Met hierdie vertaling het prof. J. P. J.
van Rensburg 'n groot diens aan die Afrikaan
se kultuur bewys. Die boodskap van die drama
van 2,500 jaar gelede kon deur hierdie aan
bieding tot ons eie tyd spreek.

Inderdaad toepaslik was die woorde van
Mussorgsky: "Kuns is nie 'n doel op sigself nie,
maar 'n middel om tot die mens te spreek"
woorde wat as "slagspreuk" vir die Kunsfees
gekies is (en op die eerste bladsy van die aan
treklike programboekie verskyn het).

En sodat die kuns deur aIle media sou kon
spreek, het ook die beeldende kuns sy plek
gevind. In Grosvenorhuis is skilderye saam met
ou Kaapse silwer uitgestal: 'n verrassende en
geinspireerde samestelling! Die atmosfeer in
daardie sierlike ou huis en tuin het 'n mens
laat besef dat die gebou in s6 'n gebruik sy
ware bestemming vind. Die skilderye was 'n
keur uit die werk van vier kunstenaars met per
soon like betrekkinge met Stellenbosch, nl. Cecil
Higgs, Nita Spilhaus, Alice Tennant en Mimi
Toerien -'n goeie ingewing van prof. J.
Trumpelmann, wat gesorg het vir die verteen
woordigende en hoogs interessante versameling.

En die silwer! Nog nooit is soveel van die
ou Kaapse silwerware byeengebring nie, uit 21
versamelings, met al die bekende Kaapse
silwersmede verteenwoordig. Alleen die ken
merkende geesdrif en onvermoeide toewyding
van ons enige Charles Johnman maak soiets

Die siener Teirisias (Fred Ie
Raux) waarsku Kreon dOl sy
hovaardigheid 101 ramp
sal lei, en spreek uileindelik
'n vloek oar hom
uil, waarop sy \"illnige
ondergang onkeerbaar volg.

moontlik. waar elke kosbare stuk met liefde
uitgestal .is, en die pragtig versorgde, gelllus
treerde katalogus 'n belangrike aanwins op die
gebied is en beslis waardevol as Africana.

In die saal daarnaas is 'n ander interessante
uitstalling druk besoek: die skilderye van
Maurice van Essche, en die oorspronklike pI as
tiek in metaal van die beeldhouer George
Jaholkowski.

Hoe omvattend hierdie fees was, hoe sorg
vuldig beplan, bewys verder die reeks namid
daglesings, wat bedoel was om te lei tot beter
begrip van die moderne kuns. Maurice van
Essche (skilderkuns), Deane Anderson (bou
kuns), prof. D. J. Opperman (poesie) en prof.
F. Engelen (toneel) het almal vol sale getrek.

Die skoonheid van Stellenbosch het ook aan
die beurt gekom: veldblomme uit die omge
wing is pragtig deur die V.L.V. tentoongestel.
Besoekers wat terwille van die fees 'n paar
dae op Stellenbosch kom deurbring het, het
saam met ander belangstellendes uitstappies
onderneem na geskiedkundige plekke op die
dorp en in die distrik, soos die trotse plase
Vredenburg, Meerlust, Spier, e.a.

Maar wat dan van die tipiese Stellenbosse
gees? Natuurlik bin dit nie uitbly solank daar
'n Sangfees is nie! Die Sangfees was die reg
streekse aanleiding tot die Kunsfees wat nou 'n
driejaarlikse instelling geword het. Waardevol
omdat dit, nog meer as voorheen, die selfstan
dige onderneming van studente is,. was die
Sangfees in sy vyftiende jaar nog net so spran
kelend soos altyd.

En ook in ander opsigte het die goeie
Stellenbosse gees nie uitgebly nie. Vol sale en
geesdrif werk aansteeklik. Ywerige feesgangers
wou soms kla: "Die fees maak moeg!" - en
tog was hulle die volgende aand dan maar weer
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Heel links: Kreoll, kOllillg vall Thebe.
(Laurie van del' Merwe) wie se lragiese
ondergallg eintlik die hoo/lema van die

drama is.

Links: Fred Engelen. onder wie se regie
"Antigone" van Sophokles tydens die
KUlls/ees opgevoer is. moes weens on
verwagte moeilikhede self die roL van
koorlder speel- 'Il groot wins vir die

opvoering
'

daar, ook die vriende uit naburige dorpe; en na
die verrigtings kom die groepies gesellig by
die koffie saam en hou nabelragling; heerlike,
prikkelende gesprekke, kriliek en argumenle,
sifting van idees, grappe .. . 'n Opgewekle be
drywigheid hel die dorp geroer. Die een ont
haal het op die ander gevolg - onthale waar
van 'n Kapenaar gese het: "Ons drink graag
die koffie S005 Stellenbosch se kan hom skink!"
En die vroue hel dit alles aan die gang gehou,
die geselligheid, die tallose pragtige blomrang
skikkings, en alles wat die ratte ge-olie hou.

'n Boekwinkel in die dorp het die spesiale
vertoning in hul venster voortdurend verander
om aan te sluit by die verrigtings - sams selfs
twee keer op 'n dag.

Die fees het waarlik veel meer geword as 'n
program van verrigtings op Stellenbosch - vir

ons as heerlike verrassing. Maar sekerlik nie so
'n verrassing vir die organiseerders nie. Mnr.
Richard Behrens (Direkteur van die Konserva
tonum en voorsitter van die feeskomitee) en sy
hardwerkende komitee het gespesialiseerde
kennis en 'n wakkere verbeelding aan die dag
gele toe hulle die program tot in die fynste be
sonderheid beplan het. Vir volle waardering
van wat Richard Behrens in die tyd tol stand
gebring het, sou 'n afsonderlike artikel met vers
en kapittel nodig wees! Dit gaan nie ongemerk
Yerby dat so 'n reuse-onderneming volkome
glad verloop het, met nerens 'n onversorgde
besonderheid nie.

Die Stellenbosse Kunsfees, die gesamentlike
onderneming van die Stadsraad en die Univer
siteit, het nou 'n betekenis en waarde bereik
wat ver buite die grense van hierdie dorp strek.

Die toneLe waarin die karakters van Kreon (Laurie vall del' Merwe) ell Antigone (Tine Balder, regs) in skerp
Iwn/lik kom, was hoogtepunte sowel ill die drama as in die opvoering. III die //liddel: Ismelle (Kalinka BOlha),

suster vall Antigone.
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MINERVA

Tuiste van

Eerstejaardames

HULLE is 209 Eerstejaars altesaam. Vlinder
agtige begaafde jong mensekinders. Hulle is 'n
voortrefJjke monster damestudente op die drem
pel van 'n universiteitsloopbaan. Kennelik trots
op hul tuiste tou hu I boeke belaai langs die
grasperk-begrensde voetpaadjie, knik skugter
vir die besoeker by die imposante hoofingang,
swenk links om "uittekenboek" te teken, voer
'n loer-buiginkie voor die posbussie uit en trip
pel ligvoets die trappe op. Hulle is jeugdig,
lewensbly en eerlik -ernstig.

