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REDAK$IONEEL

WANNEER die geskiedenis van die Universi
teil van Stellenbosch binne afsienbare tyd ge
skrywe word, sal daarin ook ten opsigte van
die jare wat agterle juiste rekenskap gegee
moet word van die verskeidenheid, omvang en
betekenis van die pubiikasies afkomstig van
studente-redaksietafels. Dit salop sigself 'n
redelike oordeel oor die geestelike waardes en
intellektuele gehalte van die deursnee-Matie
daar stel, want die peil van sy publikasies en
die mate waarin dit inslag vind, is oak hier,
soos in die lewe van 'n boek, weerspieeling
van die innerlike kwaliteit van die studentege
meenskap.

Basies het aile studenteblaaie dieselfde ken
merke. Daar sal, eerstens. verskeidenheid wees
soos daar verskeidenheid van gawes binne die
studentekorps bestaan. Daar sal die tipiese dar
telende lighartigheid en oenskynlike onverskil
Jigheid wees. Daar sal 'n stuwende avontuur
gees vaardig wees. Daar sal 'n onmiskenbare
soeke na kennis en lewenswaardes geopenbaar
word, selfs al sou dit tydelik 'n vraagteken
plaas agter algemeen-aanvaarde norme. Ook
dit is deel van die lewensverkenning eie aan
die wese van studentskap.

Wat in druk verskyn, sal verder spreek van
'n samehorigheidsgevoel onder studente op 'n
bree sowei as groep- of koshuisgrondslag. Die
tydsgees waarvan 'n studentegeslag die pro
duk is, vind gewoonlik onverbloemde weer
spieeling in wat hy neerpen. Watter uitwendige
en inwendige faktore ook al die trant en
toon van die student se selfvoorgedisde
leesstof bepaal, bly dit 'n verblydende
feit dat die Stellenbosse sludente in hulle pro
duksie en waardering van publikasies steeds
besondere verantwoordelikheid en goeie OOr
deel aan die dag gele het. Die agting vir
wat ordentlik is en op 'n gesonde vlak behoort
te geskied, het ook in die beoefening van joer
nalistieke aspirasies en vaardighede van ons
studente tot 'n mooi tradisie ontwikkel.

Die Studenteraad was nog altyd die beskerm
liggaam, borg, sensor en vernaamste uitgewer
van studentepublikasies. Self stel die Studente
raad hom finansieel en redaksioneel vera nt
woordelik vir die verskyning van Die Matie.

ons tipiese studentenuusblad wat twee-week
liks verskyn. Hierdie blad handhaaf 'n voor
treflike peil en is saamgestel uil 'n verskeiden
heid rubrieke wal by aile sektors van die stu
dentegemeenskap waardering behoort tee te
kom. Die Studenteraad laat verder jaarliks die
prestigeblad Die Stellenbosse Student die lig
sien. Hierin word gestrewe om 'n oorsig van
studente-aktiwiteite oor 'n bepaalde jaar te
verstrek.

Die keurige en daarby nuttige StudenteRids
word aan aile voornemende Eerstejaarstudente
vaar hul karns na Matieland gestuur. Dit ver
skaf allerlei kostelike informasie en ons wee!
van persone met veel meer status as Eerstejaars
wat hierdie naslaanstuk oor Matieskap steeds
byderhand hou! Ook die is 'n Studenteraad
skepping - en 'n geseende. Met Die Besem,
baldad ige tweejaarlikse lntervarsity-genoot, vee
ons die lkeys tweejaarliks in die see. 'n Pry
senswaardige daad - en ook in hierdie opsig
voorsien die Studenteraad in die drang na lig
hartigheid en skerts wat ook student-wees be
teken.

Ook onder toesig van die studente-owerheid.
meer onder verantwoordelikheid van bepaalde
akademiese studente-verenigings, het 'n half
dosyn periodieke vakpublikasies oor die afge
lope paar jaar die lig gesien. Hierdie interes
sante uitgawes word almal ingegee deur die
bruisende vak-trots so eie aan hierdie vereni
gings. Hul is tegelyk die simptome van 'n
ontluikende spesialisasiegees en die kanale om
binne vakverband, maar ook na buite, die
betekenis van en ontwikkelinge op 'n bepaalde
stud ieterrein te o·nderstreep. [n hierdie 0 psig
vermag die volgende uitgawes veel: Die Ad
missieblad (die belange van die admissiestu
dent), Die Stellenbosse lngenieurstudent en
Momenlum (Ingenieurs- en Ingenieurstudente
belange), Rer!lm Cognoscere Causas (die Regte)
en Psigosoma (Sielkunde). Buite Studenteraads
verband, dog andersins op hoe peil, staan die
gevestigde Polumnia, jaarblad van die Kweek
skoal, en Inset, onafhanklike blad vir die let
terkunde en taalwetenskap.

'n Verkwiklike, nuwere ontwikkeling op
student-joernalistieke gebied in die Eikestad
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is die verskyning van koshuiskoerante. Die is
maandblaaie van vier of ses bladsye, vanself
sprekend binnehuislik gerig en tegelyk 'n aan
sporing tot en uiting van die samehorigheids
gevoel van die "uitgewers". Die onderskeie
redaksiekomitees staan onder beheer van die
Huiskomitees. Pionier op hierdie terrein was
Simonsberg met die uitgee van Die Simons
berger. Ook Die Berghaan van die manskos
huis Helderberg laat 'n beslis patriotiese ge
luid hoor. Ongetwyfeld 'n voorsiening in die
wesentlike behoefte van meer as duisend be
langhebbendes het so pas Die Kanarie op straat
verskyn as orgaan van die P.S.O. (Die kleur
van die P.S.O.-rugbytrui was aanleiding tot
die naamgewing.)

Oud-Maties sal steeds ingestem bly om hul
te vergewis van wat in die gemoedere van die
huidige geslag omgaan. Hiertoe sal die penne
voortbrengsels en uitgewersinisiatief van ons
studente steeds as klankbord dien.

Nuwe Redakteur van "Matieland"

Mnr. R. P. Conradie (M.A., M.Ed.), voor
heen dosent aan die Bloemfonteinse Onder
wyserskollege, het so pas die betrekking van
Redakteur van Matieland aanvaar. Ons wens
hom alle sukses in sy werk en voortdurende
noue voeling met alle oud-Maties toe.

Universiteitsnuus

Rektor Oorsee

DIE Rektor, prof. dr. H. B. Thom, het op 28
Julie laaslede na Australie en Nieu-Seeland ver
trek. Prof. Thom is, saam met prof. W. G.
Sutton, Rektor van die Universiteit van Wit
watersrand, deur die Komitee van Universiteits
hoofde benoem om die Suid-Afrikaanse Uni
versiteite te verteenwoordig by die jaarlikse
vergadering van die Executive Council of the
Association of the Universities of the British
Commonwealth wat in Wellington, Nieu-See
land plaasvind. Prof. Thom word op 5 Septem
ber in Suid-Afrika terugverwag.

Prof.
F. C. Fensham.

8

Nuwe Aanstellings aan die
Universiteit

DR. F. C. FENSHAM. senior lektor in Semi
tiese Tale aan die Universiteit van Stellen
bosch, is met ingang 1 Julie 1962 aangestel as
Professor in Semitiese Tale.

Frank Charles Fensham is op 13 Oktober
1925 op Heilbron, O.V.S., gebore. Hy het in
1943 aan die Hoerskool Sarel Cilliers, Koppies.
gematrikuleer. Hy het sy Universiteitsopleiding
aan die Universiteit van Pretoria ontvang waar
hy die grade B.A., M.A. en B.D. behaal het.
In 1953 het hy aan dieselfde Universiteit die
D.D. Lgn.-graad verwerf op die proefskrif
Openbaring 20 in die lig van Ou en Nuwe
Testament -'n eksegeties-eskatologiese studie.

In 1957 is dr. Fensham na die V.S.A. met 'n
Fullbright-beurs en verwerf daar in 1958 die
Ph.D.-graad aan die Johns Hopkins-Universi
teit, Baltimore, met die proefskrif The mispatim
in the Covenant Code. Die promotor was die
beroemde prof. W. F. Allbright.

Dr. Fensham is sedert 1952 lektor en sedert
1960 senior lektor aan die Universiteit van
Stellenbosch. Dr. Fensham het as oorspronk
like outeur en vertaler veel gepubliseer. Be
newens verskeie selfstandige publikasies het 'n
groot aantal artikels van sy pen in binne- en
buitelandse tydskrifte verskyn.



Einde ten laaste . . .
. . . uOUD·MATIEBAADJIE

U stuur
u mate.

Ons stuur
u baadjie
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Madtvorms ook verkrygbaar

by aile takke van
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Karl ons dit bekostig? JA-as ons 110U spaar!
'n Standard Bank-spaarrekening is sommer 'n baie verstandige manier am te spaar
- so geriefiik, so veilig, so lonend. Begin spaar op hierdie maklike, verstandige
manier - kom gesels net vandag nag met die Standard Bank. Daar's 'n tak digby u.

DIE STANDARD BANK
VAN SUID-AFRIKA BEPERK

(Geregislreerde Handelsbank)

Grant~14/5.36
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Prof. Fensham is lnwonende Professor by
Eendrag, die nuwe manskoshuis.

MNR. T. C. SMIT, professionele assistent in
die Onderwysbeplanningsafdeling van die De
partement van Bantoe-Onderwys, is met ingang
I Julie 1962 aangestel as Senior Lektor in 0 p
voedkunde, 'n nuwe betrekking wat deur die
Universiteitsraad goedgekeur is.

MNR. D. L. EHLERS, assistent-bibliotekaris
van die PariementsbibJioteek, is met ingang 1
Julie 1962 aangestel as Senior Lektor in Biblio
teekkunde.

Dosente Oorsee

PROF. W. M. VAN DER WESTHUIZEN,
professor in die Regsgeleerdheid, en mev. Van
der Westhuizen het op 6 Julie na die buite
land vertrek. Hulle sal Engeland en Skotland
en verskeie lande op die Vasteland besoek.
Die doel van die reis is om prof. Van del'
Westhuizen in staat te stel om kollegas wat
vo.lkere- en staatsreg doseer te ontmoet, om
universiteite, institute en ander instellings te
besoek en om die supra-nasionale organisasies
van die nuwe Europese Gemeenskappe te be
studeer. Prof. Van der Westhuizen hoop om
ook die eerste stadium van die verhoor in die
regsgeding tussen Ethiopie en Liberie en die
Republiek voor die lnternasionale Hof in Den
Haag by te woon.

PROF. DR. S. P. ClLLlERS, hoogleraar in
Sosiologie aan die Universiteit van Stellen
bosch, het met 'n Carnegie-toekenning na die
V.S.A. vertrek. Prof. Cilliers sal tydens sy reis
in die V.S.A. 'n studie maak van huidige ten
dense en ontwikkelinge op die gebied van die
Sosiologie. Hy sal die hoofsentra van Afrika
studies in die V.S.A. besoek met die oog op
die uitbouing van die Honlleurskursus in
Afrika-studies alhier, asook die akademiese
organisasie van opleiding en navorsing op sy
vakgebied bestudeer.

