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REDAKSIONEE
 

(])ieR.1niversiteit trek ons saarn
 

, 
ALMA MATER, Liefdevolle Moeder! So 
noem ons met dankbaarheid die inrigting waar
heen ons as jong matrikulante gegaan het, en 
waar ons op die weg na meer gebalanseerde 
volwassenheid gegroei en ontwikkel het. 

Die vergelyking van 'n universiteit met 'n 
moeder is besonder gepas. Dit is 'n moeder se 
taak om die kinders wat aan haar sorg toe
vertrou is, te voed met daardie spyse wat sal 
verseker dat hulle fisiese en geestelike gawes 
tot volle ontplooiing sal kom. Dan sal hulle 
baar eer, en altyd weer na haar terugkom. Sy 
is die middelpunt, die saambindende faktor in 
die huisgesin. Boe ver haar kinders ook al oor 
die wereld versprei het, en hoe uiteenlopend 
ook die beroepe waarin hulle staan - hulle 
bly haar kinders wat in hulleself iets van haar 
omdra. 

Die Universiteit van Stellenbosch is die gees
telik-voedende moeder van die duisende stu
dente wat elke jaar haar lesinglokale, labora
toria, biblioteke en sportvelde besoek. Asof 
met onweerstaanbare krag, trek sy hulle uit die 
verste uithoeke van Suid-Afrika hierheen. Ter
wyl hulle put uit haar bronne van kennis, insig, 
wysheid en waarheid , word hulle onbewustelik 
ingelyf en aangeneem tot kinders van hierdie 
Moeder. Party geniet haar verrykende spyse 
ten volle en ontluik tot vrugbare lewens van 
diens; vir ander is haar spyse onverteerbaar 
- maar vir almal is die verblyf op Stell en
bosch 'n besondere ondervinding, 'n voorbe
reiding vir die lewe self. 

Verryk na gees en gemoed, versprei hulle na 
vier, vyf of meer studiejare oor die lengte en 
breedte van ons land. Die vertrek uit Matie
land beteken egter nie dat alle verbintenis met 
die Universiteit verbreek word nie. Eerstens 
is aIle gegradueerde oud-studente lede van die 
Konvokasie, wat volgens wetsbepaling 'n inte
grerende deel van die Universiteit uitmaak, Dit 
blyk onder meer daaruit dat hierdie oud-stu
denteliggaam ses van die 20 lede van die Raad 
van die Universiteit benoem. Verder dra elke 
oud-student 'n stukkie van Matieland met hom 
saam, in die vorm van meerdere kennis, 'n ver
ruimde blik , dieper wysheid, onuitwisbare in
drukke, en lewende herinneringe en vriend

skappe. Stellenbosch druk 'n duidelike stempel 
op sy studente af. Daarvoor kan baie redes 
aangevoer word : die lang en tradisieryke ver
lede van die Universiteit, sy residensiele karak
ter, sy ligging in 'n dorp waar die studente
gemeenskap 'n ware eenheid kan vorm, die na
tuurskoon van die omgewing, en die feit dat 
- soos ons onvergeetlike dr. D . F. Malan ver
klaar het - Stellenbosch vir 'n idee staan. 

Tog, in die maalstroom van die woelende, 
gejaagde lewe vervaag langsamerhand die 
herinneringe en die bewustheid van geestelike 
kindskap van die Universiteit. Dit sterf nooit, 
maar bly sluimerend totdat dit deur die een 
of ander prikkel tot hernieude lewe gestimu
leer word. Een so 'n prikkel is vir ons die Dud
Matiebond. Die Bond is 'n kragtige middel 
om die eenheidsband wat deur die Universiteit 
gesmee is, sterk en lewenskragtig te hou. Daar 
bestaan vandag reeds 35 takke van die Bond, 
en jaarliks word nog meer gestig. Bulle vorm 
die knooppunte in die netwerk van oud-Maties 
wat die hele land oorspan. 

Die blote bestaan van takke is egter nog, 
geen waarborg dat hulle die bogenoemde doel 
sal dien nie . Bier geld die waarheid ook dat 
slegs aktiwiteit tot lewe en groei sal lei. Elke 
tak moet vir homself en sy lede 'n taak stel, 
daar moet 'n ideaal wees waama gestrewe kan 
word . Dan kan daar, in plaas van kwynende 
doodsheid, lewende belangstelling en aktiwi
teit verwag word. Gedurende die afgelope paar 
jaar het honderde oud-Maties en verskeie Oud
Matiebondtakke nuwe stukrag gekry ten ge
volge van die Eeufeesfondsinsame1ing. Op ver
skeie sentra is die takke as uitgangspunte 
gebruik om die veldtog te loods en om oud
Maties in die organisasie te betrek. Daar
deur is die takke tot diens van ons Alma Mater 
geaktiveer. Duisende oud-Maties het opnuut 
tot hulle ou Universiteit nader getrek gevoel, 
en die saambindende invloed van die Univer
siteit is opnuut ondervind. 

Dis hierdie gemeenskapsband en gemeen
skaplike taak wat oues en jonges, rykes en 
armes, ten tye van Oud-Matiebondvergade
rings tot 'n eenheid laat saamsmelt. Of so 'n 
vergadering plaasvind tussen die mynheuwels 
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van die Rand, op die vlaktes van die Vrystaat, 
langs die kuste van Natal, of in die hartjie 
van die Karo o - almal is oud-Maties. En of 
die aanwesiges in die gewone lewe boere , me
dici, advokate, ingenieurs, predikante of onder
wysers is - almal is oud-Maties. Die Univer
site it is die bindende [aktor, wat hulle saam
bring uit alle oorde en uit aile terreine van die 
lewe: die verskille tree op die agterg rond , en 
die gemeenskaplike taak tree na vore . 