Minerva is Eerstejaardameskoshuis. Die
eerstejaarstelsel is sedert 1953 in swango
Minerva is opgerig in ooreenstemming met die
beleid van die Universiteitsraad om sekere kos
huise beskikbaar te stel waar uitsluitlik eerste-

jaars sal tuisgaan. Die stelsel beoog die bekend
stelling van die Universiteit aan die nuweling,
kennismaking met die akademiese en sosiale sy
van studentskap, selfopvoeding deur selfstan
dige deelname aan die universiteitslewe. Onder
dieselfde stelsel is Harmonie en Greylock, eer
biedwaardige dameskoshuise van weleer, om
skep in Eerstejaarstuistes met 'n heel besondere
funksie.

Jaarliks doen tussen ses- en sewehonderd
skooldogters aansoek om toelating tot die Uni
versiteit van Stellenbosch. Die Universiteits
raad huldig die standpunt dat hy slegs dan
toelating aan 'n voornemende damestudent kan
verleen, indien hy haar huisvesting kan aan
bied vir die volle duur van haar kursus. Van-

Prof. dr. A. B. van der Menve, hoogleraar in Sielkunde en Besoekende Professor van EersLejaardameskos
Imise, voer hier een van die weeklikse sames.orekings mel 'n groepie hoofdames. Agler, v.l.n.r.: Mejj.
Char/oLLe Terblanehe (B.Se.) ell Toekie LoulV (Ligg. 0.01'. Iln. Sil/ende. v.l.n.r.: Mejj. Marie/jie Nel (B.A.,
S.O.D., Primarial, Helena Theron (Huish. Dipl. L.S.O.D.), Magda Reyneke (B.A. Ill), Cecil Myburgh
(B.A. Ill;. prof. A. B. van der Menve, mejj. Elizabeth Heyl (B.Se. Huish. IV, Onder-Pr;maria) en Elsabe
Coe/zee (B.A. MoO/sk. Ill). Voor. 0.0 Lapyr, v.l.n.r.: Mejj. Wilno de Klerk (B.Se. Huish. IV) en Mona

Fourie (B.A. Ligg. 0.01'. lll).
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wee die beperktheid van losiesfasiliteite kom
die Universiteitsowerheid te staan voor die
situasie dat hy applikante moet keur. VeraI
sedert 1958 het die applikante-Iys byna ver
dubbe!. Skoolprestasie in die matriekjaar speel
vanselfsprekend en tereg 'n bepalende rol in
die proses van keuring. Die feit dat 52%
van die Eerstejaardames van die Universiteit
van Stellenbosch in 1960 die Senior Sertifikaat
of Matrikulasie in die eersteklas geslaag het,
dui enersyds op die kwaai kompetisie van toe
lating en andersyds op die intellektuele poten
siaal van die damestudente van die Universi
teit van Stellenbosch.

Ons 209 Minerva-eerstejaars is verdeel in
eenhede van nagenoeg veertien elk. Elke groep
is toevertrou aan 'n verantwoordelike senior
hoofdame, meestal 'n nagraadse student. Bier
die sestiental seniors in Minerva word op grond
van hul akademiese, persoonlike en leierskaps-
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Wedersyds gewaardeerde a/spraak wssen
galanle Dagbrekers en sjarmanle
Minerva-nooienljies.

Een van die hoo/dames, mej. Helena
4 Theron, \loer hier 'n geselsie mel led(

van Iwar eenheid eerstejaars.

hoedanighede deur die Universiteitsraad be
noem en daar word getrag om hul so veel
moontlik verteenwoordigend van die verskil
lende fakulteite en departemente te kies. Uiter
aard moet hul self voldoende kennis besit van
die studierigtings en vakke waaroor hul geroepe
sal wees om lede van hul groep in te lig.

Elke hoofdame maak dit tot haar eerste pEg
om haar groepie individueel so intiem as moont
lik te leer ken. Dit is na haar dat die Eerste
jaar te enigertyd met haar persoonlike en aka
demiese onsekerheid kom om raad. Waar dit
struikelblokke geld wat op 'n bepaalde vak
gebied Ie, sorg die hoofdame dat die geval
onder die aandag van die betrokke dosent ge
bring word. Die sestien hoofdames ageer ook
as Buiskomitee en word bygestaan deur sub
huiskomitee van Eerstejaars wat kwartaalliks
gekies word. Op' die wyse is daar ook ruim ge
leentheid tot ontplooiing van leierskapseien-



Eerstejaars Mara Mouton (links) van Piketberg en
Cecile Lategan vall Touwsrivier in hul netjiese slaap'
kamer.

skappe binne die geledere van die Eerste jaars
korps.

Besoekende Professor van Minerva en die
ander Eerstejaardameskoshuise is prof. dr. A.
B. van der Merwe, hoogleraar in Sielkunde.
Benewens die feit dat prof. Van der Merwe as
sielkundige uitnemend geskik en toegerus is
vir die werk, verteenwoordig hy ook die Buro
van Studentevoorligting van die Universiteit
direk in die koshuisstelsel. Weekliks voer die
besoekende professor samesprekings met die
groep hoofdames. By hierdie informele, uiters
vrugbare vergaderings word aIle voorvallende
sake, meer bepaald akademiese en studiepro
bleme wat boofdames in hul onderskeie groep
teegekom het, bespreek en uitgepluis. Van die
Eerstejaar word verwag om uit eie beweging
sodanige probleme wat sy van tyd mag onder
vind mel haar leidster te bespreek. Wanneer die
Eerstejaar inisiatief hierin neem, is dit ge
woonlik 'n teken van selfstandigheid en toe
nemende persoonlike ontwikkeling. Die posi
tiewe invloed wat die hoofdames op lede van
hul groepies en op enkelinge uitoefen, kan be
swaarlik oorskat word.

Hierdie stelsel van voorligting is 'n besondere diens wat die U niversiteitsraad daarstel. Trou
ens, dit is 'n diens waarvan studente vir die volle duur van hul verblyf as student vryelik mag
gebruikmaak.

Waardige Prinsipale van Minerva is die eertydse pastOliemoed.er. mev. M. J. Fourie. Die
prinsipale is verantwoordelik aan die Koshuiskomitee van die Raad vir die gesonde gees en
dissipline van die huis as geheel.