Prof. Cilliers sal ook twee belangrike kon
gresse oor die Sosiologie en een oor Afrika
aangeleenthede bywoon. Na sy besoek aan die
V.S.A. sal prof. Cilliers 'n besoek aan die Verre
Ooste bring ten einde vakkundige kontakte in
Japan te probeer opbou en besoeke aan Japan
nese Universiteite te bring.

PROF. DR. J. C. G. KOTZE van die Teolo
giese Kweekskool het in Julie ingevolge die
uitruilplan tussen die V.S.A. en Suid-Afrika
na die V.S.A. vertrek. Prof. Kotze sal onder
soek doen oor die kliniese opleiding van pre
dikante, evangelisasie, jeugbearbeiding en die
gebruik van oudio-visuele hulpmiddels. Hy sal
die Teologiese Instituut van Princetown, waar
hy ook gestudeer het, besoek.

DR. J. W. POSTMA, senior lektor in Lig
gaamlike Opvoeding, het in April vaojaar met
'n toekenning van die Nasionale Raad vir
Sosiale Navorsing na Europa vertrek. Hy sal
laboratoria vir sportfisiologie in DUitsland,
Belgie en Finland besoek. Dr. Postma sal ook
Holland en Engeland besoek ten einde verskil
lende aspekte van liggaamlike opvoeding te
bestudeer.

Stigting van Fakulteit van

Tandheelkunde

OP 10 Mei vanjaar het die Rektor van die
Universiteit van Stellenbosch namens die Raad
'n persverklaring gedoen waarin die stigting
van 'n Fakulteit van Tandh~lkunde in die
nabye toekoms aangekondig is.

Matieland plaas hiermee slegs 'n uittreksel
uit hierdie belangrike verklaring:

"Oit doen die Universiteit van Stellenbosch
genoee om aan te kondig dat die Kabinet goed
keuring daaraan verleen het dat die Univer
siteit tot die stigting van 'n Fakulteit van Tand
heelkuode oorgaan. Die U niversiteit wy tans
aandag aan die probleme in verband met die
praktiese uitvoering van die plan ..."

Die onderhawige besluit van die Kabinet
span die kroon op voorbereidingswerk waar
mee die Universiteit reeds jarelank besig is,
en gee aan die Universiteit die geleentheid om
te help om in 'n behoefte te voorsien wat in
ons land vandag baie akuut geword het. Die
U niversiteit verwelkom hierdie geleentheid en
sal hom na die beste van sy vermoe beywer
om op hierdie nuwe terrein, net soos op so
baie ander terreine, die blywende belange van
Suid-Afrika te dien.
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Op 20 Junie het die Rektor, prof. H. B. Thorn, en mev. Thorn 'n dinee tel' ere van proff. R. L. Straszacker,
P. F. D. Weiss en hul eggenotes wat Stellenbosch verlaat, aangebied. Sowat vyftig professore en huT
gades het die flmksie bygewoon. Op meegaande foto verskyn, v.l.n.r.: Mev. Lettie Pretorius, prof. R. L.
Straszacker, mev. Straszacker, prof. H. B. Thorn, mev. Hymne Weiss, prof. P. F. D. Weiss, mev. H. B.

Thorn en prof. S. J. Pretorius.

Uitdienstrede van Twee Professore
•

Prof. R. L. Straszacker

DIE Universiteit van Stellenbosch in sy geheel,
en die Fakulteit van Ingenieurswese in die be
s-onder, neem met opregte leedwese afskeid
van professor R. L. Straszacker, wat geroep is
om voorsitter te word van die Elektrisiteits
voorsieningskommissie. Hiermee staan ons 'n
uitstaande hoogleraar en leier af, 'n argitek
wat die Fakulteit van Ingenieurswese, die
eerste Afrikaanstalige Fakulteit van Ingeni
eurswese, van die grond af op 'n stewige fonda
ment help bOli het tot 'n poort waardeur reeds
een geslag van goed toegeruste jong ingenieurs
toegang gevind het tot die Suid-Afrikaanse
nywerheidsterrein.

Reinhart Ludwig Straszacker is afkomstig
uit Vrede in die Noord-Vrystaat, waar hy in
1925 matrikuleer het. In 1929 het hy die RSc.
graad in Werktuigkundige Ingenieurswese aan
die Universiteit Witwatersrand behaal, en in
die daaropvolgende jaar die M.Sc. Ing.-studie
voortgesit. Teen die einde van daardie jaar is
'n beurs aan hom toegeken vir verdere studie
oorsee aan die beroemde "Technische Hoch-
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schule Charlottenburg" in Berlyn. Hier het hy
eers die Dipl. Ing. behaal en teen die einde van
1934 die D. Ing.-graad. Gedurende sy studie
tydperk in Berlyn was hy by Siemens werk
saam.

Nadat hy sedert 1935 dosent aan die Uni
versiteit van Witwatersrand was, is hy in 1941
as Professor in die pasgestigte Fakulteit van
Ingenieurswese aan die Universiteit van Stel
lenbosch aangestel. Hier het hy oor die afge
lope 21 jaar sy taak met onvermoeide ywer
en geestelike fiksheid, so kenmerkend van hom,
verrig.

Sy langdurige diens op die direksie van
Bonuskor het prof. Straszacker in voeling geholi
met die nywerheidsontwikkeling van ons land.
Hy was lid van die Raad van Standaarde van
die S.A.RS. en Voorsitter van die Desimali
sasiekomitee. Hy het ook gedien op navorsings
komitees van die W.I.N.R. en die Raad op
Atoomkrag en is nOli lid van die W.I.N.R.
Sedert 1952 dien hy op die Elektrisiteitsvoor
sieningskommissie. Die afgelope twee jmir het
prof. Straszacker ook nog die veeleisende taak
op hom geneem om as Voorsitter van die Kom
missie van Ondersoek na die opleiding van
ingenieurs te dien.



Ons wens professor Straszacker van harte
geluk met die eer wat hom te beurt geval het
met sy nuwe aanstelling. Dit is 'n eer wat ons
deur ons lange vrugbare verbintenis met hom
deel, net SODS ons die vertroue in hom deel
van diegene wat hom aangestel het.

W. J. F. S. Lutsch.

Prof. P. F. D. Weiss

IN 1948 is prof. Weiss aan die Universiteit van
Stellenbosch aangestel as eerste professor in
Semitiese Tale. Hy het baanbrekerswerk in die
nuutgestigte departement gedoen. Van die
grond af het hy hierdie departement opgebou.
Hy het besondere aandag aan die kursusse ge
gee en ook die inisiatief geneem met die uit
bouing van 'n boekery vir die Semitiese Tale
waarvan daar so te se niks in die biblioteek
was nie. Hierdie departement het spoedig uit
gebrei. 'n Goeie aanduiding hiervan is dat daar
vir die afgelope dertien jaar nog elke jaar
M.A.-studente in die departement gestudeer
het.

Prof. Weiss het hom egter nie net in sy stu
deerkamer toegesluit en alleen in sy vak be
lang gestel nie. Hy het aan verskeie kulturele
liggame op Stellenbosch en elders behoort waar
hy sy invloed laat geld het. Die gevolg is dat
hy in 1961 tot voorsitter van die Suid-Afri
kaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns ge
kies is. Vir baie jare was hy gemoeid met
SABRA en het in die jongste tyd as onder
voorsitter opgetree. Juis hierdie wye belang
stelling het aan hom die belangrike nuwe
pas as Direkteur van Afrika-studies besorg.

Akademies was prof. Weiss uitstekend vir
sy taak toegerus. Hy het aan die Universiteit
van Stellenbosch sy M.A.-graad in Sielkunde
en die B.D.-graad verwerf. Terwyl hy pre
dikant was in Pretoria-Oos het hy M.A. in
Semitiese Tale aan die Universiteit van Pre
toria verwerf. Terwyl hy aan hierdie universi
teit professor was, het hy sy D.Litt. in Semi
tiese Tale behaal. Hy was toe die enigste per
soon in Suid-Afrika wat 'n doktorsgraad in
Semitiese Tale besit het.

Prof. Weiss het verskeie publikasies die lig
laat sien en was medewerker in verskeie gro01
projekte soos byvoorbeeld die uitgawe van die
Bybel met Kantaantekeninge in Afrikaans.

Aan sy studente het hy steeds hoe eise ge
stel, dieselfde eise wat hy ook aan homself
gestel het. Hiermee dan ons waardering aan
prof. Weiss vir alles wat hy vir die Universi
teit van Stellenbosch gedoen het.

F. C. Fensham.

Aftrede van Dr. P. C. Schoonees

EIND Junie vanjaar het dr. Schoonees as
hoofredakteur van Die Afrikaanse Woordeboek
die tuig neergele. Vanaf 1947, toe hy in die
hoedanigheid aangestel is, is die letters A-I
in vier Iywige dele uitgegee, is die redaksie
van drie tot tien vergroot, is 'n nuwe, doel
treffend ingerigte Woordeboekkantoor deur die
Universiteit van Stellenbosch voorsien en is
deur die toedoen van vrywillige medewerkers
van heinde en ver die woordversameling opge
stoot van ongeveer 230,000 tot digby 'n mil
joen.

Pieter Cornelis Schoonees is gebore op
Uniondale op 23 Desember 1891. Sy aka
demiese opleiding het hy op Stellenbosch, aan
die Universiteit van Natal en die Gemeentelike
Universiteit van Amsterdam ontvang. In Natal
het hy die grootste gedeelte van sy lewe deur
gebring. o.a. van 1926 tot 1946 as hoof van
die hoerskool op Vryheid. Plaaslik deur die
bevordering van moedertaalonderwys en die
stigting van die "Afrikanerkring" en op breer
terrein deur die "Saamwerkunie", het hy hom
ingespan in diens van die Afrikanersaak in
Natal.

Op die gebied van die prosakritiek het hy
'n leidende aandeel verwerf deur sy Amster
damse proefskrif (Prosa van die Tweede Afri
kaanse Beweging) en die voortsetting daarvan
(Tien j.aar Prosa). Hy is outeur van novelles.
essays en vertalings, en mede-outeur van stu
die- en skoolboeke en die vertalende Groot
Woordeboek.

As hoofredakteur van W.A.T. het hy egter
sy grootste kulturele bydrae gelewer. VOOIt
bouende op die grondslag gele deur prof. J. J.
Smith, het hy aan die Woordeboek iets monu
mentaals gegee wat tot die verbeelding spreek

Dr. P. C. Schoonees.
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en van vis.ie en volharding getuig. Hy het die
Afrikaanssprekende leer besef dat die Woorde
boek syne is, in wording en in voltoo.idheid:
materiaal wat bygedra is, het verryk terug
gekom.

By die neerle van die tuig kan dr. Schoonees
terugkyk op jare van bedrywigheid en prod uk
tiwiteit: op werk wat sal bly, werk wat sal
voortgaan - werk.

F. J. Snijman.

Skenking van Boonzaier-spotprente

OP 27 Mei het mnr. J. von Moltke, L.V.,
twaalf waardevolle spotprenttekeninge van
D. C. Boonzaier aan die Departement van Ge
skiedenis geskenk. Een van die tekeninge
dateer uit 1914. Dit is met die uitbreek van die
Eerste Wereldoorlog gemaak en gee 'n voor
stelling van genl. Smuts en genl. Louis Botha
wat in gesprek verkeer. Smuts se vir Botha dat
hy Suidwes-Afrika moet verower. Dit is een

santam
. .

geregis/reerde deposi/onemende ins/effing bied u

van die beroemdste tekeninge wat Boonzaier
gp.maak het.