Die Universiteit, as die moeder wat ons 
almal geestelik gevoed het , bring ons na haar 
terug en bind ons in hegte oud-Matieskap 
saam. Ons word tot diens van ons Alma Mater 
opgevorder; en deur ons Alma Mater tot diens 
van ons jong Republiek! 

Mnr. B. Booyens 

MNR. BUN BOOYENS, wat die redaksie van 
Matieland vir meer as twee jaar met onder
skeiding behartig het, het op 1 Julie vanjaar 
'n betrekking as Senior Lektor in die Departe
ment Geskied enis aanvaar. 

Voordat mnr. Booyens in 1960 by die ad
ministratiewe personeel van die Universiteit 
aangesluit het, het hy sy merk in die onderwys 
gemaak, onder meer as hoof van primere 
skole op Robertson en Oudsthoorn. Sy diep
gewortelde drang na die klaskamer was dan 
ook grootliks daarvoor verantwoordelik dat 
hy nou weer 'n doseerpos aan die Universiteit 
aanvaar het. 
• As Redakteur van Matieland het mnr. 
Booyens altyd verfrissende oorspronklikheid 
aan die dag gele, Met die gewilde rubriek S6 
Onthou Ek Matieland, het hy menige interes
sante staaltjie aan die vergetelheid ontruk en 
die oud-Maties 'n meer direkte aandeel in die 
blad gegee. Maar hy het ook die huidige stu
dent se aandeel in die opbou van Matieland 
ingesien en tot sy reg laat kom in die rubriek 
S6 Bou Bulle M atieland. 

Ons wil mnr. Booyens verseker van die op
regte waardering van die Uni versiteit vir sy toe
gewyde diens as Redakteur van Matieland. 
Ons wens hom sterkte en sukses toe in sy nuwe 
betrekking. 

Oud-Redakteur Vereer 

DIE Suid-Afrikaanse Akademie vir Weten
skap en Kuns het die Hertzogprys vir Poesie 
vir die tydperk 1959-61 aan die digter Ern st 
van Heerden toegeken. Dr. Van Heerden was 
byna drie jaar lank redakteur van Matieland. 

Die toekenning is gemaak op grond van dr. 
Van Heerden se jongste digbundel , Die Klop. 

Dr. Ernst van Heer
den , Redakt eur van 
Matieland van Lulie 
1957 tot Desemb er 

1959. 

Die volgende vorige werke is egter ook by die 
toekenning in aanmerking geneem : W eerlose 
Uur (1942), V erklaarde Nag (1946), Die Sew e 
V rese (1951), Ses Gedigte (1951), Die Be vry
ding (1952), R eisiger (1953) en K oraal van 
die Dood (1956). 

Matieland maak van hierdie geleenth eid ge
bruik om sy voormalige redakteur van harte 
geluk te wens met die hoe ondersk eiding wat 
hom te beurt geval het. 

Die Matieland-fonds 

M AT/ELA ND is die oud-Ma ties se blad , en 
be/w ort op hul/e reke ning gedru k en versprei 
te word. So het rnnr. Mike Pienaar geredeneer 
toe hy 5 jaar gelede aa n die hand gedoen het 
dat 'n Matieland-fonds in die lewe geroep 
word. Dit was 'n uitdaging vir alle oud-Maties, 
'n ideaal om na te strewe. 

Die redaksie se baie dankie aan al die oud
Maties wie se bydra es gehelp het om die fonds 
op te stoot tot R2, 830, waar dit nou staan. 
Hierdie bedrag is egter nog baie ver van die 
gestelde ideaal. Die rente op hierd ie som (en 
net die rente sal gebru ik word) dek maar 'n 
klein deel van die onkoste am Matieland drie
keer per jaar aan u te besorg. En diegene wat 
tot dusver bygedra het, is nag geen tien per
s~nt van die byna 10,000 lesers van M atieland 
me. 

Kom ons as oud-Maties aanvaar die uit
daging opnuut! Die Universiteit beleef tans 
'n tydperk van vinnige uitbreiding wat gewel
dige finan siele verpligtings meebring. Deur die 
Universiteit van die druk- en verspreidings
koste van ons blad te onthef, stel ons die Alma 
Mater in staat om altyd beter in die oplei
dingsbehoeftes van ons eie seuns en dogters te 
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voorsien . Maak u tjek of pasorder uit aan 
Matieland-Fonds en stuur dit, saa rn met 'n lek
ker geselsbriefie, aan : Die Hoof, Afdeling 
Openbare Betrekkinge, Universiteit van Stel 
lenbosch, Stellenbosch. 

Wie kan Help? 

DIE Afdeling Openbare Betrekkinge het on
langs 'n stel van die Stellenbosse Oudstudent 

aan die Afrikaanse Woordeboek geskenk. On
gelukkig ontbreek daar een nom mer in die 
stel, naamlik No.2 van Deel XVI (1947). Dr. 
Snijman, Hoofredakteur van die Woord eboek, 
wil baie graag die ontbrekende nommer aan 
vul. Is da ar nie 'n oud-Matie wat nog hierdie 
nom mer besit, en gewillig is om dit aan die 
Afr ikaanse Woordeboek te skenk nie? Stuur 
dit dan asseblief direk aa n Die Woordeboek
kantoor, Universiteit van Stellenbosch, Stellen
bosch. 