In Minerva vind meer as tweehonderd jong dames, keur van ons land se jonkvroulikheid,
'n bevoorregte tuiste. Soos Minerva met sy treffende boustyl en gerieflike ligging 'n versiering
vir die Universiteit is, s6 is ook sy fleurige inwoners vir hul koshuis. S6 bel ons hul gesien met
die Oktober-nagmaal toe hul by geleentheid van hul huiskerk die kerkgebou van Stellenbosch
Sentraal binnekom.

"Minerva ... goddess of intelligence, meditation and inventiveness, queen of all accomplish
ments and arts ... " Aldus word hierdie klassieke lieflikheid gekarakteriseer. Minerva - geluk
kige vernoeming, voortdurende besieling tot verhewe vroue-adel.

Verkwiklike verposing in die koffiekamer.
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Glenryck-sardientjies kom net uit die yskoue
waters van die Weskus, waar !wlle wei op
onuilputJike velde plankton, die see se eie
wondervoedsel. Rulle word gevang in die fleur
van hulle groei, ryk aan lewensbelangrike kalsium,
jodium, vitamine en proteiene - en kOTO vars
uit die see in die bJik! Sappige, ryk
Glenryck-sardientjies is goed vir enige maaltyd 
met slaai. in pasteie. op roosterbrood!

-SARDIENTJIES
S.A. SE GEWILDSTE SEEIWS - WORD ORAL TER WERELD UlTGEVOER

VZOO1164

Sing in die re
Mens kan die reen terdee geniet as jy daarop

voorberei is. 'n Sambreel, 'n hoed, 'n jas - en
jy's reg. Suksesvolle, ge1ukkige mense is die·

gene wie dinge vooruit beplan en nie die nood-
Jot te vee! kans gee nie. Motor, seiljag, reis

oorsee, huis, universiteitsgelde, inkomste-
belasting - Dis glad nie onmoontlik nie. Baie

mense het dit reeds. As u dit nog nie het nie,
beplan daarvoor en maak gebruik van die vol·

gende beleggingsfasiliteite by SAAMBOU:
SPAAR (rente op daaglikse saldo)

VASTE DEPOSITO'S (termyne 1 tot 5 jaar)

ONBEPAALDE TERMYN·AANDELE

VASTE TERMYN-AANDELE
SUBSKRIPSIE-AANDELE

HUISLENINGS OOK ALTYD BESKIKBAAR
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ONTHOU

EK MATIELAND

Nag/ala van die Burgerwaghuis OJ) die Braak.

MEV. A. M. D. McDONALD (DOLA BRINK, B.A. 1933),
"erlel oar die vroee derliger jare ...

AS ek nou maar saam met 'n ander klomp
eerstejaars op Stellenbosch aangekom het, dan
was my eerste indrukke van die liewe ou Eike
stad miskien aangenamer. Maar 'n kort be
soekie vooraf aan 'n tante in Kaapstad was die
oorsaak dat ek toe daardie louwarm Fabruarie
oggend in 1930 so op my eentjie daar op
Stellenbosch-stasie aangeland het. My ander
maats wat al van Harrismith-af saamgery het
en aangegroei het namate die trein deur die
Vrystaat en die Karoo gevorder het, was toe al
almal veilig op hul bestemming.

So met die instoom van die trein het ek maar
versigtig en benoud by die venster uitgekyk en
by clie eerste aanhoor van die woorde:
,.Kebbie. Miss!" sommer my hand uitgesteek
om gehelp te word. Ja, dit was nog die regte
vroegtydse kebbie waarmee ek Dorpstraat op
gery bet. OeJsen met sy huurmotor was toe
ook al darem op die toneel, maar ek het maar
nog net nie van hom geweet nie! Klippeklappe
het ons toe maar die strate opgesukkel - ek
diep weggebere in die kebb'ie onder my eie en
nog drie ander studente se bagasie wat seker
met 'n vorige vrag oorgebly het. Ek was maar
bly dat die koffers my so toegepak het, want
op daardie oomblik het my 16-jarige hartjie
maar baie benoud en vreemd geklop! Langs die
strate op die stoepe in die koelte van die ou
akkerbome het ouer studente ewe tuis gesit en
gesels maar ek was seker hulle kon sien dat dit
'n ou groentjie was wat daar so aileen-aileen
in die kebbie yerby gery het.

Die reis na Greylock bo in Van Riebeeck
straat het vir my ongenadig lank gelyk maar
eindelik was ons tog daar. Mev. (Wollie) De
Wet, die huismoeder, se vriendeJike laggie en
warm handdruk het op daardie tydstip baie ge-

help om my weer my ewewig te laat kry! En
- my studentedae het begin!

Ons span groenes moes toe baie gou met
ons doop-uniform kennis maak: 'n rooi voor
skootjie en twee rooi strikkies in ons hare wat
in twee vlegsels gekam moes word - maak nie
saak of jou hare kort of lank was nie! Behalwe
baie ander dits en dats moes ons slegs by die
ou steil agtertrap op- en afsukkel het, en
al die seniors was "Edelagbare U's". Ai, bulle
het ons darem maar gewoel, daardie klomp!
Ek dink Regina Beyleveld, Marianna Eybers,
Ena Lotz, Anna Hofmeyr, Hester Froneman en
die ander het hulle lekker op ons afgekoel vir
al die leed wat hul die vorige jaar aangedoen
is. Anne Helen Alheit en Helen Daneel kon
nou maar eenvoudig nie die Universiteitskreet
baasraak nie, en het swaar deurgeloop. Marie
Pienaar, Anna Botha, Gerty en Rita Steyn was
almal maar platjies en het ook Jes opgese.
Maar pret was daar genoeg sonder te baie ge
niepsigheid en toe ons uiteindelik die nag ge
cloop is, was ons behoorlik Greylockers in
merg en been!

Sommer van die staanspoor af was 'n mens
se tyd propvol. Die klasse en werk tuis moes
hul regmatige deel kry, maar vir die res was
daar oorgenoeg te doen. Vir ons Vrystaters
was die Bolandse vrugte iets besonders en
heerlik is die herinneringe aan die baie waat
lemoenfeeste.

Soos dit seker vandag ook maar gaan, was
die eerstejaarnooientjies in ons dae altyd baie
populer - die seniormans moes darem seker
uitvind watter soort nuwe astertjies daar nou
op die akker geblom het, en aan "skiete" het
dit nie ontbreek nie. Ek dink egter ons bet in
daardie dae genoeg geput uit eenvoudiger dinge

33



Ds. en mev. Andre
McDonald met hul gesin:
Susan, Roeloj 'ell Retha.

as wat die nooientjies vandag miskien verwag.
As 'n mansvriend jou sou kom haal vir 'n
wandeling en daarna 'n koppie tee by die Uit
span dan was dit 'n hele gebeurtenis, om nie
eens te praat van die opwinding as jy genooi
sou word na 'n huisfunksie of musiekkonsert
nie!