Die ander elf tekeninge handel oor die poli
tieke situasie en is .in 1932 en 1933 gemaak.
Hulle het almal in Die Burger verskyn. Mnr.
Von Moltke het al dert.ien spotprente wat
deur Boonzaier oor Koalisie gemaak is, besit.
Twee het egter verlore gegaan.

In Julie 1961, toe prof. D. J. Kotze van die
departement van Geskiedenis mnr. Von Moltke
op sy plaas in Otjiwarongo, S.W.A., besoek
het, het hy van die versameling te hore ge
kom. Hy was daarin geinteresseerd, en mnr.
Von Moltke het beloof am dit aan die Ge
skiedenisdepartement te skenk.

Dit is groot tekeninge - ongeveer 13 dm. x
10 dm. Byna alma I is gemonteer en geraam.
Byna al die tekeninge is in 'n uitstekende toe
stand.

Die versameling sal in die Africanakamer
van die Universiteitsbiblioteek gehuisves word.

Die Universiteit van Stellenboscb is mnr.
Von Moltke baie dank verskuldig vir die
pragtige gebaar.

WAAR

U VANDAG

Verseker by San/am vir (linke vereffening van aile eise vir

verliese deur
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I

AANTREKLIKE RENTE OP BELEGGINGS

PLUS 44 JAAR SE SEKURITEIT

LENINGS VERBANDE INKOMSTE

BELASTINGADVIES . GRATIS BEWARING

VAN DOKUMENTE

BRAND . STORM . fNBRAAK

DfEFSTAL . MOTORONGELUKKE

ONGEVALLE EN SfEKTE

VEILIG

KAN BELE

EN

VERSEKER

Raadpleeg u naaste Santamkantoor vir
gratis pamflette en/of volledige inligting.
Santam het kantore dwarsdeur die Re
publiek, S.W.-Afrika en die Rhodesies.
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Parlementslede besoek Stellenbosch

OJ! Salerdag. 9 funie, Ivas n groat aanla/ par/ementsied€ en 1111/ gades die gasre van die Reklor en mel'.
Thorn. Op meegaande tala gese/s 'n groepie gemoede/ik hy die ontilaa/ in Minerva. V.l.n.r.: Dr. A. H.
Jonker, L.V .. SV Edeie dr. A/herr Herlzog. prof. H B. Thom en mnr. f. W. van Siaden, L.v.

Hier goon dil gewis en seker oar hu/ doe in Malie/and. V.i.n.r.: Mev. E/ise Maian (eggenole van mnr.
Wynand Maian, L. V. vir Poor/), mill'. J. O. Newton Thompson. L. V., mnr. J. 1. H. Viclor, Adjunk-sekre
la~is van die Vo/ksraad, en mev. Victor.

(Foro's: Christo S, Botha)
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ARTIKELS ,

Prof. A. Nel

AARDRYKSKUNDESTUDIES

DIT was die vooneg van die Departement van
Aardrykskunde om vir byna veertig jaar deur
so 'n uitnemend toegeruste en toegewyde
akademikus, soos prof. P. Serton gevorm en
gerig te word. Hy het sy loopbaan nog verder
versier met talryke publikasies en uitgebreide
studiereise na aBe kontinente.

Departementele groei en omvang is sekerlik
nie slegs 'n saak van studentegetalle nie, in
welke geval die meer as viervoudige getals
toename oor die afgelope veertien jaar (1949
1962) buite verhouding sterk sou spreek. Eers
op nagraadse vlak kry getalle 'n groter beteke
nis, en hier word jaarliks, vir die afgelope aan
tal jare, gesamentlik tussen vyftien en twintig
Honneurs-, Meester-, en Doktorale studente
akademies bedien. Vanselfsprekend moes dit
alles lei tot personeeluitbreiding, en sedert
1957 is een lektoraat en twee tegniese assis
tentskappe toegevoeg tot die toe reeds be
staande personeel van drie dosente. Voeg
hieraan toe dat ses voorgraadse kursusse aan
gebied word, benewens die drie nagraadse, en
die omvang van die Departement word meer

betekenisvol. Sedert 1920 is deur die Departe
ment van Geografie alhier nagenoeg net so
veel Meesters- en Doktorale kandidate afge
rond as deur die Aardrykskunde-afdelings van
alle ander Universiteite in die land gesament
lik.

In tred met die jongste vakontwikkelinge
oorsee, is ook hier nuwe rigtings ingevoer.
waarvan Lugfoto-analise en Stedelike Geogra
fie die vernaamste is. Daarby is die bestaande
kursusse, wat vroeer suiwer teoreties was, ver
stewig met 'n sterk praktiese inslag. Dit moes
noodwendig lei tot 'n verbetering van karto
grafiese tegnieke, op welke terrein die Depar
tement reeds hoog aangeskrewe staan. Tans
is die Departement van Aardrykskunde een
van die ag Departemente wat toegetree het tot
die kursus in Afrika-Studie, in welke rigting
ons nagraadse kandidate reeds nuttige baan
brekerswerk gedoen het ter opbouing van 'n
meer volledige en meer betroubare kaartbeeld
van Afrika. Vermenigvuldiging van akade
miese bedrywighede verg natuurlik aldeur meer
ruimte, en hoogs verbeterde akkommodasie

Een van die Deparlemenl van
Geografie se kosbaarSle besil
tings is 'n Franse Atlas, gedruk
in Amsterdam ell wat daleer uit
die vroee agtiende eeu. Hier is
prof. A. Net, hoof van die
departernent, besig om aan 'n
/Jaar studente enkele karlogra
fiese aspekte van die atlas Ie

verduidelik.



word eerlang Vlr die Departement van Aard
rykskunde in die vooruitsig gestel. Ook sal,
vanaf 1963, studente in die Natuurwetenskap
pe in die geleentheid gestel word om Aardryks
kunde, binne sekere kursuskombinasies, as yak
aan te bied.

As besondere akademiese bydraes in die
jongste verlede, kan eerstens genoem word die
Tydskrif vir Aardrykskunde, waarvan die
administrasie in en grootliks deur ons Departe
ment behartig word, en wat in eerste instansie
'n skepping van die Departement self is. Sedert
1957 het reeds tien uitgawes verskyn en eksem
plare gaan nou na aile uithoeke van die aarde.
waardeur onder andere 'n ryke oes van uit
ruil-tydskrifte bekom word. Daarbenewens het
doktorale kandidate van ons Afdeling 'n oor
wegende aandeel geneem in die uitmuntende
Bevolkingsverspreidingskaarf van die Unie van
Suid-Afrika. wat oor 'n periode van etlike
jare saamgestel en gepubliseer is onder leiding
van dr. J. H. Moolman, ook vroeer verbonde
aan die Departement van Geografie alhier. So
pas is ook 'n muurkaart van Afrika., wat die
verspreiding van die bevolking aandui. deur
nagraadse studente onder leiding van prof. A.
Nel voltooi. Die muurkaart is in kleur gedruk
en finansiele steun is van die Nasionale Raad
vir Sosiale Navorsing verkry. Die ruim gelde
like toekenning wat die Nasionale Raad vir
Sosiale Navorsing aan die Departement toe
gese het vir navorsing in Suidwes-Afrika, word
vertolk as 'n gebaar van vertroue dat daardie
reusetaak met sukses deurgevoer sal word. Die
navorsing is inderdaad reeds in 'n ver gevor
derde stadium.

Lug/olo-analise, met die oog op die samestelling
van gedetailleerde grondgebruikkaarte, speel 'n
belangrike rol in die prakliese kursusse. Op hierdie
/010 werk 'n paar senior slUdenle op die voorgrond
mel '/1 verskeidenheid van srereoskopiese inslrumenle,
lenvyl op die aglergrond enkeles besig is mel die

/inale afronding van kaane.

Die Deparlemenl Aardrykskunde is, mel /inansiiile
sleun van die Nasionale Raad vir Sosiale Navorsing,
besig mel 'n omval/ende navorsingsprojek oor Suid
wes-Afrika. Prof. A. Nel. mel die wysslok, en dr.
J. P. Jansen gesels hier oor vordering in die program
van hierdie navorsing.

(Foto's: Christo S. Both.)





Die seldsol11e sneeu op Simonsberg maak die winlersonneljie op die balkonne des Ie mel''' verleidelik.

Februarie J962:
.... By die ingang van Ou Harmonie
""III begin vir haar 'n nuwe Jewensfase.

IN Die Harmonie Kronieke. waario die vrien
delike Huiskomitee my met 'n kykie begunstig
het, lees ek dat hierdie tradisieryke dames
koshuis op 1 September 1926 mondig geword
het. In 1905 is die gebou opgerig en deur 35
dames betrek, so bevestig ook die Universiteits
korrespondent van Die Burger wat die mon
digwordingsfunksie bygewoon en 'n twee
kolomme-relaas oor die verjaarsdag en die
vroee geskiedenis vir die uitgawe van 4 Sep
tember 1926 ingestuur het. Wyle dr. Lydia van
Niekerk, oUd-Harmoniet. het 'n boodskap ge
bring.

Tussen 1905 en 1918 is die sake van die
koshuis beheer deur '0 koshuiskomitee waar
van wyle ds. J. H. Neethling, versiende onder
wysmao, die eerste voorsitter was. Op 1 Janu
arie 1918 het die Universiteit van Stellenbosch
die administrasie van Harmonie van die ou
Komitee oorgeneem.
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In een van die gesellige kamers aan die noordekant voer Raadgeejster, mej. Elsje Coetzee, (in die middel)
van Vanrhynsdorp haar gereelde geselsie mel haar groepie eerstejaars. Hul is v.l.n.r.: Elaine van Heerden
(Middelburg. Kaap), Tarina Blignaul (Senekal), Marianna Beukman (Bonnie vale), mej. Coelzee, Kenau
Havemann (Viljoenskroon) en Miemsie TerBlanche (De Aar).

Sedert die oprigtingsjaar in 1905 het taUe
dames hul weg deur Harmonie tot 'n lewe van
diens in die volkslewe gevolg. Ongeveer 75
dames kon jaarliks in hierdie statige tuiste met
sy prag-eikeboom links van die ingang en sy
uitsig op Stellenboschberg gehuisves word.
Verder was daar die rustigheid van die Bota
niese Tuin, die daglange klavier- en stem- en
aria-variasies van Conserve-kant, en goeie
buurskap met Monica aan die weste- en met
die jeugdig-huppelende Huis De Villiers oor
kant die straat.

Toe, in 1961, het die Universiteitsraad be
sluit om Harmonie te vergroot. Dit het flink
toegegaan en by die aanvang van die Universi
teitsjaar vanjaar het ongeveer honderd eerste
jaars hul intrek by die veertig tweedejaars ge
neem. Saam met die tiental huiskomiteelede
vind sowat 150 dames tans dus onderdak in die
herbore Harmonie.