Universiteitsnuus
 
Nuwe Kursusse en Aanstellings 

AAN die Konservatorium vir Musiek is een
jarige kurs usse ter verkryging van die Voor
draersdip loma in Musiek (V.D.M.S.) en die 
Hoer Diploma vir Kerkorreliste ingestel. 

MET ingang 1963 is die graad Honneurs-B.Sc. 
in La ndbou ingestel, met die volgende hoof
studierigtings: Erflikheidsleer , Landboubio
chemie, Landbou-chemie en Grondkunde, 
Landbou-ekonomie, Landbou-insektekunde, 
Plant siekteleer , Mikr obiologie, Pornologie, 
Veeteelt en Wynbou. Ook die graad Hen
neurs-B.Sc. in Voedselwetenskap word vanaf 
1963 aangebied. 

MNR. J. DE CLERCQ is aangestel as Senior 
Lektor in Bantoetale vanaf Januari e 1963. Hy 
het sowel die B.A.-. die Honneurs-B.A.- en die 
M.A.-grade op Stellenbosch met 10f behaal. 
In 1955 en 1956 was hy die wenner van die 
Edgarprys vir Grieks en in 1961 is die Sir Abe 
Bailey en Croll Stipendium aan hom toegeken . 
Hy is tans Lektor aan die Universiteit van Pre
toria . 

Die Departement van 8eeldende Kunste 
word 'n Werklikheid 

DIE besluit van die Sena at en die Raad van 
die Universiteit om vanaf 1963 'n vo1waa rdige 
Depart ement van Beeldende Kun ste in te stel, 
is vir baie die verwesen1iking van 'n lang-ge
koesterde ideaal. Die Univ ersiteitsowerheid 
voel reeds jarel ank dat hy aan ons land 'n by
drae ten opsigte van hierdie kultuurvorm ver
skuldig is. Ten gevolge van die fenomenale 
groei van die Uni versiteit, kon egter nag nooit 
fondse en geskikte huisvesting vir hierdie doel 
gevind word nie. Nou het die droom egter 

werkl ikheid geword. Voorsiening word gemaak 
vir 'n B.A.-graadkursus met Kuns as een van 
die hoofvakke, en vir 'n graacl- en 'n dip loma
kursus in die Beeldende Kunste. Mnr, Otto 
Schrod er is aa ngestel as die eerste hoogleraar 
en as hoof van die Departement. 

Mnr. Schroder is in 1913 in Londen gebore 
en het sy opleid ing in Hamburg (1933-1938) 
onder die bekende leerm eesters Oscar Boegel 
en Herm an Jonker ontvang. Tegelyk het hy 
aan die Universiteit van Hamburg onder proff. 
Sauerland en Gusta v Pauli Kun sgeskiedenis 
bestudeer. Daarna het hy sy studie in Wenen 
voor tgesit en in 1939 na Suid-Afrika gekom. 
In 1947 het hy ho m as kunstenaa r en kuns
onderwyser in Windhoek gevestig. 

Hier het hy in 1948 'n kunsskoo l gestig 
waar van hy die hoof is. Sy werk aan die kuns
skoal het 'n besond er sterk indruk gemaak op 
vakmanne soos mnr , Ant on Hendriks, dir ek
teur van die Kun smuseum in Joh annesburg. 
dr . J. W. von Moltke en prof. M. Bokhorst, 

Mnr , 
O . Schro der. 
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direkteur van die Michaelis-Kunsmuseum in 
Kaapstad. 

Op versoek van die Suid-Afrikaanse Inlig
tingsdiens is in 1959 'n keur van die grafiese 
werk van sy leerlinge saam met ander voor
beelde van kinderkuns na New York gestuur 
en in Amerikaanse kunsmuseums en skole ver
toon. 'n Soortgelyke tentoonstelling is daarna 
in Duitsland gereel. Mnr. Schroder is ben oem 
tot lid van die International Society for Edu
cation Through Art van Unesco. 

In Windhoek het hy 'n tak van die Suid
Afrikaanse Kunsvereniging gestig, en eers as 
sekretaris en daarna as voorsitter baie bygedra 
tot die stimulering van die kunslewe in die ge
bied. 

As kunstenaar het hy spoedig erkenning 
gekry. Hy het deelgeneem aan verskillende 
groot binnelandse kunstentoonstellings in 1947 
en 1948, aan uitstalJings by die Van Riebeeck
fees , die Bulawayo-eeufeestentoonstelling, die 
vierjaarlikse feestentoonstellings in 1956 en 
1960, die uitstalling van grafiese werk in Joego
Slawie, ens. Daarna is hy gekies tot Fellow of 
the Royal Society of Art (London) en tot 
Associate Member of the lnternational Insti
tute for Conservation. Onlangs het hy lid ge
word van die Association Internationale des 
Arts Plastiques (Parys). Skilderye van hom is 
deur die Regering vir oorsese gesantskappe ge
koop. Die kunsmuseums in Kaapstad en Jo
hannesburg het ook daarvan aangekoop. 

'n Groot aantal publikasies het reeds uit die 
pen van mnr. Schroder verskyn, o.a. artikels 
in vaktydskrifte, by. Die Bildende Kunst in 
sua. lind Siidwestairika en History of Art in 
South West Africa. 

Dosente Oorsee 

PROF. R. I. NEL, hoof van die Departement
 
Voedseltegnologie. het onlangs uit die buite

land teruggekeer waar hy verskeie kongresse
 
namens die Departement van Landbou-Teg

niese Dienste in Engeland en op die Vasteland
 
van Europa bygewoon het.
 