Van my aangenaamste herinneringe is die
aan die Sondagaand-kuiers by tant Sarie
Pienaar se huis oorkant Greylock. Daar was
ons 'n lekker ou groepie vriende wat saam
gesels en musiek gemaak het. Waar sou hulle
vandag almal wees: Pine Pienaar. Elsie Marais,
Fanan en Olga van der Spuy, Corney Vorster.
Angelique en Hansie Cillie?

Die vergaderings van die Universiteitsdebats
vereniging was altyd iets om na vooruit te sien.
Die sangers en sangeresse daardie dae was O.m.
Esther Mentz, Annatjie du Plessis, Vera Gibbs
en Corneels McDonald, en een van die grap
makers wat baie gewild was, was ene Kritzinger
wie se nabootsings van al die plaasdiere op die
werf altyd groot applous uitgelok het. Hans
Endler het omtrent 200 van ons aangekeer vir
'n massakoor en dit was nogal 'n voorreg om
onder sy leiding te sing.

Sing-songs voor Intervarsity was 'n hele
gedoente. Pligsgetrou het ons saans na ete in
lang stringe Van Riebeeckstraat afgetou na die
c.S.V.-saal waar daar na hartelus gesing is.
Elke Intervarsity was vir my 'n wonderlike
ondervinding. Op geen ander dag in die jaar
Hoofgebou het ons saans by ons repetisies
was jy so diep-diep bewus van jou Matieskap
as daardie dag nie. lets van die oermens open
baar hom in jou en jy voel dat 'n Ikey net mooi
in sy pasoppens moet trap of liewer heeltemal
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Ult JOu pad moes bly anders is daar moeilik
heid. Van die voetbalspe1ery self het ons meisies
nooit eintlik te vee! verstaan nie (soos ek later
maar aan Andre moes bieg) maar aan morele
ondersteuning het dit in elk geval nooit ont
breek nie! Dit was darem groot jare daardie
op sportgebied, hoar! In 1932 het Stellenbosch
sommer al die bekers gewen wat daar te ver
ower was.

Juniordag 1931 neem ook in my herinneringe
'n besonderse plekkie in. P. J. Rossouw was ons
Juniorkaptein en sommer 'n agtermekaar leier.
Ons Juniordag was die eerste wat gekenmerk
was deur eenvormigheid. Dit was destyds 'n
nuwigheid en die Pers het ons nogal gekompli
menteer met die oorspronklikheid van die ver
rigtinge wat alles op 'n militere lees geskoei
was. Die J unior-.,leermag" was op die Pawil
joenveld opgestel en het 'n kleurige prentjie
gevorm met hul wit en rooi uniforms met swart
maskers voor die oe. Hier is die professore as
"ou veterane van die leer" deeglik onder hande
geneem. Medaljes is aan verskeie van hulle
oorhandig (o.a. 'n kikvorsie aan dr. Coert
Grobbelaar as blyk van waardering vir sy
belangrike dienste op die gebied van padda
yang en kreefslag!) Ander is "ter dood ver
oordeel" onder wie ook dr. Koos Botha. omdat
hy nie da.arin geslaag het am die armblanke
vraagstuk op te los nie!

Lekker herinneringe dra ek ook deur die jare
saam met my van ons opvoering van Ibsen se
Boumeester Solness onder spelleiding van dr.
Con de Villiers. Daar in die au saal van die
groat pret gehad en tegelykertyd baie dinge ge-



Weer 'n Onderskeidingl
Weer Nasionale Handelsdrukkery!

NASIONALE HANDELSDRUKKERY
is die drukkers wal u drukwerk - groot of klein - die beste kan doen I

..:.;.:.:.:.:.;.:.:.::::::::::::::::::;::::::::::::;::::;:::.;.

die keer met SES van die Iwaalf
BES VERSORGDE BOEKE van die jaar .••

N.H.D. het ses van die twaalf

BES VERSORGDE BOEKE

gedruk wat op die 1961-Tipografiese

Uitstaliing in Kaapstad bekroon is.

Uitgewers van oor die hele land

he! boeke ingeskryf wat sowel

OORSEE as plaaslik gedruk is.

Verlede jaar het die onderskeiding

ons te beurt geval dat een-derde

van die Suid-Afrikaanse boeke wat

gekies is om in Londen uilgestal

te word, deur ons gedruk is.

aUTEURS EN UITGEWERS

MAAK STAATOP NASIONALE

HANDELSDRUKKERYSE RYPE

ONDERVINDING,

HOOGSGESKOOLDEVA KMANSKAP.

MODERNSTE TOERUSTING,

BETROUBARE DIENS.

. ~:t ~~:~ ..;;~~~-:·:ts)%j~!

II;:: .

DIE BES VERSORGDE BOEKE IS
beoordeel vir

Sierlike en maklike leesbare lettertipes,

Aangename boekformaat,

Uiters netjiese hantering van ink en
SorgvUldige versorging van tipografie,

Deeglike uitvoering van ontwerp,

Stewige bindwerk.
Smaakvolle inkleding ell stofband.
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SUID -AFRIKAANSE STEENKOOL -, OLlE- EN

GASKORPORASIE, BEPERK

VAKATURES VIR GEGRADUEERDES

As 9p.volg van uitbreiding in die omvong van ons
tegoiese bedrywighede, wil Sasal graag betrekkings
aanbied con 'n oantol gegradueerdes in die volgende
kursusse:

Werktuigkundig€ Ingenieurswese.
Elektrotegniese Ingenieurswese.
Skeikunde.

[behalwe B.Se.·gegradueerdes, slel ans navarsings
afdeling besonde r belong in persone met minstens
'n B.Se (Hans.)·kwalifikasie.)

Posle is beskikbaor vir long manne wet can die
ein0.€ von hierdie jeor sol gradueer, asook vir persone

wet reeds proktiese ervaring opgedoen he!.

Diensvoorwoardes sluit onder andere in fuim ver~

lofvoorregte, 'n vakansiebor.us, pensioen· en mediese

voordelc. Die persone wot ons aanstel, sol die ge

leenlheid he am deur middel van hul werk in die
fabrick 'n grondige praktiese kenr:is en wye onder

vinding op Ie doen. Tesame hiermee kan 'n yerdere

tearetiese agtergrand apgebau ward deur gebruik Ie
maak Yan die opleidingskursus waf aan die Tegno!o

giese lnstituut yon Sasolburg aongebied word.

Ons ontyang graag aonsoeke of nayrae op hierdie

vraee stadium sadal valledige besanderhede betyds

yerstrek kan word.