Oud-Harmoniete sal sterk beindruk word
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deur die treffende noordelike aansig van Har
monie met sy interessante ingang. Die ruim
eetsaal met sy swaar gordyne is 'n gewaardeer
de aanwins. Die selfbedieningstelsel, soos reeds
in die koshuise Eendrag en Huis fen Bosch in
swang, is ook hier ingevoer. Vit huishoudelike
oogpunt stem die vergroting en modernise ring
van die kombuis die personeel tot genoeg
doening. Die "cookery" is afgebreek, die
donkie is daar nie meer nie en voorsiening is
gemaak vir 'n gerieflike waskamer. "Harmony
beach" het plek gemaak vir die straat en tuin.
Waar eertyds die agterplaas was, is tans 'n met
gras beplante binneplein waarin die twee
jakarandabome behoue gebly bet.

Die Prinsipale, mev. R. Conroy, beskik oor
'n gerieflike woonstel in die noordoostelike
hoek op die eerste verdieping. Die twee ruim
sonbalkonne aan die noordekant op die eerste
en tweede verdiepings kry sterk aftrek van die
inwoners op mooi wintersdae.



Die Herbore Harmonie.

Eerstejaars ontvang leiding van die raad
geefsters aan wie elk 'n tiental eerstejaardames
toevertrou is. Prof. A. B. van der Merwe, be
soekende professor van Harmonie, hou noue
voeling met die inwoners en in samewerking
tussen hom en die seniors ontvang eerstejaars
die nodige leiding en raad ten opsigte van
persoonlike en studieprobleme wat hul mag
voordoen.

Die Herbore Harmonie sal voortaan 'n nuwe
geslag jong dames, toegerus vir diens, die lewe
instuur.

By die eerste huisdinee in hul nuwe eetsaal hel
Eerstejaar-Harmoniele hul bevoorregte gaste mel
mikel's van alperosies, spesiaal en liefderyk in die

Franschhoekberge versamel, verwelkom.
(Foto's: Christo S. Both.)
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Laboratoria
In ons

$oo/og;e Prof. C. A. du Toil, (links) hoof van die departemenl van Sao logie, en IIJlU. C. Nel,
legniese assistent, hI' 'n poor van die modeffe wat 117 hierdie deparlemenl gebou i.l.

[N hierdie nom mer sit Malieland sy besoeke
aan die laboratoria van die Universiteit voort
en laat die Iig val op interessante aspekte van
enkele navorsingsprojekte wat tans in 'n paar
departemente in swang is:

Prof. C. A. du Toil, professor in Soologie.
aan die woord:

[n baie gevalle is dit onmoontlik am 'n deeg
like begrip van ingewikkelde anatomiese struk
ture van volwasse diere, en veral van embrio's,
Ie kry sander dat vergrote modelle van die be
trokke strukture gemaak word. Die deel van
die dier wat ondersoek word, word in paraf-
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fienwas ingebed, met 'n app,traat bekend as 'n
mikrotoom, in snitte van ongeveer IO-mikron
dikte gesny. op glasplaatjies geplaas en met
verskillende kleurstowwe wat die weefsels dif
ferensieel kleur, behandel. Vergrote tekeninge
van die snitte word op 'n staalplaat geplaas en
met gesmelte sintetiese was bedek war dan tot
'n bepaalde dikte uitgerol word. Die patroon
van die strukture word dan in die wasplare
uitgesny en die dele word op mekaar geplak en
afgewerk tot die volledige model. Dit is 'n tyd
rowende prosedure want honderde, en selfs
duisende, tekeninge en wasplate moet vir 'n
enkele model gemaak word.



Mnr. N. H. F. HaringlOll, legniese assislenl in die
departemenl van A na/omie. besig am 'n wasplaal

of Ie 1'0/.

Dele van die har/model van die 5 mm. mensembrio
word besig/ig dellr, links, mnr, D. N. 5, van Eeden,
junior legniese assislenr in die deparlemenl vall
Soologie.

Lmks. 'n Wasp/aal mel
'n lekening vall 'n snil
dellr die hart vall 'n
5 mm. mensembrio daar
op.
Regs: .n Wasp/aal mel
die palroan van 'n snil
lekening daarin lIilgesny,
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Siel/<unde

Onder die druk van veeleisende omslandighede reageer mense verskillend: Terwyl die een kalm
en doellreffend bly, raak 'n ander verbouereerd, of paniekerig, of gooi lou op. Ook die
liggaamlike reaksies verskil: die een word rooi, die ander bleek, ens. Die ondersoek hier
gaan oor die patroon van reaksies van die menslike organisme onder spanning en s/aan in
verband mel die opleiding van personeel vir gevaarlike lake. Die eleklroniese poligraaf wal
hier gebruik word, regislreer gelyklydig bloedvalreaksies, sweelklierreaksies. eleklriese brein
akliwileil (eleklroenkefalogram), skelelspierakliwileil, harlfunksie (eleklrokardiogram), en
respiraloriese wisselinge. Prof. J. M. du Toil, professor in Sielkunde (v66r), bygeslaan deur
mnr. C. A. Cilliers, legniese assislenl, toels hier die reaksies van 'n derdejaarsludenl in die

Sielkunde wal sy Iyf "proefkonyn" hOll.
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F;s;olog;e

Diabeles mellitus of suikersiekle is een van die
mees algemene endokriene afwykinge en is die
oorsaak van len minsle 2 persenl van aliI.' sterf
gevalle. Verder neem die aanlal gevalle van
hierdie siekle steeds 101.' - vandaar dat so bail.'
navorsing oor hierdie probleem gedoen word.
Op die meegaande fOlo is dr. A. C. Esterlwizen,
lelaO/' in Fisiologie, besig om 'n snit deur die
pankreas van' n diabeliese proefdier met behulp
van 'n panfot Ie ondersoek. Hierdie ins/rumenl
is 'n mikroskoop waf van 'n kamera voorsien
is sodal enige abnormale struklure wal in die
snit voorkom, direk gefotografeer kan word.

'n Folornikrograaf van 'n snil deur die pankreas. Een abnormale sel
(A) word hierin gesien. Die slrukture in hierdie afdruk is byna

1,000 maal vergrool. ~

Alhoewel die lig-opliese mikroskoop 'n goeie aanduiding van hislolo- ,.. , ,
giese afwykinge verskaf, is dil dikwels wenslik om van veI.'l slerker
vergrotings gebruik Ie maak om die ware aard van die afwyking
Ie kan vasslel. Vir hierdie dOl.'I word van 'n eleklronmikroskoop

gebruik gemaak.

Hierd/e bail.' vergrole afbeelding is n eleklronmikrograaf, Dil ver
teenwoordig die klein reghoekige area op die fotomikrograaf hierbo ~
en loon aan dal die abnormale sel se siloplasma vervang is deur
glikogeen. waarin klein veldruppelljies (een waarvan met 'n pylljie

aangedui is) ingebed is.
(Folo's: Christo S. Both.)
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Die eers/e /wee dosenle in Huishoudklmde en Kleding. iVlev. Ivy Knowles (ne(' Van der Merwe). rego
en mei- Ka/le Nee/hling.

Jongste Studierigtings in Huishoudkunde
Dr. M. E. laoste

IN J924 is R400 toegestaan om een van die
kamers ,.in het nieuwe Landbougebou uit te
rusten voor Naald werk en Kookkunsl. " Voor
waar 'n nederige begin, maar dit was die om
standighede, toe mej. Ivy van der Merwe op
30 September J925 hier pligte aanvaar het as
Senior Lektrise in Huishoudkunde.

Ag jaar is 'n kort tydjie vir vordering van
'n kamer na 'n eie gebou, maar op 18 Junie
1932 het die Regering toegestem tot 'n lening
van R20,000 vir die oprigting van 'n Huishoud
kundegebou. Op 30 Augustus 1933 is die ge
bou amptelik geopen.

Dit klink nou alles baie voorspoedig, maar
daar het nog heelwat kortgekom. Twee dae na
die opening van die gebou, moes mej. Nonna
Rabie formeel per brief aansoek doen vir 'n
klok om die begin en einde van die lesure aan
te kondig 1 Die klok is weI toegestaan, maar
met dieselfde brief het die Boukomitee laat
weet dat hy geen vrymoedigheid hel om by
die Raad aan te beveel dat 'n telefoon in die
gebou vir Huishoudkunde ge'instaJJeer word
nie.

So het dit gegaan met planne en oorleg, met
die hulp van goeie vriende soos die Vroue
vereniging van die Universiteit en die V.L.V.
Kaapland. Vandag staan ons gebou drie ver
diepings hoog en in elke kantoor is 'n tele
Eoon ge'installeer. Dis genoeg om 'n huis
houdkundige familietrots by ons aan te wakker.

Vanaf 1961 bied die Departement 'n B.Sc.-
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Honneurs-kursus in Huishoudkunde sowel as
in Dieetkunde aan, en 'n nagraadse Diploma
kursus in Hospitaal-dieetkunde. Die praktiese
onderrig vir laasgenoemde kursus geskied in
die Karl Bremerhospitaal en studente wat vir
die kursus inskryf, word as studentdieetkun
diges vir die d uur van die kursus aangestel.

Kleding en Naaldwerk is 'n kunsvorm waar
die mens se drang na die skepping van iets
moo-is en nuuts geprikkeJ word, Hierdie kuns
vorm het die afgelope paar jaar vinnig ontwik
kel en dit vra inspanning om tred te hou met
die modes, nuwe tekstiele wat tot ons beskik
king gestel word en beter en makliker werks
tegnieke. Daar word nie net tegniese vaardig
heid vereis nie, maar die studente leer om met
behulp van 'n groot verskeidenheid goed ge
illustreerde modetydskrifte 'n kledingstuk self
te ontwerp. Hulle maak 'n deeglike studie van
die elemente van 'n ontwerp en die beginseis
waarvolgens dit toegepas kan word op hulle
postuur. Sodoende word die on twerp eers op
'n haifskaalfiguurmodel gedrapeer en daarna
word 'n papierpatroon geteken en 'n eie tab
berd gemaak.

'n Oud-huishoudkundedosente het RJOO aan
die Universiteit geskenk om te help met die
delging van die skuld wat nog op die Huis
houdkundegebou rus. Sy het dit sander ver
melding van haar naam gedoen en ons wit
haar deur rniddel van Matieland "baie dankie"
se,



in die NaaJdwerklaboratorium: Na
deegJike sludie van modelydskrifle,
onlwerp en vervaardig sludenle hulle

eie kledingSlukke.

DIe loenemende verskeidenheid leks
lielvesels, met al/erlei afwerkings om
die gebruik van die lekstiele te be
vorder, wek belangstelJing in die
was-eglheid van die maleriaal. Hierdie
sludente IlOtlleer die loestel waarmee
vergel)'kende wasproewe uilgevoer

word.

n Hoekie in die laboraLOrill11l wal
ingerig is vir eksperimentele werk in
voedselvoorbereiding. Met die sny
apparaal (regs), word die krag wal
nodig is am 'n sililldriese blokkie gaar
vleis Ie SIly, bepaal. Met behulp van
die slerioskopiese mikroskoop (in die
midde/), kall die struktuLir van die
spierweefsel van die vleismollsler be-

Hudeer word.

27



Die Kuratorium van die Kweekskool in silling, VIn.r,: Ds, M, S, LoulV, dr, J, D, VorSler. ds. A. G. E.
van Velden, ds. A. J. van Wijk (Scriba), dr. A. J. van del' Menve (Voorsilter), ds. W. A. Landman. ds.