PROF. J. L. SADIE, hoogleraar in Eko

nomie, sal in Februarie 1963 .'n besoek aan
 
Nederland bring ingevolge die Suid-Afrikaans

Nederlandse Kultuurverdrag.
 
PROF. C.J. B. SMIT, hoogleraar in die Voed

seltegnologie, het die Departement van Land

bou-Tegniese Dienste gedurende September by
 
'nkongres in Engeland verteenwoordig. Prof.
 
Smit het ook verskillende 'navorsingsinrigtings
 
in Europa besoek.
 

DR. C. VERBURGH, Senior Lektor in die 
Vervoerwese, het gedurende Oktober en No
vember referate by byeenkomste in Madrid en 
Hamburg gelewer. Met die ondersteuning van 
die S.A. Skeepseienaarsvereniging. het hy ook 
'n studie gemaak van skeepvaartbeleid in ver
skillende Wes-Europese lande. 
Mnr. H . P. MULLER, lektor in die Bedryf
sielkunde, is vir 10 maande oorsee ten einde 
kursusse aan die Harvard Graduate School of 
Business Administration by te woon. Die kur
sus wat aangebied word, behels hoofsaaklik 
die bestudering van opleidingsmetodes in die 
nywerheid en handelswetenskappe, en sluit ook 
in besoeke aan opleidingsentra en toonaange
wende nywerheidsorganisasies in die V.S.A. en 
Kanada. 
MEJ. M. JACOBSZ, dosente in Kleding in 
die Afdeling Huishoudkunde, het twee 
beurse ontvang om haar studie in Kleding aan 
'n Amerikaanse universiteit voort te sit. Die 
beurse is toegeken deur die President Steyn 
Gedenkfondsstigting en die V.L.V.-Kaapland. 
Mej. Jacobsz het aan die einde van September 
na die buiteland vertrek. 
DR. 1. J. VAN BIUON, Senior Lektor in 
Sielkunde, het in September vir verdere studie 
na die Verenigde Koninkryk vertrek. Die 
Ernest Oppenheimer Memorial Trust vir oor
sese studie is vir een jaar aan dr. Van Biljon 
toegeken. 

Drie Pro/essore Tree AI 

AAN die einde van 1962 neem die Universiteit 
met leedwese afskeid van drie van sy bekend
ste en mees gewaardeerde professore, nl. proff. 
C. J. Theron, O. T. de Villiers en A. J. la 
Grange. Gesamentlik was hulle 70 jaar lank 
as dosente aan die Universiteit verbonde! Ons 
wil hulle van die opregte dank en hoe waar
dering van die Universiteit verseker, vir die 
waardevolle dienste wat hulle gelewer het. Mag 
hulle nog lank vrugbare bydraes lewer tot die 
gemeenskappe en werkkringe waartoe hulle 
nou toetree. 

Professor C. J. Theron 

IN prof. C. J. Theron verloor die Universiteit 
'n uitstaande akadernikus , 'n inspirerende leer
meester en 'n voortreflike mens . 

Christian Jacobus Theron is 'n oud-student 
op wie Stellenbosch trots kan wees. Hy het 
beide die grade B.Sc. in Landbou (1924) en 
M.Sc. in Landbou (1927) met lof behaal. Reeds 
op 1 Julie 1929 is hy as Lektor in Wynbou 
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Op V rydagaand , 17 A ugustus 1962, het 'n 40-lal oud-s tudente van prof . Theron aan hom en m el'. Th eron 
'n dinee ter aiskeid aangebied. Op die [oto, wal by di e geleentheid gen eem is, verskvn vln.r.: Dr. C. J . G. 
N iehau s (Hooj-Wy ndeskundige van die K .WY.), mnr. A. Kriel, prof. Th eron, m el'. Th eron, mn r. A . du T oil 

(Voorsii ter, K .WY .) en mnr, C. de Waal . 

aan die Universiteit van Stellenbosch aangestel. 
Gedurende dieselfde jaar het hy al die be
langrike wynlande van Europa besoek en is 
twee jaar later. op 1 Mei 1931. tot professor 
bevorder. Sedertdien het hy op die gesonde 
grondslag wat sy merkwaardige voorganger, 
prof. A. 1. Perold, aan die leerstoel vir Wyn
bou-Enologie gegee het, op sy eie, ewe merk
waardige wyse voortgebou. By sy aftrede was 
hy die dienende professor met die langste diens
termyn, nl. 31 jaar. Prof. Theron het dus let 
terlik 'n leeftyd aa n die Departement Wynb ou
Enologie gewy. 

Dit was 31 vrugbare jare. Prof. Th eron se 
vernaamste taak was seker om wynboukundige 
vaklui en boere op te lei. Da ard eur is voorsien 
in die groot behoefte aan opgeleide personeel 
vir die bedryf en aan boer e wat die wynbou 
wetenskaplik kan benader en beoefen. Nage
noeg elke wynkenner in ons land het een of 
ander tyd uit prof. Theron se wye kennis en 
ondervinding geput. 

Sy invloed het egter nog veel verder gestrek. 
Die verbetering wat hy in d ie metodes van 
wingerdbewerking, van snoei en van oplei ge
bring het , is een van sy voortreflikste bydraes 
tot die bedryf. Daaroor het verskeie publikasies 
onder sy naam verskyn. Onder sy leiding, en in 
samewerking met die K.W .V., is belangrike en 
uitgebreide navorsing gedoen om die aanpas
singsverrnoe van dru ifsoorte by verskillende 

streke, en hulle geskiktheid vir sekere wyn
tipes vas te stel. Ook sy werk in verband met 
onderstokke is oor die hele wynbougebied 
van ons land bekend. 