Rig u skrywe, met besonderhede yan u Joopbaon fat dusyer, can die

BESTUURDER, PERSONEELDEPARTEMENT, SASOL,

POSBUS 1, SASOLBURG, O.V.S.

DIE BANK VIR DIE SAKEMAN

DIE

STANDARD
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leer wat vir ons almal in ons later lewe van
groot waarde was! Of hoe se die ander lede
van ons groepie: Gideon Boshoft Margaret
Webb, Petrus Loots, Willie Lubbe, Marie
Pienaar en Chris Fourie?

Geldsakies was en is nog deur al die jare
vir die meeste studente lewensbelangrik. So
moes ek ook maar mooi meet en pas om dinge
te laat klop. Maar lOs. het daardie dae darem
verder gegaan as vandag I In huisbriewe wat
my moeder deur al die jare nog bewaar het,
lees ek vandag byna met 'n skok dat ek destyds
'n regte winskopie by De Wets gemaak het deur
'n gawe tennisrokkie raak te loop vir 3/5 (hy
was oorspronklik gemerk 6/9!) Ook het ek 'n
dienlike bruin rompie gekoop vir 8/6, 'n oulike

beret-hoedjie vir 7/11 en die versool van twee
paar skoene se hakke plus die halfsole van 'n
ander paar het altesaam 6/6 gekos! 'n Nuwe
paar skoene kon ek koop teen 10/6!

Toe my seun wat nou self op Stellenbosch
is, onlangs aan ons 'n program van die groot
Kunsfees stuur, het ek aan hom geskryf: "Ou
Boet, woon soveel moontlik van die verrigtinge
by en geniet van alles wat daar aangebied word
- sulke geleenthede kom maar eenmaal op 'n
mens se pad!" Ek het dit uit my hart bedoel
want die voorregte wat ek dertig jaar gelede
in ou Matieland gesmaak het, was ook dinge
wat net eenmaal op my pad gekom het. Bly en
dankbaar is ek dat ek dit ten volle kon geniet.

SO BOU HUL MATIELAND
(Doenigheid van Huidige Geslag Maties)

Twee Studentepublikasies

DIE algemene gees en toon eie aan 'n studente
gemeenskap kom kennelik na vore in sy publi
kasies wat van tyd tot tyd die lig sien.

In Junie en Oktober vanjaar het onderskei
delik die eerste en tweede nommers van Inset,
die keurige tydskrif uitgegee deur studente in
Taal-, Letterkunde en aanverwante vakgebiede
verskyn. Die Afrikaanse Studiekring, amptelike
studentevereniging van die Departement van
Afrikaans-Nederlands, staan vader oor hierdie
publikasie, die redaksie waarvan bestaan uit
voor- en nagraadse studente van genoemde
Departement.

Omdat Inset 'n leserskring beoog ver buite
die grense van die studente-unie, die fakulteit
en departement, word die medewerking betrek
van studente en vakmanne buite ons universi
teitsverband. Inset het 'n besonder gunstige ont
vangs te beurt geval. Albei die reeds verskene
uitgawes het 'n hoe peil gehandhaaf. In die
jongste nommer verskyn, benewens literer
kritiese en skeppende werk, ook 'n taalkundige
bydrae.

Met die eerste twee nommers van die dina
mies betitelde maandblad van die Vereniging
van Stellenbosse Ingenieurstudente, Momentum,
kon ons ook reeds kenoismaak. "Ons moet 'n
belangstelling ontwikkel in wat om ons aan
gaan op 'n wyer gebied as bloot net wat van
ons verwag word vir die verwerwing van 'n
graad. Ons moet op hoogte kom met die jong
ste ontwikkeliogs in die wetenskap (ook deur

navorsing binne ons eie Universiteit en Fakul
teit), en ons moet vertroud raak met die rol
wat die ingeoieur in die samelewing speel",
omskrywe redakteur Theo Louw die oogmerke
met die blad.

Momentum wil dan 'n prikkel wees om sy
vakkundige lesers aan te spoor tot wye belang
stelling in die ingenieurswereld en in die na
vorsing op hierdie terrein aan die Universiteit
van Stellenbosch. In die September-nommer
verskyn dan ook 'n voorwaar leseoswaardige
bydrae oor die Bergrivierprojek, terwyl prof.
P. B. Zeeman in die jongste uitgawe onder
houdend vertel van die Kerninstituut van die
Suidelike Universiteite.

Die Herkoms van ons Eerste;aars
IN die geledere van die Eerstejaars wat in 1960
tot die Universiteit van Stellenbosch toegelaat
is, was

± 32 persent plaaskinders
± 50 persent dorpskinders
en ± 18 persent stadskinders

± 22 persent was kinders van ouers 10 die

professies
± 20 persent was kinders van ouers in die

handelSlvereld.
± 32 persent was kinders van ouers in die

boerdery.
± 14 persent was die kinders van amptenare.
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Intekengeld (per jaar): Republiek en S.W.A., R3.50; Rhodesie, R3.70; Buiteland, R5.00.

Die Persoon Wat !(an Saampraat
LEES

Suid-Afrika se Mooiste Tydskrif

U BESPAAR Rl.70 PER

JAAR AS U INTEKEN

BY POSBUS 1802,

KAAPSTAD.
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PA ROW

TELEFOON

98-6489

-NAAIMASJIENE
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Beurstoekennings

AAN die volgende vier Maties is in die af
gelope jaar besondere beurstoekennings ge
doen:

Mnr. W. S. Esterhuyse (M.A. cum laude) het
die Porter-stipendium verower waarrnee hy twee
jaar in Europa in die Filosofie gaan studeer.
Mnr. Esterhuyse het so pas studies aan die
Teologiese Kweekskool voltooi.

Mnr. P. J. Pahl (B.Sc. B.Ing. cum laude) het
vanjaar die Koningin Victoria-stipendium ver
werf. Hy sal navorsing doen op die gebied van
die Struktuele Ingenieurswese - die terrein
waar sy belangstelling Ie. In 1957 het mm.
Pahl reeds die Anglo-American Corporation
Scholarship verower.

Die A be Bailey-studiereisbellrs is aan mnr.
P. H. Kapp (H0ns.-B.A. cum laude) toegeken.
Mnr. Kapp gaan die beurs aanwend om vir se.c;
maande in Engeland en Frankryk te reis en
navorsing te doen.

Mej. Elise Feldtman het die Konservatorium
sfipendillm ontvang wat haar in staat sal stel
om twee jaar in Duitsland in die Musiekteorie

en Orrelmusiek te studeer. Mej. Feldtman volg
die B.Mus.-kursus.