Z. B. Loots en mnr. G. C. Theron.
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Nuwe uitbreidings

by die

Kweekskool

deur

PROF. T, N, HANEKOM

GEDURENDE die eerste 100 jaar van sy be
staan het die Kaapse Kerk al sy leraars uit
Nederland gekry.

In 1746 egter, keer ds. Petrus van der Spuy
terug as die eerste gebore Kapenaar om die
Kerk as leraar te dien en as voorloper van 'n
paar geslagte van Kaapse seuns, wat hulle in
die buiteland gaan bekwaam het vir die evan
ge1iebediening.

Vroeg in die 19de eeu vat 'n nuwe gedagte
pos as die eerste Kaapse Sinode (1824) 'n kon
sepreglement aanvaar om 'n Teo1ogiese Semi
narium hier te 1ande op te rig, maar eers op
I November 1859 tree hierdie ideaa1 in ver
vulling toe die Kweekskoo1 op feestelike wyse
geopen word in die ou Drostdy, waarin dit
vandag nog gehuisves is.

Baie mense wou die inrigting in Kaapstad
he; ander in die Paar] en sommige vooraan
staande lidmate wou dit glad nie he nie: "semi-



Vyf van die Kweekskoolprofessore staan hier in die geskiedkundige voorlesingsaal. V.l.n.r.: Prof/. J. C. G.
KOIZe, P. A. Verhoef. T. N. Hanekom, J. J. Miiller en F. J. M. POlgieler. Afwesig: Pro/. W. J. van der
Merwe. Die OU, deflige kateder en tafel hel baie geslagte van professore en studente gesien. Ter wille van
die oningeligles (en ook van enkele lokkelokke van weJeer) verlaal ons maar die Hebreeus (bo): Die Gemeen
te van die Here en die Grieks daaronder: Die Gemeente.

naristen", "bekrompene theologanten en half
verlichte menschen" - so, bet teenstanders van
die Kweekskool voorspel, sal die studente van
hierdie inrigting die wereld ingaan.

Ook die benoeming van twee Airikaanse
leraars, John Murray en Nicolaas Hofmeyr, as
die eerste hoogleraars is skouerophalend be
groet, veral waar hulle as jong leraars nog
geen wetenskaplike werk gelewer het nie. Daar
by kom dat hul1e hulpmiddels maar karig
was: geen inrigting waar studente hul voor
bereidende studies kon begin nie; geen biblio
teek met die so nodige boeke nie; geen akade
miese atmosfeer om die nodige kulturele vor
ming te bevorder nie! En so is daar min ver
wag en smalend gepraat van "that would-be
seminary of the Dutch Reformed Church at
Stellenbosch" .

Gelukkig is die kwaadwillige voorspel1inge
van sy talryke teenstanders en oak die twyfel

van afsydiges nooit bewaarheid in die Kweek
skool nie. In 1864 voltooi die eerste vier
studente hul opleiding: E. F. J. de Beer, W. P.
Rousseau, W. Robertson, C. S. Morgan - die
eerste voorbeelde van "eene koloniale leeraar
schap", soos De Volksvriend hulle begroet en
die voorlopers van 'n groot aantal Afrikaanse
predikante wat as alumni van die Kweekskool
uitgegaan het om ons volk op baie terreine te
sien. Oor 'n paar jaar sal die oud-studente-tal
van hierdie inrigting die 2,OOO-merk bereik!

So het die Kweekskool gegroei: die twee
hoogleraars van die beginjare het spoedig 'n
derde bygekry en vandag is daar ses professore,
elkeen aan die hoof van 'n selfstandige leer
stoe!. Altesaam het slegs 18 professore aan
die inrigting gedoseer in sy meer as honderd
jarige bestaan. Oak die kursus het uitgebrei,
die au Drostdy is vergroot, en verlede jaar is
die hele geboll opgeknap, beter gemeubileer en
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Die leeslokaal beskik oar 'n wye verskeidenheid Iydskritle oar teologiese en algemeen-kerklike aangeleenthede.

soda nig vera nder da t elke professor nou sy eie
kantoor daar het.

Ook die biblioteek staan in die teken van
uitbreiding. Die eerste bydrae tot hierdie bib
lioteek het bestaan uit die boekery van H. L.
de Villiers, wat vir £50 deur dr. A. Faure aan
gekoop is, sedertdien aangevul met talryke
waardevolle werke, manuskripte, brosjures en
tydskrifte. Daar is 'n eksemplaar van die Ou
Testament uiL 1477 en 'n Nuwe Testament uit
die jaar 1619 wat nog met die hand geskrywe
is. Seldsame Africana kan 'n mens ook daar
aantref: Corrlra-Deductie van Jacobus van der
Heiden en Adam Tas uit die rumoerige dae
van stryd teen die goewerneur Willem Adriaan
van der Stel; die "Geschiedenis van de Kaap
de Goede Hoop" uit die pen van die veelge
smade "Mr. J. Suasso de Lima. J.D.", waarna
ds. A. Faure in De Ned. Z.A. Tijdschrifl
(Desember 1825) verwys as "dit kreupel ge-
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schrijL hetwelk ons toeschijnt beneden aile
critic te zijn ... een ellendig voortbrengsel".
Op so 'n laagwatermerk het ons Afrikaanse
geskiedskrywing inderdaad begin!

Daar korn nog oneindig baie kort in die
boekery van die Kweekskool. In 1961
kon ons 'n nuwe gebou in gebruik neem, waar
in daar ruimte is vir nog baie boeke. Gestadige
uitbreiding gee ons moed vir die toekoms
daar wag 'n beter dag vir ons teologiese biblio
teek!

Ook die nuwe saal voorsien in 'n groot be
hoefle, sodat die Kweekskool nou sy eie ver
gaderplek het vir openbare byeenkO'mste. En
as die terrein rondom die geboue eers be
hoorlik beplan en ol1twikkel is, sal ook die
aansien van die inrigting styg, soos dit nou al
vir meer as tOo jaar daar aan die wal van die
Eersterivier staan.



Stellenbossers

in Chile

Die Skrywer

deu,.

PROF. J L. SADIE

AS demografiese adviseur vir Latyns-Amerika onder die Tegniese
Hulp-skema van die Verenigde Volkere, was die skrywer hiervan in
Santiago, die hoofstad van Chile, gestasioneer. Die Latyns-Ameri
kaanse kantoor van die V.V. - die Ekonomiese Kommissie vir
Latyns-Amerika - is ook in hierdie stad gevestig. Die internasiona1e
amptenare is dan ook taamlik opvallend in hierdie stad, nie vanwee
hul groot getalle nie - hoewel daar genoeg van hulle is, omdat Chile
en sy buurgebiede van alle moontlike hulp gebruik maak wat die ver
skillende internasionale organisasies soos die F.A.O., W.H.O., I.L.O.,
en die T.A.A., aanbied, - maar omdat hulle in nuwer en groter
motors ry as die res van die bevolking. Dit is die gevolg van die
feit dat hulle diplomatieke status geniet en dus motors belastingvry
kan invoer, en aldus 3,000 dollars betaal vir 'n motor wat vir die ge
wone volk 12,000 dollars of meer koso Voeg hierby nog die doeane
vrye invoer van goedere soos whisky, dan word dit duidelik dat die
internasionale amptenare daar vergelykenderwys nie so sleg daaraan
toe is nie.

Dit sou egter verkeerd wees oro hieruit die gevolgtrekking te maak
dat V.V.-amptenare daar aileen maar lekker lewe. In der waarheid
werk hulle heelwat harder as die gemiddelde burger van daardie land,
en waarskynlik van meeste ander Latyns-Amerikaanse gebiede. In
hierdie lande geniet ekonomiese waardes nog nie die sterk voorrang
bo sosiale waardes soos wat dit weI in meeste samelewings van Wes
Europese oorsprong aangetref word nie. Grootskeepse gesellige maat
skaplike verkeer en fiestas van laat in die aand tot vroeg in die
oggend, wat dan lei tot laat aanvangsure vir kantoorwerkers en siestas
na middagete, en die afwesigheid van haas, dringendheid en tyds
gebondenheid, veroorsaak 'n rustigheid en wellewendheid wat 'n aan
gename atmosfeer versprei. 'n Mens mis dit by Wes-Europeers wat
skynbaar alreeds deur die ekonomiese masjien, wat hulle geskep het,
oorheers word.

Eienaardig genoeg word hierdie lewenswyse nie weerspieel in hul
manier van motorbestuur nie - in teenstelling met wat Suid-Afrikaan
se padveiligheidsbeamptes wil beweer ten opsigte van ons eie bestuur
ders. Wanneer hul agter die stuurwiel van 'n motor ink1im, word hulle
eensk1aps baie haastig; elkeen wil dan eerste daar wees, waar die
"daar" ook al mag wees. Miskien weerspieel dit net so 'n bietjie sosi
ale konkurrensie. In aIle geval, skrape en bulte is aan die orde van die
dag. En wanneer 'n gegoede persoon en 'n arm man by 'n skraap- of
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duik- of erger episode betrokke is, kan eintlik
aileen maar eersgenoemde skuld daaraan he
(ex definitione, so wil dit voorkom). Die sim
patie is aan die kant van die arme. Ongelukke
word ook nie juis verwag om by die polisie
aangemeld te word nie, tensy iemand in die
proses beseer of gedood is. 'n Siviele geding
word nie maklik binne 'n tydperk van twee
jaar in die howe verhoor nie.

Die maatskaplike wellewendheid - met uit
sondering dan van die lewe op die pad - het
natuurlik sy nadele in die ekonomiese sfeer.
Waar die "tyd-is-geld"-begrip nie 'n rol speel
nie, waar manana nie more nie maar een of
ander tyd in die toekoms beteken, waar dit
vir die administrasie nie alte veel saak maak
of die onderwyser wat pas aangestel is sy
eerste salaristjek nou of oar ses maande kry
nie, of die goedere wat ingevoer is dadelik of
oar 'n paar maande uit die doeane vrygelaat
word nie, kan dit nie verwag word dat eko
nomiese ontwikkeling glad sal verloop of 'n
hoe tempo sal bereik nie. Die tradisies, sosiale
gewoantes en sedes en die lewensfilosofie van
die Latyns-Amerikaners is inderdaad geneig
om hulle materiele vooruitgang te beperk,
hoewel dit nie die enigste beperkende faktore
is nie.

Armoede kom op groot skaal voor in die
Latyns-Amerikaanse lande, maar dis nie 'n
toestand wat eie is net aan hierdie subkonti
nent nie. Hulle deel dit met byna twee derdes
van die aarde se bevolking. 'n Besondere ken
merk is egter die groot afstand tussen ryk en
arm. Hoewel dit nie heeltemal waar is dat
L.A. geen middelklas het nie, vorm hierdie
groep nie die sterk element wat ons in eko
nomies-ontwikkelde lande teekom, wat ge
woonlik as die ruggraat van die samelewing
beskou word, en wat 'n kontinui"teit in die
klasse-hierargie moantlik maak nie. Die toe
stand herinner mens aan die klasseverskille wat
in Suid-Afrika met die blank-gekleurd groepe
ring geassosieer is. Hulle feodale grondbesit
stelsel waarvolgens 'n klein aantal mense groot
"fundos" of "latifund ia" besit en miljoene
mense hul lewensbestaan uit klein stukkies
grond moet maak, dra grootliks by tot hierdie
toestand.