As wynkenner het prof. Theron die gawe 
besit om enige wyn krities en met 'n fynont
wikkeld e waamerningsvermo e na waarde te be
oordeel. Hy was dan ook 'n baanbreker om 
kwaliteitstandaa rde vir Suid-Afrikaanse wyne 
neer te le. Hierdeur het hy 'n besond ere bydrae 
gemaak tot die opbou van 'n eie Suid-Afrikaan
se wynkultuur. 

Prof. Theron was tuis in die hoo gste akade
miese kr inge; tog het hy 'n kind van die natuur 
gebly, en 'n praktiese boer met omvattende 
kennis van aIle vertakkings van die boerdery. 
Daarom was hy altyd die ideale raadgewer vir 
voornemende, jong en ou gevestigde boere. Sy 
studente en kollegas sal altyd aan hom terug
dink as 'n inspirerende leermeester , 'n man wat 
homself aan besonder streng perso onlike dissi
pline onderwerp het, en gevolglik ook hoe eise 
aa n andere gestel het. 

Prof. Theron staak nou sy werk as profes
sor aan die Universiteit , maar sy kennis is ge
lukkig nie vir die wynbed ryf verlore nie. As 
praktiese boer in Tulbagh se wereld, sal hy 
nog altyd die gewillige en gewaardeerde raad
gewer van die wynboe re van Suid -Afrika bly. 

C. T. de Waal. 
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Prof . O. T. 
de Villicrs . 

Prof . O. T. de Villiers 

Prof. O . T. de Villiers (0. T. soos sy kollegas 
en vriende hom noem) starn uit die Paarlse 
ViJjees. Tydens die Anglo-Boereoorlog het 
sy ouers Vrystaat toe getrek en daar is hy 
op Boshof gebore. Reeds as kind het hy intens 
belanggestel in diere; by sy ouerhuis het hy 'n 
hele klein dieretuin aangehou. Geen wonder dat 
hy later die veeartsenykunde as beroep gekies 
het nie. 

Na aanvanklike studie aan die destydse Grey
Universiteitskollege, is hy met 'n staatsdiens
beurs na Dublin om veeartsenykunde te bestu.. 
deer. In 1923 het hy die graad M.R.C.V.S. daar 
behaal. Hy is ook baie trots op 'n diploma in 
die debatteerkuns op sy vakgebied wat hy van 
die Veeartsenykundige Genootskap van Dublin 
ontvang het. Na sy terugkeer was hy staatsvee
arts, o.m. op Greytown, Bloemfontein, Kroon
stad en Middelburg, K.P., waar hy ook as lek
tor aan die Grootfonteinse Landboukollege op
getree het. 

In 1934 is prof. De VilJiers as Senior Lektor 
in die Veeartsenykunde op Stellenbosch aan
gestel. Benewens voorlesings in sy Yak, moes 
hy ook verantwoordelikheid aanvaar vir die ge
sondheidsdienste van die waardevolle stoet
kuddes van die Stellenbosch-Elsenburgse Land
boukollege. In 1953 is hy bevorder tot profes
sor. 

As dosent het hy bly be1angstel in navor
singswerk op sy vakgebied. Sy be1angrikste na
vorsing het gegaan oar die bloed van die vol
struis. Op grond hiervan het die Universiteit 
van Suid-Afrika in 1937 aan hom die graad 
D.Y.Sc. toegeken. 

In die 1aaste jare het prof. De Villiers hom 
begin beywer vir 'n tweede Fakulteit van Vee

artsenykunde in ons land . Hy maak geen ge
heim daarvan nie dat, indien so 'n fakulteit 
goedgekeur sou word, dit sy wens sou wees dat 
dit aan die Universiteit van Stellenbosch ver
bonde moet wees. 

Mev. De VilJiers, ook 'n Vrystater van ge
boorte, het bekendheid verwerf as Suid-Afrika 
se No. I breister. Die S.A. Wolraad het haar 
breiwerk met 'n goue medalje bekroon. Op die 
wyse het sy ook die landbou, meer in besonder 
die wolnywerheid, gedien. 

Prof. J. C. Swart. 

Prof. A . J. La Grange 

Prof. A. J . la Grange, Hoof van die Departe
ment van Opvoedkundige Sielkunde in die 
Fakulteit van Opvoedkunde, tree aan die 
einde van die jaar uit die Universiteit se diens 
om by die Nasionale Raad vir Padveiligheid 
'n betrekking te aanvaar as organiseerder van 
padveiligheidsnavorsing. 

Sy aanstelling in die nuwe pos was vir nie
mand 'n verrassing nie. Hy is deur ons land 
heen bekend as 'n pionier op die gebied van 
padveiligheidsonderwys. 

Prof. La Grange is 'n cud-student van hier
die Universiteit. Hy het in die twintigerjare 
onder prof. Wilcocks, huidige president van 
die Konvokasie, sy doktorsgraad verwerf. 

Sedertdien was hy eers onderwyser en skool
hoof, en daama Inspekteur van Nywerheid
skole in die Departement van Onderwys, Kuns 
en Wctenskap. As onderwysman het hy bekend 
geraak vir sy proefnemings met die Decrolyplan 
en 'n gewysigde vorm van die Jenaplan. 

Hy is in 1937 in die Universiteit van Pretoria 
aangestel as professor in Sielkunde. Geduren-

Prof . 
A. J . la Grange . 
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de sy dienstyd daar het hy 'n belangrike rol 
gespeel in .die stigting van die Suid-Afrikaanse 
Sielkundige Vereniging. 