Mondigwording van Huis De Vi/liers

OOR die naweek van 2--4 Maart 1962 gaan
Huis Div. haar mondigwording vier. Na ver
wagting sal oud-Huisdivvers uit al die wind
streke 'u pelgrimstog na hul ou tuiste onder
neem.

Die feestelikhede neem op Vrydagaand, 2
Maart. 'n aanvang met 'n henne-dinee en huis
vergadering daarna. Saterdagoggend word 'n
ambisieuse huisfondsfunksie en basaar van
stapel gestuur. Dieselfde aand sal daar op groot
skaal vIeis gebraai en vrolikheid bedryf word.
Op Sondag sal aile huidige en oud-inwoners aan
'n huiskerk deelneem en as groep die erediens
bywoon.

Sal aile oud-inwoners van Huis de Vil!iers
asseblief onverwyld skakel met die Prinsipale
of met mev. Gys Steyn, Cluverweg, Stellen
bosch? En sal hul die organiseerders die ver
dere guns bewys om die viering ook onder die
aandag van ander oud-Huisdivgenote van hul
kontrei te bring?

OUD - MATIEBONDTAKKE

Ma/mesbury

OP 21 April vanjaar het die algemene vergade
ring van hierdie tak plaasgevind, deel mev. D.
E. Moolman, die sekretaresse, mee. Onder die
33 oud-Maties teenwoordig, was ook verskeie
van Darling en Riebeek-Kasteel.

'n Konsep-konstitusie is bespreek en goedge
keur. Mnr. Piet du Toit, beroemde Springbok
voorryman. her onderhoudend gesels oor die
rugbytoer deur Brittanje en Frankryk. Daarna
het mannekyne die proef-oud-Matiebaadjies
vertoon. By die stemming het geblyk dat die
aanwesiges kennelik verdeeld was oor 'n final~

keuse. Donkerblou het darem Rooi onoortui
gend geklop, dog 'n aantal aanwesiges het ver-
kies om buite stemming te bly.

Laat Beri&': Op 20 Oktober het daar weer 'n
puik byeenkoms van oud-Maties op Malmes
bury plaasgevind. Mnre. P. J. Lombard en J.

E. M. Verwey van die Afdeling Open bare Be
trekkinge van die Universiteit van Stellenbosch
het by die geleentheid onder kruisvuur oor die
keuse van die oud-Matiebaadjie gekom. Dat
hul nie heeltemal weerloos en blootgestel was
nie, was duidelik in die lig van die uite~nset

ting van die posisie deur mnr. Lombard.
Daar is afskeid geneem van die geesdriftige

sekretaresse van hierdie tak, mev. Moolman.
'n Geskenk is haar namens die Tak aangebied
deur mev. A. Louw. Haar plek word gevuJ
deur mev. T. van Niekerk. Die hoofdis van die
aand, benewens die besondere verversings, was
'n vertoning van die rolprent ..Matieland"
voorafgegaan deur twee interessante voorprente.
(Mnr. Lombard het by Matieland kom bieg dat
van die foto's wat hy so moeitevol en sorgsaam
geneem het, weens 'n tegniese en / of menslike
flater niks tereg gekom het nie. Matieland sal
toesien dat hy die fout by die volgende verga
dering gaan herstel.-Red.)
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Die Besluur van die Oud-Maliebondlak van Malmesbury. Voor, v.l.n.r.: Mev. A. Louw, dr. J. C. J. van
Vuuren (voorsiller) en mev. D. E. Moolman. (10/ by haar verlrek sekrelaris-penningmeesleres). Agler,
v.l.n.r.: Mnr. C. L. Neelhlll1g en ds. B. W. Visser (ondervoorsiaer).

Oudtshoorn

DIE bestuur van die OudtshoJfI1se tak is soos
volg saamgestel: VOJrsitter: Mm. A. P.
Sommers; onder-voorsitter: mnr. Dan Maree;
sekretaris: mnr. J. A. Pretorius; bykomende
lid: mev. John Ie Roux.

Phumalanga (Noord-Nata/J

., "OP inisiatief van mnr. Gert Hanekom van
• Dundee is op Saterdag, 23 September 1961 'n

vergadering van oud-Maties uit Noord-Natal
gehou". Aldus rapporteer mnr. D. J. Rademan,
pasgekose sekretaris van die jong tak. VerdeI':
..Die byeenkoms is besonder goed bygewoon en
oud-Maties van selfs buite die grense van
Noord-Natal was teenwoordig. Prof. en mev.
C. F. G. Gunter het spesiaal van Stellenbosch
oorgekom om die stigtingsvergadering by te
woon. Prof. Gunter het 'n besielende toespraak
gelewer en ook die groete van die Rektor 001'

gebring. Hy het 'n insiggewende beeld voorge-
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hou van die f~nomenale groei van die Univer
siteit en die 1'01 en funksie van die oud-Maties
binne die raamwerk van hierdie ontwikkeling
aangedui.

.,Die tak sal bekend staan as die Phumalanga
tak met grense wat gebiede buite die geografiese
eenheid Noord-Natal sal insluit", vel' tel mnl'.
Rademan...Die naam beteken die son kom op
of. meer gepas vir die doel waarvoor die woord
hier ingespan word. Sonop."

Weens die uitgestrektheid van die gebied is
besluit om slegs eenkeer per jaar, en wei met
Intervarsity. 'n byeenkoms te reel.

(Matieland wens die Phumalanga-tak geluk
mel die sonsopgang. Prof. Gunter het Matie
land persoonlik kom vertel van die uitmuntende
dinee en die hartlike gees wat kenmerkend van
die funksie was.-Red.)

Pretoria

OP Vrydag, 15 September 1961, is op gesellige
wyse afskeid geneem van mnr. A. J. Esterhuyse



By geleentheid van die afskeidsvleisbraai wat die Bestuur van die Pretoriase tak Innr. Andri'es Esterhuyse
aall Intis van die voorsitter van die tak aangebied het: V.l.II.r.: Mnr. A. J. Esterhuyse, mnr. H. C. Rauben
heimer (voorsitter), mev. ESlerhuyse, mnre. P. J. Lombard, F. J. Sliglingh en Len Verdoom (nuwe sekretaris).

wat die afgelope vyf jaar gedien het as sekre
taris van die sterk en bedrywige oud-Matie
bondtak aldaar. Die funksie was in die vorm
van 'n vleisbraai, gef(~el deur die voorsitter van
die tak, mnr. H. C. Raubenheimer en mev.
Raubenheimer. Die nuwe sekretaris is mnr. Len
Verdoorn (B.A. 1951). Terwille van die
honderde oud-Maties in die Jakarandastad ver
skaf ons die adres en telefoonnommers van die
nuwe sekretaris: Posbus 393 of Devenishstraat
241, Sunnyside (telefoon - 28117 (kantoor) en
20783 (woning).)