Die demografiese faktor - die gebied waar
oor die skrywer navorsing gedoen het en me
moranda geskrywe het vir internasionale kon
ferensies - is een van die strategiese faktore
in die stryd om die lewenstandaard te ver
beter. Ten gevolge van hoe geboortesyfers en
dalende sterftesyfers, neem die bevolking in
die hele sub-kontinent toe met 21% per jaar,
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vinniger dus as in enige ander vasteland of
sub-kontinent. In sommige van die republieke
is dit so hoog soos 3{%. (Vergelyk dit met die
1.7% onder die blanke bevolking van Suid
Afrika.) Dit beteken dat die ekonomiese ont
wikkeling baie vinnig moet plaasvind net maar
om die addisionele monde te voed wat iedere
jaar bygevoeg word, voordat daar sprake is
van 'n verhoging in die gemiddelde inkomste
per capita. En dit wil voorkom of daar, met
uitsondering van twee uit die twintig repu
blieke, nie gou genoeg verandering in die re
produksiegewoontes gaan plaasvind om enig
sins verligting in hierdie verband te bring nie.
Hier het ons een van daardie visieuse kring
lope waarin die vrugbaarheid nie daal nie
omdat die sosiaal-ekonomiese veranderinge
wat dit ten grondslag Ie nie plaasvind nie, en
laasgenoemde kan nie geskied nie omdat die
bevolking te vinnig aanwas.

Die armoede beteken ook 'n gebrek aan
fondse vir onderwys, 'n hoe peil van onge
letterdheid, min skooljare vir diegene wat
wei skoal toe gaan, en derhalwe 'n swak op
geleide arbeidsmag wat nie vooruitgang kan
stimuleer nie. En so gaan die bose kringloop
van armoede wat verdere armoede skep, on
verpoosd voort. Hierdie toestande vorm 'n
vrugbare teelaarde vir revolusionere denke en
dade. In sekere mate is revolusie daar ook
skynbaar deel van 'n tradisie. Wanneer daar
'n gebrek is aan geleenthede vir die minder
bevoorregte groep, en veral vir die intellektuele
of opkomende middelklas, om vooruit te gaan,
is revolusie dikwels die middel wat gebruik
word. Dit kan natuurlik finansieel voordelig
wees vir diegene wat aan 'n suksesvolle om
wenteling deelneem, want wie die politieke
mag in hande kry, verwerf ook ekonomiese
mag. Dis 'n aksie wat spoedig resultate lewer.
Materiele vooruitgang wat deur middel van
besparing, belegging en volgehoue inspanning
verkry word, is daarenteen 'n lang en moei
same proses en so 'n langsame proses pas nie
juis aan by die geaardheid van die Latyns
Amerikaners nie.

Met uitsondering van die Castro-revolusie
in Cuba en die opstand in die Dominikaanse
Republiek in die jongste verlede, was meeste
van die revolusies egter beperk tot baie klein
sektore van die bevolkings. Solank hy wegbly
van die sentrale staatskantore van die presi
dent is daar nie gevaar dat die gemiddelde
burger in die proses beseer sal word, of ander
sins bei"nvloed sal word nie.

Die Castro-bewind skep die indruk dat dit
in die toekoms wei anders mag toegaan.



Die opvoering van n Afrikaanse verlaling van 'n ligharlige klug uit die Middeleeue, Drie Dae Meester,
hel algemene by val by die uitgelese gehoor gevind. Die regisseur was Fred Engelen. 0 pons fOlo bekla Karel
(Franz Marx), links, sy lot onder die panloffelregering by sy enerstoebedeelde buurman Jan (Pieter Fourie).

Proefteater van

Departement van Drama

Die Departement van Drama het op 12 April laaslede
sy proefteater in die Ou Hollandse Gebou in gebruik
geneem. By die geleenlheid is Iwee eenbedrywe en 'n ~
toneel uit Germanicus van N. P. van Wyk Louw op die
planke gebring. Ons eersle foto loon Franz Marx as
Karel en Esther Rieckert as Armie in Gestrafte Nuus
kierigheid van Melt Brink. opgevoer in die inleressanle

oorspronklike laal onder regie van Jo Gevers.

llselore Birkenmayer (links) as Plancina en Marie Pentz in die
hoo/rol as Livia in 'n toneel uil Germanicus van N. P. van Wyk
LOUW. Regie: Fred Engelen.
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ODD -MATIEBAADJIE
Die nuwe oud-Matiebaadjie is nou by ons beskikbaar. Indien u nie 'n standaard

nommer dra nie (raadpleeg u lokale uitrusters), skryf aan ons vir maatvorms.

Stuur asseblief u kleurkaart saam.

Pryse: Baadjie R24.00 Standaard nommers.

R29.75 Na maat gemaak.

Das Rl.85

5 % korting vir K.B.A. en kontant bestellings

SESTEt NOU EN WEES EERSTE

PIKKIE BLOMMAERT BPK.
MANSUITRUSTERS

PLEINSTRAAT 61

STELLENBOSCH

POSBUS 94

M-A-T·I-E spells • • • • Cit n'

...,..."" "/~

\'\\" It,.,

la, ons weet wat dit spelle! Grosvenor aaart:IJLt:t:n, Slaall vir
die Kaap se vooraanstaande Ford-handelaars en

garagedicns.
Kom besigtig die nuutste Ford-modeJle i 11 om

toonkamers-die elegante Galaxie en Fairlane,
twee groot motors van formaat; die Fa Icon

en Taunus, middeIslagmotors mCl onge
eweoaarde weelde, en die praglige, klein

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

gerus 2-5521 vir 'n afspraak om u
eie motor deeglik Ie laal nasicn-ons

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

Grosvenor Motors
GM8'1/
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SO ONTHOU

EK MATIELAND

dellr Die Slellenbosse Sladsaal.

M N R. C. 1. BOT H A (M. A.. ] 944. M. Ed.. I 947)

Hoerskool Outeniqua. George

DIS nou 'n onderwerp wat nie 'n begin het nie.
'n Mens ..begin" nie o'p Stellenbosch nie
sommer met die intrap is 'n mens midde in
die wonderlike ervaring van Stellenbosser te
wees. Vir die meeste ywerige jong studente,
met 'n vonkeling in die oe en 'n gees wat
wawyd oop is vir alles wat Matieland aan
hom kan bied, is dit die verwesenJiking van
'n langgekoesterde ideaal. Ek het van Stel
lenbosch gepraat voordat ek dit kon spel. en
van Matieland gedroom nog lank voordat ons
kennis gemaak het. Maar snaaks genoeg, wan
neer jou laaste gradedag agter die rug is, en
jy bly-weemoedig sovee! van jou ou besittin
kies bymekaarskraap as wat jy in die reeds
oorlaaide taxi durf inprop, dan sien jy die
saak in 'n ander Jig. Want intussen het Stel
lenbosch jou nuwe ideaJe gegee en het daar
ander horisonne voor jou oog verskyn. Daar
am het die verhaal ook geen einde nie, want
jy neem MatieJand met jou saam en daar bly
so baie van jou agter.

Mnr.
C. J. Botha.

Van agterbly gepraat, dit val my mos nou
by - ek wonder of die afgeleefde kamerjas
wat ek in die wanordelike haas van my ver
trek agter my slaapkamerdeur in Dagbreek
(seksie twee. middelste verdieping, aan die
oorkant van die trappe, net in geval) laat hang
het, nou nog diens doen om iemand se swaar
belaaide skouers. Seker nie·- Desember 1947
is darem al 'n paar jaar gelede. Kyk, ek en
daardie "vel" het darem baie deurgemaak in
die naam van hoer onderwys en opvoeding.
Hoevee! keer het ons nie tol laat in die nag
oor 'n seminaar of 'n vertaling uit Horatius
of Juvenalis gesit en knikkop nie? (Miskien is
dit tog wat prof. Van Braam bedoel het met
sy "eeve rustig, meneer, eeve rustig.") Eien
aardig weer hoe op-en-wakker ons was wan
neer ons in die prikkelende gesclskap van ons
vriende die lange nagle ingekrimp het to·tdat
daar van hulle byna niks oorgebly het nie.
Allemaggies - die student wal oie gesels nie.
armsalig is die mens! Walter geselse, watter
geselsers! Van slimstories tot geleerde disser
tasies; van tokkelokke tOt stud,~nte in die regte
(behoede ons! - Quot homines, tOI sententiae).

Is daar nog sulke lekker monstervergaderings
deesdae? Ons moes OoDS roer om seker te maak
van 'n sitplek in die ou Rec.-saal, verkieslik
nie direk onder die gaJery nie, andel's moes
jy dit ontgeld van die manne daarbo. Daar
moes 'n voorsilter hare op sy tande he en die
Grondwet op sy vingerpunte, want sowat van
amendemente en teenvoorstelle kry 'n mens
nie eens in die Volksraad nie. En die geringste
tegniese glipsie deur die S.R.-verkiesingskomi
tee het gewoonlik 'n keltingreaksie van ongel
d ige verkiesings tol gevolg gehad. Ek het soms
gewonder of die foute nie opsetlik was nie,
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want die moet jy weet, terwyl die stemme daar
agter in Suikerbossie getel word, word lig
gaam en siel op die S.R. se rekening aanme
kaar gehou. En al die komitees! En die komi
teefoto's! Kyk, daar moes jy keer, of jy kom
op 'n komitee (bree-, hoof- of sub-). Dis
die Intervarsitykomitee, tjapkomitee (be
voorregte elite), ligte-komitee (die arrne manne
is naar beskree as Dagbreek se ligte opsetlik
per-ongeluk blaas), vrugtefeeskomitee, doop
komitee, sweepkomitee, huiskomitee (Groot
hane almal), die - ek noem dit met vrees en
bewing - Studenteraad, met sy eenman-gratis
fliekkaartjiekomitee (ek en my ou kam Deryck
- dit kan nou openbaar gemaak word - het
goed en gereeld gebruik gemaak van die on
opgeeiste kaartjies), en die Juniordagkomitees!