In die Fakulteit van Opvoedkunde alhier het 
prof. La Grange hom in die besonder beywer 
vir die ontwikkeling van skool-kliniese dienste. 

Met die vertrek van prof . La Grange en sy 
alomgewilde eggenote ly nie net die universi
teit nie, maar ook die sosiale en die verenigings
lewe van die Eikestad, 'n gevoelige verlies . 

Prof. J. F. A. Swartz. 

'n Waardevolle Boekeskenk;ng 
aan die Un;vers;te;t 

OP Woensdag, 19 September, het dr. Otto 
Heipertz, Konsul vir die Duitse Bondsrepu
bliek, 'n waardevolle boekeskenking namens sy 
regering aan die Universiteit oorhandig. Die 
funksie het in die Africana-lokaal van die 
Carnegie- Biblioteek plaasgevind. Die Rektor 
het die boeke, wat deur die Navorsingsgenoot
skap van die Duitse regering geskenk is, na
mens die Universiteit in ontvangs geneem. 

Die 60-tal waardevolle boeke, baie waarvan 
andersins moeilik bekom sou kon word, is 'n 

besondere geskenk, daarin dat aan die Univer
siteit die geleentheid gegee is am hulle self te 
kies. By die keuse kon die Rektor, in medewer
king met prof. G. P. J. Trumpelrnann, Voor
sitter van die Biblioteekkomitee, dus met die 
besondere behoeftes aan die Universiteit re
kening hou. Dit is veral die Fakulteit van 
Geneeskunde, die Konservatorium vir Musiek 
en die pasgestigte Departement van Beeldende 
Kunste wat deur die skenking bevoordeel word. 

Dr. Thorn het met waardering gepraat van 
die jarelange goeie vriendskap en welwillend
heid wat daar tussen Duitsland en Suid-Afrika 
bestaan. Die boekeskenking is 'n bewys daar
van, en hy vertrou dat dit sal bydra om die 
bande wat daar reeds bestaan, te verstewig. 
Dr. Heipertz het (in keurige Afrikaans!) die 
hoop uitgespreek dat die boekeskenking veral 
die jonger geslag sal inspireer om die tradisie 
van vriendskap tussen die twee lande in stand 
te hou. Hy verlaat die Republiek binnekort, 
maar hy het die land en sy mense gedurende 
sy verblyf van 5-} jaar leer ken en waardeer. 
Daarom sal sy herinneringe aan hierdie vrien
delike land , en in besonder aan die Universiteit 
en die eikebome van Stellenbosch, altyd aan
genaam wees. 

As simbool van die hele skenking ont vang die Rektor 'n pragek semplaar van dr, Albert Schweitzer se 
standaardwerk Johann Sebastiaan Bach van dr , O. E. Heipertz. , Konsul vir die Duitse Bondsrepubliek, 
V'Ln.r.: Pro], A. Heydorn, m ev: Behrens, mnr. G. V. Marais (Bibliotekaris), pro], Thom, dr . W. Boedding
haus , mnr. P. J. Lombard, dr. Heipert z; prof. S. J. Pretorius (Registrateur), mev. Thom, prof. P. G. J. 

Triim pelmann, me v. T riim pelrnann, 



Stellenbosch maak Toneelgeskiedenis 

OP Dinsdag, 4 September 1962, is toneelge
skiedenis op Stellenbosch gemaak. Dit was die 
eerste opvoering van die Kaapse Streektoneel, 
wat ten gevolge van die herorganisasie van die 
N.T.O. tot stand gekom het. In hierdie ge
skiedkundige gebeurtenis het die Universiteit 
'n belangrike aandeel gehad. Die opvoering is 
onder die beskerming van die Universiteit, en 
in medewerking met die Departement Drama 
aangebied. Prof. Fred Engelen, wat ook as 
Direkteur van die Kaapse Streektoneel benoem 
is, bet as regisseur opgetree. 

Met die keuse van die stuk vir hierdie be
sondere geleentheid het prof. Engelen nuwe 
terrein betree. luffrou Edelwater (Lady Pre
cious Stream) van S. I. Hsiung is 'n sprankelen
de Chinese blyspel en die kunstige Chinese 
vorm van toneelspel is behou. In die afwesig
heid van decor en verhoogmeublernent, word al 
die aandag op die spelers toegespits. Deur hulle 
speeltcgniek en ruimtebeheersing word die te
kens wat bloot veronderstel word, in die ver
beelding van die toeskouers .sigbaar". 

Tine Balder (m ev . Engelen en deeltydse dosente in Die oordeel oor die stuk en die aanbieding 
die Departement Drama) soos sy verskyn in die titel daarvan was wyduiteenlopend, maar die ver

1'01 van die ton eelstuk Jufjrou Ed elwater, frissende andersheid daarvan het algemene by-

DIE A .C.v.v . HO U KONG RES OP STELLENBOSCH . 