Somerset-Oos

OP Vrydagaand, 15 September, het 'n aantal
oud-Maties van Somerset-Oos, Pearston en
Bedford op die plaas van mm. J. A. (Boet)
Erasmus saamgetrek. (Ongelukkig was die gas
heer in die hospitaal en kon hy dus tot sy
spyt nie die verrigtinge bywoon nie.) Mm. J.

E. M. Verwey. Skakelbeampte van die Univer
siteit, het spesiaal van Stellenbosch oorgereis
om die byeenkoms by te woon.

Nadal heerlike Karoo-b'raaivleis en -wors be
dien is, het die verrigtinge te midde van skerts
en kwinkslae 'n aanvang geneem. Sonder teen
stem is besluit om tot die stigting van die
Somerset-Oos-tak van die Oud-Matiebond oor
te gaan, en die eerste Bestuur met ds. G. J.
Lotter as voorsitter en mnr. S. D. Naude as
sekretaris is gekies.

Drie mannekyne uit die gehoor het die drie
Oud-Matie proefbaadjies vertoon. Na heelwat
bespreking is ten gunste van die grys baadjie
besluit. Vervolgens is 'n program bestaande uit
'n vasvrawedstryd (oor Stellenbosch en die Uni
versiteit), musiek- en voordragnommers afge
handel. Daarna het mnr. Verwey die vergade
ring oor die jongste ontwikkelinge aan die
Universiteit en die Eufeesfondsveldtog toege
spreek.
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la, ons weet wat dit spelle! Grosvenor aaaremeen, staan vIr
die Kaap se vooraanstaande Ford-handelaars en

garagediens.
Kom besigtig die nuutste Ford-modelle in ons

toonkamers-die elegante Galaxie en FairJane,
twee groot motors van formaat; die Falcon

en Taunus, middelslagmotors met onge
ewenaarde weelde, en die pragtige, klein

maar kragtige Anglia .
As u weer eendag in Kaapstad is, bel

gerus 2-5521 vir 'n afspraak om u
eie motor deeglik te laat nasien-ons

voortreflike garagediens as gemagtigde Ford
handeJaars is wyd en syd bekend.

Grosvenor Motors
STRANDSTRAAT 73, KAAPSTAD. BEL 2-5521



BRIEWEBUS

Dr. l. A. van Niekerk van Wepener, O.V.S.,
student op Stellenbosch in die jare 1904-1906,
het aan Matieland 'n gewaardeerde gesels
briefie geskrywe. Eerstejaarstudente, vertel dr.
Van Niekerk, was heelwat ouer as deesdae
vanwee die feit dat hul studies deur die Oorlog
onderbreek is. Ons korrespondent was by
Quarto. tuis en kamermaat van wyle Anton
Stegmann. Die land was arm, en dapper en
stapper was die voorland van die oorgrote
meerderheid studente en professore. Daar was
weinig vermaaklikhede en sport en uitstappies
het sterk aftrek gekry.

Dr. Van Niekerk doen verder interessante
mededelinge oor daardie "groot voetbaljare".
Die spanne moes die naburige dorpe per muile
wa besoek. Vie manne was lieflik fiks en toe
die ou wa-jong eenkeer op Somerset-Wes in
die reen en donkerte sukkel om die esels aan
die gang te kry, het skrywer sommer die voor
tou gegryp en tot op Stellenbosch voorgedraf!
"Die voetbal was hard, skoon en vinnig sonder
venyn en na die wedstryd was daar gewoonlik
'n kan shandy. Van drankmisbruik geen
sprake." Oor spelers soos Japie Krige en Bob
Loubser. bevestig dr. Van Niekerk, kan 'n
mens nie uitgepraat raak rue. "So iets sien 'n
mens nie meer nie". In 1905, "wonderjaar" van
Stellen bosse rugby, het ons korrespondent die
"De Wet Pet" verower as die beste voorspeler.

"So tussen-in het ons darem gestudeer en
gevorder."

Mnr. Herman Bekker (M.Sc. in Landbou
1944). Sekretaris van die Oud-Matiebond te
Cradock, vertel van die besoek van die Univer
siteitskoor aan daardie geweste.

Na afloop van die konsert is die 41 koorlede
deur 'n sterk groep oud-Maties en gashere en
-vroue van koorlede onthaal. Altesaam was
daar 115 persone aanwesig. Kort toesprake is
gelewer deur mnr. J. B. de Jager, voorsitter
van die Oud-Matiebondtak, mnr. Hey, van die
toerbestuur, mnr. D. B. du Toit, skoolhoof en
mnr. Philip McLachlan, dirigent van die Uni
versiteitskoor. (S6 hartlik was die ontvangs wat
die Universiteitskoor op Cradock ontvang het,
dat dit wil voorkom of hul nie gou daaroor
uitgesing gaan raak nie !-Red.)

Ds. los Theron (M.A. 1945), voorheen N.G.
leraar van die verafgelee gemeente Eldoret in
Kenya. deel Matieland mee dat sy huisgesin op

1 Desember vanjaar heelwat nader Republiek
toe geskuiwe het. Ds. Theron word naamlik
predikant van die gemeente Kuruman. "Matie
land was een van die publikasies wat ons vir
die afgelope vier jaar besonderlik aan ons
vaderland en Alma Mater verbind het. En as
'n mens so lank en ver buite die grense is, dan
word dit des te meer waardevol. Ons hoop dat
ons verhuising na die Suide ook sal meebring
dat ons met eie oe die verbasende ontwikke
ling van die Universiteit sal kan sien." (Wel
kom tuis, dominee! Kom kuier gerus - die
Wilgenhoffers sal u ook heel besonderlik ver
welkom. Baie dankie vir mooi bydrae tot die
"Matieland"-Fonds.-Red.)

Mnr. W. P. l. Rabe (B.Sc. 1943) van Johan
nesburg, verkoopsbestuurder vir die firma
African Explosives and Chemical Industries,
Ltd. deel ons een en ander mee oor sy doen
en late sedert sy vertrek uit Matieland. In 1960
was mnr. Rabe met 'n studiereisbeurs na Enge
land en daama ook ,,'n bietjie deur Europa".
[n Duitsland het hy by 'n vriend besoek afgele
met wie hy sedert 1938 gekorrespondeer het.
Mnr. Rabe sluit 'n mooi en gewaardeerde
tjekkie vir die "Matieland"-Fonds in.

Mnr. l. N. Rossouw (B.Sc. lng. 1951) van
Tsumeb, S.W.A. vertel van die skerp kontras
tussen daardie landskap en die rondom Sasol
burg waar hy tevore werksaam was. Ook is
daar 'n groot verskil in die toepassing van
wetenskaplike kennis by die Tsumebse koper
myn aan die een- en Sasol aan die anderkant.