A! Juniordag - dag der dagen, aangekon
dig met trompetgeskal en basuingeklank. met
welluidende stem en strelende snaar. Die dag
waarop die son helderder skyn as op ander
dae, waarop die meisies mooier is as ooit te
Yore, die bloeisels talryker, die eikebome
groener, die Pieke trotser, en ... die Juniors
baas. Geen ander dag was so vol louter genot,
so vol skone verwagtings nie, vanaf die oom
blik dat jy sagkens deur geheimsinnige fluister
stemme en soet sangmelodiee gewek word,
totdat jy moeg en vaak en brommend na jou
slaapklere soek wat of lustig aan 'n tou oor die
vierkant wapper, Of onherroeplik (sic) geknoop
is Of eenvoudig vir altyd in die niet verdwyn
het. Ag wat, wat maak dit ook saak? Wie kan
ooit daardie gewigtige verklaring van Koos
Meyer tydens 1941 se middagprogram vergeet:
"Daar's fout met Wilhelmina". Of 1942 - die
grootste onder die grootstes? Die groot slot
voorspelers met harige bene wat soos kabou
tertjies, bye en veldblommetjies vermom is en
op Coetzenburg se groen gras rondtrippel dat
Terpsichore se asem wegraak van aandoening?
Dr. Fransie met sy kamera en oe stralend van
geluk by die aanskouing van al die skoonheid
en skoonhede om hom. Die middagprogram
- aangebied deur mense met 'n eenvoudiger
siening maar met 'n onuitblusbare optimisme
- wat seide werklik 'n sukses was behalwe vir
bogenoemde sieners? Die aandprogramme, met
hul iets vir almal? Jan Swart - seerbeproefde
konvenor - onthou miskien nie meer hoe bil
lik ontstoke hy daardie aand was nie. Die
Juniorkoor het weke lank geoefen aan 'n musi
kale komposisie genaamd "Rendezvous". Dit
moes reeds 'n vingerwysing gewees het. Ek
rampspoedige keuse - was amptelike begeleier.
Weens 'n klein misverstand}ie kom ek, die
begeleier, op die groot aand fluit-fluit en met
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toegeneentheid in my hart teenoor my mede
mens 'n halfuur na die aanvangstyd by Coet
zenburg aan. Die fluitdeuntjie het, soos al die
beste boeke se, weggesterf op my lippe toe ek
die helder tone van "Rendezvous" - onbege
leid - op die aandwindjie aangesweef hoor
kom. Darem nie heeltemal onbegeleid nie, want
genoemde Jan het toe hy my gewaar, in sy
beste resitatief-styl (koloratuur-bas) weggeval
en my 'n alles-en-nog-watse so-en-so begin
noem. Dit was vir my duidelik wat van my in
hierdie krisisuur verwag word. Ek het nie ge
aarsel nie. Jan se aanmoediging was onnodig,
sy vriendelike handgebare genoeg. Socs dit 'n
amptelike begeleier betaam, vinnig genoeg om
Jan gelukkig te maak maar stadig genoeg om
my waardigheid te behou, het ek uit die duis
ternis die volle gloed van die spreiligte betree
en my plek voor die klawers ingeneem - net
betyds om die laaste sielverheffende akkoord
op "vooooous" te spee\.

Dit het darem nie altyd so gegaan nie. Van
my aangenaamste herinnerings is die van ons
koorsang. Daar was die magtige "Messias" en
die "Skepping" onder leiding van die aristo
kratiese maar onvergeetlike prof. Hans Endler.
Hoe bly was hy nie as ons by 'n oefening aan
kom met nog 'n tenoor of bas. Na die oefening
het hy ons dan vanuit die venster van sy
musiekkamer in die "Conserve" elk met 'n
appel beloon. Hoe lekker het ons nie gesing in
dr. Gawie Jnr. se Universiteitskoor nie! En
toe korn die eerste Sangfees in 1946. Daar was
nou lekker, hoor. By elke oefening was daar
sangavontuur, 'n nuwe musikale ontdekking
vir die wat dit wou vind. Waar is daar kerk
sang wat kom by die in die Studentekerk,)
Saans voor die diens begin, was dr. Meiring op
sy pas voor die preekstoel om die kele te help
losmaak, ou bekende Psalms en Gesange op
te knap en nuwes aan te leer. Wat 'n Ius om
hom te sien sing.

Die beste korn nag - sang, bedoel ek. Ek
verwys naamlik, in aBe erns en met die nodige
agting, maar sonder enige hoop hoegenaamd
dat ek geglo sal word, na die sing van Dag
breek se Huislied by 'n huisvergadering. Veel
meer wil ek nie se nie. Kom ons volstaan maar
hiermee dat ons ietwat langer geneem het om
van die eerste wankelende noot tot by die laas
te dawerende Kaapse draai te kom as wat die
komponis van hierdie merkwaardig elastiese
lied bedoel het. Sonderlinge gebeurtenisse, die
huisvergaderings. Een besondere aand, onthou
ek, het die manne, wat in 'n verwoestende bui
was, al die denkbare kossoorte wat Sjef Foreau
ons reeds in aile liefde voorgesit het, afge-



skaf - alles behalwe brood en konfyt. Maar
hongersnood was ons voorland, en voor die
aand om was, is daardie skrale, nederige rant
soen ook onder luide toejuiging afgeskaf. In
geligte bronne het daarna verklaar dat Of
McCoy of Chibba (hulle smouskarretjies staan
seker nie nou meer by Dagbreek se hek nie)
die brein agter die afskaffersbeweging was.

'n Mens onthou so baie dinge van Matie
land: die luilekker Saterdagmiddae in die
somer op die krieketveld by Coetzenburg;
wedstryde in die modder vir die Swerwende
Sesdes of die Toerende Tiendes op 'n afgelee

rugbyveld, sodat wanneer jy uiteindelik by
Nuweland uitkom, jy net betyds is om te sien
hoe Tjol Lategan die wendrie teen Villagers
aanteken voordat die eindfluitjie blaas; die
prikkelende gedagtewisseling oor al "die dinge
wat tel"; die altyd groterwordende wereld van
kennis wat aan jou blootgele is; die verkry
ging van waardes en lewensbalans.

Veel meer egter is dit wat 'n mens behou
van Stellenbosch, en, so beskou, is daar 'n
deeltjie van die Alma Mater oral waar haar
kinders hul bevind.

----0----

SO BOU HUL MATIELAND

Op JJ Mei laaslede hel die jaarlikse huisdinee van Dagbreek plaasgevind. Die eregasle by die geleenlheid
was die Eersle Minisler, Sy Edele dr. H. F. Verwoerd en mev. Verwoerd. Die Eersle Minisler was een van
die vroee inwoners van Dagbreek. Op on5 folo verkeer dr. Verwoerd in gemoedelike gesprek mel prof.
J. F. Kirslen, die lilwonende Professor.
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{Deur Vekal

(Volledig met Nuwe Wopeo eo Wopeokoopiesl

Die Alombekende Matiewinkel vir die laasle 65 jaar_

Tel. 19, 20, 21 en 22STHlENBOSCH

GEBRS. DE WET

SNYERSGEMAAKTE BAADJIES

KlEURBAADJIE

KlAARGEMAAKTE BAADJIES

QUO - MATIES I I

Maalvorms verkrygbaar direk von cns of by aile takke von IJ

Oud-Motiebond.

Vasgestelde prys: R30.15 lposvryl

Ook OUD-MATIE Dosse von Terylene.

NOU BESKIKBAAR - DIE NUWE OUD-MATIE

loot wee! cns nel u s~andoord nommer en cns stuvr dIe boodjie.

Vasgestelde prys: R24.40 (posvry)

Posbus 21

Doen gewone werk, l(noopsgale/ {(nope, Omkap, Borduurwe"c, Name skryl, ens.

HANDAANGEDREWE R53 MOTORAANGEDREWE R66

VOORTREKKER

WEG 35,

PA ROW

TELEFOON

98-6489

-NAAIMASJIENE

38



Twee Sporfpresfasies

Bv geleentheid von die ingebmikneming op 7 iunie /962 van die onlvongslokole en komitee
kamers, woorin 'n deel von die Coe1zenburgp/ooshuis van wyle mnr. lonnie Marais omskep is, is meegaande
{OIO van die 1962-Bestuur van die Stellenbosse Voetbalklub onder die skildery van wyle Oubaas Mark
geneem. Vaal'. v.l.n.r.: Mnre. Wouter Hugo, Bob Loubser (President). prof. Donie Craven (Voorsiller), en
mnre. lonnie Krige en lohnny Meiring. Agler, v.l.n.r.: Mnre. H. A. van Niekerk, lonnie Engelbrechl, H.
Terreblonche, dr. Leon du Plessis en prof. Hennie Luuw.

Hierdie boksspon van die Vniversiteit van Stcllcnbosch het in A oril vanjaar die Hadlel'·skild no 39 jOOi"
verower. V6ar. v.l.n.r.: T. von Loggerenberg (ligwelter), H. Hugo (kapok), kaplein, Inllr. D. l. Morlheze
(afrigrer / hestul.lrder), L. Vermaak (liggewig), D. Beneke (veergewig). Agler, 1'.1.11.1'.: P. Burger (Iigswaar),
P. Botho (middel). G. Robinson (ligswaar), P. KOlze (ligmiddel), P. Liehenherg (weller) en l. Biichner (Iig
middel). (Foto's: Christo S. Botha)
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S.A.
Rhod. en Kenia
Buiteland

Vir k\IValiteit en vvaarde

VVestnninster 85

WORD'NINTEKENAAR
EN SPAAR

R1.70 PER JAAR
INTEKENGELD:

12 6
maande maande

R3.50 R1.75
3.70 1.85
5.00 2.50

INTEKENVORM

DTE SIRKULASIEBESTUURDER,
DIE HUISGENOOT,

POSBUS 1802, KAAPSTAD.

SlUur asseblief DIE HUISG ENOOT vir maaode en u rekening daarvoor aan:

NAAM: ..

ADRES:
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OUD-MATIEBONDTAKKE

Mondigwording van Huis De Vi/liers
vind verre weerk/ank

MEV. SUZETTE READ (KEYTER) van
Pretoria vertel in 'n interessante mededeling
dat elf oud-Huis Villiete (Divvers?) op 3 Maart
byeengekom het om in die gees saam te wees
met die groat aantal Huis Div-genote wat op
daardie dag op Stellenbosch die mondig
wording van hul ou Tuiste herdenk het. Rulle
het naamlik vir 'n middagete in Pretoria by
eengekom. Rulle was: Mevv. Suzette Read.
Elna Regenas (Vos), Louise van der Walt
(Theunissen), Ferrie Binge (Brecher), Elna
Terblanche (Bosman), Bonnie Osterhoff
(Enge!), Elsa Malherbe (Malan), Stephanie
Dippenaar (Vermaak), Este Forster (Keyter),
Leila Nienaber (Booysen) en Carina Benade
(Ie Raux).

So verkwiklik was die saamwees dat een
van die aansittendes daar en dan onvoon
varend voorgestel het dat dit 'n jaarlikse in
stelling moet word. Matieland, (die redakteur
waarvan vertroostende herinneringe van sy
talle oud-Ruis Div-vriendinne vertroetel), steun

die voorstel geesdivlig en moedig een en almal
aan om hul name onverwyld te stuur aan mev.
Suzette Read, p.a. Raad op Atoomkrag, Pri
vaatsak 256, Pretoria.

Ca/vinia

VROEG-VROEG op Saterdag, 12 Mei het
die Rektor, prof. R. B. Thom en mnr. P. J.
Lombard, Hoof van die Afdeling Openbare
Betrekkinge, in die pad geval Calvinia toe.
Dieselfde middag is 'n tak van die Oud-Matie
bond aldaar gestig. Die inisiatief vir die stig
ting het uitgegaan van mnr€'. P. B. van Rhyn
en W. van del' Menve.

Fort Beaufort

MNR. RENNIE GREEFF van Fort Beaufort
skryf op 28 Mei: "Toe die manne laas Sater
dag so lekker M.A.T.I.E. op Nuwdand sing,
trek die ou hart darem baie ver terug. Die
aand gesels ek met ander oud-Maties hier in
my kontrei en ons besluit sommer net daar dat
die tyd daar is om hier 'n oud-Matielandtak
aa n die gang te kry."