Die [aarlikse A .C.V.v.-Kongres is van 25 tot 28 September op St ellenb osch gehou, Die dames was weer 
" s{ud ente" in II uis ten Bosch en die vergaderings is in die N eethlingsaal van die gebou vir Sosiale W eten
skappe gehou. Din sdagaand, 25 September, het pr ot . Th om die kongres geopen met 'n red e oar " Die 
Huidige Beeld van die A.C.v.V.". W oensdagmiddag was die Hoojb estuur en die spreeksters by die kongres 
die gaste van die R ekt or en m ev . Thom by 'n noenm aal . Op die toto, wat by die gelee ntheid geneem is. 
verskyn vLn.r .: Prot . E. Theron , mev. J. M. Raath, m ev. A. L. G ey er (Presidente), mev. Thom, mev. A . J. 

van del' M erwe, dr . Z. Steyn, dr. II . C. Lam bre chts (Org. Sekr.) . 
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val gevind. ,,'n Glasie bruiswyn" was die kom
mentaar van een kritikus. Prof. Engelen en die 
Departement van Drama het met hierdie op
voering beslis daartoe bygedra om hier te Ian
de nuwe beIangsteIIing in die toneei te bring. 

Besoek uit Nederland 

DIE afdeling Maatskaplike Werk van die 
Departement Sosiologie en Maatskaplike Werk 
het gedurende Augustus die besondere voorreg 
en ondervinding gehad om mej. Marie Kamp
huis, direktrise van die .Academie voor Sociale 
en Culturele Arbeid" te Groningen, Nederland. 
as gas-dosente vir twee weke te he. Mej. Kamp
huis is internasionaal bekend as 'n outoriteit 
op die gebied van Maatskaplike Werk, en die 
studente, dosente en lede van die publiek wat 
op akademiese terrein met haar in aanraking 
gekom het, kon nie anders nie as om diep on
der die besef te kom van haar insig, bree uit
kyk en visie op haar vakgebied. In haar open
bare lesings oor .Functie en Verantwoordelijk
heid van het Maatschappelijk Werk en Weten
schap" het mej. Karnphuis op heldere en we

tenskaplik gefundeerde wyse die plek en die 
bestaansreg van hierdie jong beroep in die 
hedendaagse sameIewing gemotiveer, en ook 
gewys op die noodsaaklikheid van opgeIeide 
personeeI om hierdie beroep te boefen. Hierdie 
lesings het pIaasgevind onder die beskerming 
van die Vereniging vir Sosiologie en Maatskap
like Werk van die Universiteit van Stellenbosch. 

Mej. Kamphuis het ook 'n reeks seminare vir 
die Honneurs-studente (Maatskaplike Werk) 
gelei en die finalejaarstudente het die geleent
heid gehad om aktuele probleme met haar te 
bespreek. Ongetwyfeld het hierdie klasse vee! 
daartoe bygedra om praktiserende en aspirant 
maatskaplike werkers beter te bekwaam vir 
hulle taak, veral wat betref die toepassing van 
bepaalde tegnieke. 

Op sosiale gebied was mej. Kamphuis ewe 
bedrywig. Haar wakker belangsteIIing in ons 
land en waarderende oog vir die natuurskoon, 
het haar 'n gewilde gas gemaak by diegene by 
wie sy aan huis gekom het. Onder andere was 
sy die gas van ons Rektorsvrou, mev. R. Thom, 
by geleentheid van 'n gesellige teeparty, en ere
gas by die huisdinee van Minerva. 

M ej. Kam phuis (twe ede van regs) geniet 'n koppie tee saam met, vL.n.r.: Mej. A . Muller, dr. J . J. de Villier« 
en prof. Erika Th eron. 
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Die Kursus vir Kerkorreli ste het wye belangstelling u itgelok . Op die [ot o , wat gene em is nadat die Rektor 
die kursus geopen het , verskyn v.l.n .r.: Mnr. C. Swan epoel (dosent ill orrel), prof . Th orn, dr. A . P. Tr eur
nicht (Reda kteur van die Kerkbode), ds. D. P. Hamman (V oorsitt er van die Fed erale Komitee vir Kerk
musiek van die N.G. K erk in SA.), en mnr. R. H. Behrens (Direkt eur van die Konser vatorium vir Musiek ). 

(Foto: Chri sto S . Botha.) 

'n Week van Kerkmusiek in die Konservatorium 

STELLENBOSCH, Musiekstad! Gedurende 
die voorjaarsmaande verdien die Eikestad 
hierdie naam. Behalwe die Studente-Sangfees 
wat die Maties aktief in die musieklewe betrek, 
bied die Konservatorium vir Musiek die laaste 
jare gereeld iets besonders aan , wat SteIlen
bosch in die middelpunt van die musikale be
langstelling plaas. Vanjaar was dit 'n kerk
musiekweek. 'n kursus vir kerkorreliste waarin 
praktiese hulp en leiding in verband met mu
siek tydens die erediens gegee is. Met hierdie 
kursus kon Stellenbosch, soos die Rektor in sy 
openingswoord gese het, 'n waardige tradisie 
uit die jare van prof. F. W. Jannasch voortsit. 

Die 50-tal kursusgangers, waaronder 'n hele 
aantal oud-Maties, het vyf dae lank van half
nege in die oggend tot nege-uur in die aand 
'n intensiewe studie van aIle aspekte van die 
kerkmusiek gemaak. As dosente het more. R 

IS 

Otterman, B. Scholten en Ch. Swanepoel op
getree. Die program het teorie en praktyk 
(koorsang, koorleiding en orrelspel) ingesluit 
en elke middag is 'n referaat oor 'n onderwerp 
uit die Kerkgeskiedenis gelewer. Hierdie lesings 
en die daaglikse kerkkonserte is vir die alge
mene publiek oopgestel. Een besoekster het 
haar waardering betuig met die opmerking dat 
dit darem 'n voorreg is om in ' n musieksen
trum soos Stellenbosch te woon. 