Mm. Rossouw Ie besondere belangstdJing in
die fondsinsamelingsveldtog van sy Universi
teit sowel as uitb'reidings in die algemeen aan
die dag. Hy sien egter niks van Wilgenhof nie
en "vertrou dat 'n volle Matieland afgestaan
sal word wanneer daar vordering is". (Matie
land sal daardie vordering beslis nie onverkon
digd laat verbygaan nie.-Red.)

Mnr. Rossouw laat ons ook die name van
vyf oud-Maties, verbonde aan Tsumeb Korpo
rasie, toekom.

Mnr. C. P. Lipp (B.A. 1956) van Suider
Paarl skrywe waarderend oor Matieland en
ander publikasies wat hom bereik, veral aan
gesien dit baie daartoe bydra "om 'n mens in
voeling met die Alma Mater te hou op die ge
biede waar dit by wyse van ongereelde besoeke
nie moontlik is nie".
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VAN HEINDE EN VERRE

Die volgende oud-Maties het vanjaar tot die
Kabinet toegetree: Mnr. B. J. Vorster (B.A.
LL.B. 1938) as Minister van Justisie en mnr.
J. F. W. Haak (B.A. LL.B. 1939) as Adjunk
Minister van Ekonomiese Sake.

Dr. W. P. de Kock (M.Sc. 1927, cum laude,
D.Sc. 1932) konsultgeoloog van New Consoli
dated Gold Fields. is so pas benoem tot Hoof
van die Geologiese Afdeling van' hierdie
myngroep. Dr. De Kock het groot onder
skeidings as student en op sy besondere
vakgebied verwerf. In 1954 is die Draper
medalje, hoogste toekenning van die Geologiese
Vereniging, aan dr. De Kock toegeken op grond
van sy buitengewone bydrae tot geologiese
werk in belang van Suid-Afrika.

Dr. J. H. Hofmeyr (M.Sc. in Landbou cum
laude 1931, D.Sc. 1934) wat voorheen aan die
Stellenbosch-Elsenburgse Landboukollege ver
bonde was, en tot 1955 senior lektor in Akker
bou aan die Universiteit van Stellenbosch, is
tans professor in Agronomie aan die nuwe
Fakulteit van Landbou van die Vrystaatse Uni
versiteit te Bloemfontein. Sedert dr. Hofmeyr
Stellen bosch verlaat het, was hy Hoofvakkun
dige in die Afdeling Akkerbou en Weiding van
die Departement Landboutegniese Dienste te
Pretoria. Voordat hy in die loop van 1960 na
Bloemfontein verhuis het, was hy vir 'n om
vangryke studiereis van ses maande na die
V.S.A. en daarna vir ruim drie maande in
Europa. Mev. Hofmeyr (mej. Debora Gie, B.Sc.
1932) is ook 'n oud-Matie.

Mnr. A. H. Abboll (M.A. 1924) wat sedert
1932 as prokureur te Hopetown gepraktiseer
\;Jet, is op 20 Augustus vanjaar aldaar oorlede.
Wyle mnr. Abbott was 'n briljante student en,
na aflegging van sy eksamens. was hy as lektor
behulpsaam met die doseer van Latyn aan die
Universiteit. Ook het hy wyle prof. J. J.
Smith bygestaan met aanvoorwerk in verband
met die Afrikaanse Woordeboek. In 1925 was
mnr. Abbott Assistent-Registrateur van die
Universiteit van Stellenbosch.

Prof. dr. P. F. D. Weiss (M.A. cum laude
1930, B.D. 1933), hoogleraar in Semitiese Tale
aan die Universiteit van Stellenbosch, is in
Julie vanjaar aangewys as voorsitter van die

Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en
Kuns vir die periode 1961-1963.

Dr. P. E. Biesenbach (B.A. 1924, B.Educ.
1926, D.Ed. 1945) wat 33 jaar hoof van die
Skool vir Blindes op Worcester was, het in
Oktober vanjaar afgetree.

Mnr. S. M. Cerff (B.A. 1943, M.Ed. cum
laude 1954), voorheen hoof van die Hoerskool
Hangklip, Queenstown, is met ingang 1 Janua
rie 1962 aangestel as hoof van die Hoerskool
Diamantveld, Kimberley.

Dr. A. T. Morkel (M.Sc. cum laude 1954) het
na ses jaar in die buiteland na Suid-Afrika
teruggekeer. Nadat dr. Morkel in Boston aan
die Massachusettes Institute of Technology sy
doktorsgraad in metallurgie behaal het. is hy
vir verdere studie na die Universiteit van
G6ttingen, Duitsland. Dr. Morkel is tans werk
saam by die W.N.N.R. in Pretoria.

Dr. Kirsten van der Menve (M.Sc. cum laude
1958), seun van prof. dr. en mev. P. W. van
del' Merwe, het in Augustus vanjaar na Suid
Afrika teruggekeer nadat hy die doktorsgraad
in Chemie aan die Universiteit van G6ttingen
in Duitsland verwerf het.

Mnr. S. A. Cilliers (B.A. LL.B. 1958). seun
van prof. dr. en mev. A. C. Cilliers, en Rhodes
student 1959-1961. het in Augustus vanjaar
na sy vaderland teruggekeer, nadat hy 'n graad
in die regte in die eerste klas aan die Universi
teit van Oxford behaal het. Mnr. Cilliers is
tans verbonde aan 'n prokureursfirma in Jo
hannesburg.

Mnr. Robert van Zijl (B.Sc. B.Ing. 1959) het
na Suid-Afrika teruggekeer nadat hy in Duits
land verder gestudeer het en onder meer by 'n
masjienboufirma in die Ruhr gewerk het.

Mnr. J. H. Giliomee (M.Sc. in Landbou cum
laude 1961) het met 'n Statebondsb'eurs na
Engeland vertrek waar hy aan die Imperial
CoLLege in Londen verder sal studeer. Mnr.
Giliomee is een van elf Suid-Afrikaanse stu
dente wat toekennings ontvang het.

Mnr. D. J. A. Rust (B.Sc. 1942), voorheen
onderwyser aan die Hoer Tegniese Skool
Drostdy, Worcester, is bevorder tot vise-hoof
van die Hoer Tegniese Skool, Langlaagte.
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Oorweeg u 'n loopbaan in die staalbedryf? Skryf dan om nadere
besonderhede aan die Bestuurder, Departement Personeel.

SUID-AFRIKAANSE YSTER EN STAAL
..

INDUSTRIELE KORPORASIE, BEPERK
POSBUS 450 PRETORIA
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