Die Besfuur van die pasgesfigte Oud-Maliebondtak van Calvinia saa/1l mqt die Rektol. prof H B. Tllom
en die Hoof van die Afdeling o pen bare Betrekkinge: V.I.Il.r.: Mnre. P B. van RI7yn (sekretaris van die
Aksiekomitee), W. van Wyk (ondervoorsiller), prof. H. B. TI7 0 111, mnre. W van del' Menve (voorsiller),
P. 1. Lombard en F. J. Strauss (Bestuurslid vir Calvinia). Afwesig: Mm. J. Hill (sekr.-penningmeesler).
Vir die slreke Brandvlei, Loeriesfonlein en Nieuwoudtville sal ook verteenwoordigers op die BesLUur benoem
word.
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~--------~------------------------1

VOEG GLENRYCK-GENOT
BY DIE DIS!

TAKKE EN AGENTE ORAL IN DIE REPUBltEK EN SUI OWES

VZOOllJi..t

BOETA,

ENTJIES

Ja. aangeslen ek spaar. lTIaak ek seker dis by SaalllbolJ!

(PERMANENTE) BOUVERENIGING

Boeta, daar's nou mense .......al JOU gernoedsrus gee

HOOFKAN'rOOR !"I/V KASTEEL· EN BURGSTRAAT KA 4PSTAD

50rg dal dit vellig is en dat 'n goele rente gereeld bykorn

SAAMBOU!

Glenryck-sarriientjies kom net nit die yskoue
waters van die "Vesl<LIs, waar llUlle wei op
onuitputlike velrie plankton, die see se eie
wondervoedsel. Hulle word gevang in die fleur
van bulle groei, ryk aan lewensbelangrike kalsiuffi,
jodium. vitamine en protdelle - en kom vars
nit die see in die blik! Sappige, ryk
Gleoryck-sardientjies is gocd vir enige maaltyd 
met slaai, in pasteie. op roosterbrood'

Dlt ly geen twyfeJ I1le-gemoedsrus sta n mel sy voele

vierkantlg op rande en sente Dil weel elk€' man en vrou-getroud

en o('lgelrolJd Saambou kyk na rny geid-hulll?'

, ,
DAAR'S NOU MENSE

- S A R 0
S.A. SE GEWlLDSTE SEE[{OS - WORD ORAL TER W ERELD UITGEVOEil

WAT ..JOU GEMOEDSRUS GEE!

~-------------------------
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Op 5aterdag, 12 Mei laaslede. hel die jaarlikse byeenkoms, gesamenllik gereeJ deur die Beroepsvereniging
vir Maalskaplike Werkers(sters) van Wes-Kaap en die Verenigill/? vir 50siologle en Maatskaplike Werk van
die Univenileit van 5tellenbosch, in die Eikestad plaasgevind. Onder die meer as 200 aanwesiges was 'n
groot aantal oud-Maties. Op hierdie joto verskyn 'n klein groepie van hulle. VI.n.r.: Mej. A. Muller en
dr. J J. de Villiers (albei van die Departemenl van 50siologie en Maalskaplike Werk), mel'. H. Lombard
(Hannah Besler, 1949), mej. A. Lamprecht (1956), mel'. E. Cloete (Erika Perald. 1934), mel'. Z. Droskie
(Zerilda 5teyn, 1939), mnr. Martin van Zyl (961), mnr. G. Albenyn (1936), dr. J. B. du Toit (1945),
mel'. A. Str)'dom (Anna Steenkamp, 1949), mnr. W. Koch (/951). en mel'. M. Swanepoe! (Miems van der
Vyver, 1957).

Foto geneI'm by geleentheid van die dinee van Maatskappye van Port Elizabeth op 30 Maan vanjaar.
V.I.n.r.: Mnr. W. H. Delport (Voorsitter van die Alumni-komitee), Oud-Regter-presidenl H. de Villiers (die
eerste graduandus in die Regte aan die Universiteit van 5tellenbosch), mel'. A. E. Rupert, mnr. C. A.
Failing (Besturende Direkteur van Good Year Tyre and Rubber Company lVat by die geleentheid opgetree
het as Voorsitter in die ajwesigheid van mnr. R. J. 5cott, Besturende Direkteur van Ford Motor Company)
en dr. A. E. Rupert (Voorsitter van die Komilee vir Groot Skenkings).
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Reelings word tans getref vir die stigting
van 'n tak vir die gebied Fort Beaufort~
Adelaide~ Balfour. (Matieland sal graag die
vordering wat plaasvind, rapporteer.-Red.)

Kroonstad

VAN mn/". J. A. RauLenbach van Kroonstad
vemeem ons dat die wenslikheid van die stig
ting van 'n Oud-Matiebondtak aldaar sterk
posgevat het. Ook daar sal pIanne nou in die
werk gestel word om die gedagte in 'n daad om
te skep.

Tsumeb

LUIDENS 'n mededeling van ds. M. M.
Nieuwoudt van Tsumeb, sou 'u tak van die
OUd-Matiebond daar op Intervarsity-dag (26
Mei) gestig word. Dit sou geskied op die plaas
van mnr. Louis Becker. Ds. Nieuwoudt het
ons die name en adresse van 'n elftal oud
Maties laat toekom. waarvoor ons hom opreg
dankbaar is. (Matieland verneem graag meer
van die geskiedkundige Intervarsity-dag op
Tsumeb. Die van Nuweland was minder ge
denkwaardig.~Red .)

VAN HEINDE EN VERRE
Ds. W. D. Gerryts, (BA., 1922) skrywe uit

die verre Noord-Nigerie dat Matieland met
waardering deur hom gelees word. Die Neder
duitse Gerefonneerde Sending as organisasie
bestaan nie meer in Nigerie nie, deel ds. Ger
ryts mee, aangesien die werk finaal aan die
Sudan United Mission van Amerika omgedra
is. Die voormalige N.G Sendingspersoueel is
tans lede van genoemde Amerikaanse Sending.
Tot by die oordrag in No·vember 1961 het ds.
Gerryts opgetree as voorsitter van die N.G.
Sending. Ds. Gerryts wat sedert 1936 in daar
die geweste arber, lei tans sendingleraars vir
die werk op.

Mnr. S. Theron, (B.Se., 1929) Inspekteur van
Skole, is onlangs aangestel as Adjunk-Superin
tendent-generaal van Onderwys in Kaapland.

Dr. N. Sieberhagen, (M.A., 1932, D. Phil.,
1948) Inspekteur van Skole in die Graaff
Reinetse omgang, is so pas bevorder tot Hoof
inspekteur van Skole in Kaapland.

Dr. J. Marshall, Hoof van die Afdeling Der
matologie van die Fakulteit van Geneeskunde,
het onlangs twee besondere onderskeidings te
beurt geval. Hy is gekies as 'n Honorary Fellow
01 American Medical Authors en uitgenooi am
lid te word van die New York Academy of
Science.

Mnr. J. W. R. De Vi/liers, (B.Se., BIng.,
1949) senior lektor in Werktuigkundige lnge
nieurswese, is met ingang 1 Julie 1962 aange
stel as lnwonende Hoof van die manskoshuis
Helderberg in die plek van prof. P. F. D.
Weiss.

Mnr. J. M. Grobler, (B.Se. in Landbou
1931) voorheen onderhoof van die Hoer Seun-
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skool, Cradoek, is vanaf die begin van vanjaar
Organiseerder van Landbou-Onderwys in
Kaapland. Mm. Grobler en sy gesin het hul
metterwoon op Stellenboseh gevestig.

Mnr. J. B Willers, (B.A., 1941) Ekonomiese
en Algemene Inligtingsbeampte verbonde aan
die Biblioteek en Sentrale Inligtingskantoor
van Yskor in Pretoria, is onlangs na die ge
skiedkundige daarstelling van Lyttelton se
eerste stadsraad as burgemeester gekies.

Mnr. E. de C. Pretorius, (RSe., RIng.,
1948) van Potehefstroom deel Matieland mee
dat vyf oud-studente van prof. A. Heydorn in
Mei laaslede 'n gesellige middagete in die gees
van 'n "koffieklas" saam met hul oud-profes
sor by Nahoonstrand geniet het. Prof. Heydorn
het op 8 Mei die konvensie van die Vereni
ging van Munisipale Elektrisiteitsonderne
mings van Suidelike Afrika in Oos-Londen
geopen. Die ander vier oud-Maties wat as
elektrotegniese stadsingenieurs die konvensie
(en veral die middagete!) bygewoon het, was:
mille. Jules von Ahlften (BSe., RIng., 1947)
van Sasolburg, George T. Honiball (B.Sc.,
BIng., 1951) van Windhoek, Piet J. Botes
(RSc., RIng., 1951) van Roadepoort-Marais
burg en J. Dirk van Niekerk (B.Sc., RIng.,
1953) van Alberton.

Mnr. F. C. Lotter, (RSe., RIng., 1958) stu
deer met 'n uitruilbeurs van die Duitse Aka
demiese Uitruildiens en die Suid-Afrikaanse
Departement van Onderwys, Kuns en Weten
skap aan die Technische Hochschule Han
nover in Duitsland.

Mnr. M. C. Roos, (B.Comm., 1956), tot on
langs statistikus en marknavorsingsbeampte by
die K.W.V. is tans as bemarkingsbestuurder
verbonde aan 'n groat firma in Kaapstad.
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Staal is die fondament vir vooruitgang in elke' '/,

nywerheids~:lnd. Mel 'n huidige produksiepeil van so- i [I
wat 2350..000 giethlokton per jaar, voorsien die Suid
Afrikaanse Yster en Staal Industriele Korporasie.
Beperk (YSKOR), verreweg die grootste deel van
Suid-Afrika se staalbenodigdhede.

Ten einde tred te hou met die steeds stygende
\Tang na staal, pak YSKOR tans 'n uitbreidingskerna
aan wat 001' twaalf jaar sal strek, ongeveer R560-
miljoen sal kos en sy jaarlikse prodllksievermoe sal verhoog tot tussen 4,350,000 en
4,500,000 gietblokton.

Daar bestaan geleenthede vir interessante en lonende betrekkings in hierdie graei·
cnde ondernerning. YSKOR hel die dienste nodig van chemiese, elektrotegniese,
rnet:1llurgiese, rnynboukundige en werktlligkundige ingenieurs, terwyl gegradueerdes
in wetenskappe, lettere en handel in sy tegniese en administratiewe departemente
geplaas kan word.

YSKOH-werknerners geniet die voordele van 'n pensioenskema, rnediese bystand, 'n
vakansiebonu3, 'n huiseienaarskema, 'n groeplewensversekeringskema, ontspannings
geriewe en ander welsynfasiliteite. Verdere studie word aangernoedig deur die ver
skaffing van omvattende onderwysgeriewe.

Oorweeg u 'n loopbaan in die staalbedryf? Skryf dan gerus om~
nadere besondcrhede aan die Bestuurder, Departement PersoneeJ. ,

VOORUITCiANCi!

KORPORASI E,

POSBUS 450

STAAL

BEPERK

SUI D-AFRIKAANSE
..

IN DUSTRI E LE

HOOFKANTOOR:

YSTER EN

PRETORIA
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