Die geslaagde studieweek is op Vrydagaand, 
5 Oktober, feestelik -afgesluit met 'n uitvoering 
van Bach se kantate .Wachet Auf" deur die 
Konservatoriumkoor, soliste en orkes onder 
leiding van Boudewijn Scholten. en werke van 
Vivaldi en Bach deur die Stellenbosse Stryk 
orkes onder leiding van Pierre de Groote. 

JAN BOUWS. 



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

U stuur 

u mate ... 

Ons stuur 

u baadjie 

• • 

VIR 
MAATVORMS 
EN VERDERE 
INLIGTING 
SKRYF AAN: 

LET WEL: 

Maatvorms ook verkrygbaar 

by aile takke van 

u OUD-MATIEBOND 
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ARTIKELS
 

Ons besoek die
 

FAKULTEIT VAN INGENIEURSWESE
 

EEN van die uitstaande kenmerke van die Westerse beskawing is sy sterk tegnolo
giese karakter, in die ontwikkeling waarvan die ingenieurswetenskap 'n beslissende 
rol gespeel het. 

Die ingenieursbedryf het sy oorsprong in die militere kamp. Die dakk appe van 
die Groote Kerk in Adderleystraat, Kaapstad, is in die 1ge eeu nog deur militere 
ingenieurs ontwerp en opgerig. Veral ten gevolge van die industrialisasie in Europese 
lande, het die behoefte aan die dienste van die ingenieur ook buite die militere 
terrein sterk toegeneem, sodat mettertyd onderskei is tussen militere en burgerlike 
of siviele ingenieurswese. Uit laasgenoemde bet die veelvuldige vertakkings van die 
ingenieurswese, soos ons dit vandag ken. ontwikkel. 

Vanda g is die handhawing van ons hoe lewenstandaard ondenkbaar sonder die 
dienste van die ingenieur. Die vervaardiging van nagenoeg elke stuk gereedskap wat 
ons daagliks hanteer, is deur die ingenieurswese moontlik gemaak. Die ingenieur 
beplan en bou ons spoorwe e, paaie, brue, damme en kanale. Sy werk is sigbaar in 
ons motors . vliegtuie, kragsentrales , radio's en in die wereld van die elektronika en 
kommunikasie. Die opkoms van die moderne groot stad, waar miljoene mense 
saamgetrek word en van vars water en voedsel, behu ising en vervoer voorsien moet 
word, is onmoontlik sander die ingenieur. In medewerking met die mediese beroep 
is reinigingstegnieke vir drinkwater en afvalwater ontwerp. Daardeur is die her-

Hi er dem onstr eer twee senior student e in die grondmeganika-laboratorillm van di e Siv iele 
Depart eme nt, aan 'n groep skoliere ho e 'n grond se vermoe om wat er deur te laat , gemeet kan 
word . Die grondmonsters kom in die dikker glasbuise op die Iot a . Die druk en die vloeitempo 
van die water wat deur die monster gejorseer word, word dan geme et . 

Die resultate van hierdie toet se is van belang by 'n verske idenheid van ingeni eur sprobleme, 
bv . by die dreinering en die konsolidering van gronde, die ball van damme , e.s.m. 



verbruik van ons kosbaarste mineraal, water, 
moontlik gemaak, en gevreesde epidemies feit
lik uitgeskakel. Die rigting wat vandag bekend 
staan as Gesondheidsingenieurswese het sy oor
sprong in die toepassing van die navorsings
resultate van manne soos Pasteur. en bet 
wesentlik daartoe bygedra om die lewensver
wagting van die mens met sowat twintig jaar te 
verhoog. 

Ons land beleef tans 'n industriele om wente
.)	 ling en 'n tydperk van kragtige ontwikkeling op 

aile gebiede Ie voor. Grootse skemas, soos die 
Oranjerivier-ontwikkelingsprojek, word in die 
vooruitsig gestel. Die oprigting van nuwe fa

.J brieke, die ontwerp van vervaardigingsprosesse, 
die beplanning van provinsiale en stedelike ver
keerstelsels, die bou van besproeiingsdamme. 
kanale en tonnels, die ontwikkeling van elek
triese krag, die radiowese, die ontginning van 
minerale en ontwikkeling op landbougebied
dit alles maak die toekoms vir die ingenieur in 
Suid-Afrika nie net rooskleurig rue, maar. en 
dit is belangrik, uitdagend . Daar is baie moei
likhede wat oorwin moet word. lastige probleme 
wat opgelos moet word. Maar die ingenieur se 
diepste bevrediging Ie juis daarin dat sukses op 
harde, toegewyde arbeid volg , en dat die resul
taat van sy arbeid vir sy medemens en vir sy 
vaderland tot voordeel mag strek. 

Daar bestaan 'n ernstige tekort aan ingenieurs 
in Suid -Afrika. Die Republiek staan op tegnolo
giese gebied aan die spits in 'n vinnig ontwaken
de vasteland. Om hierdie magsposisie te behou, 
sal meer tegnoloe, wetenskaplikes en ingenieurs 
na yore moet kom. Ons huidige politieke ont
wikkeling vereis die opbou van 'n omvangryke 
grensnywerheidskompleks. gepaard met die op
heffing en ekonomiese ontwikkeling van die 
naturel, Die verhoging van die lewenstandaard 
van die massas mag daartoe lei dat die huidige 
landbouproduksie onvoldoende sal wees en dat 
die beplande toekomstige besproeiingsprojekte 
reeds vroeer aangepak sal moet word. 

Op die oomblik is die jong ingenieur se pro
bleem nie om 'n betrekking te kry nie, maar om 
te besluit watter aanbod hy moet aanvaar. 
'n Verskeidenheid beurse en toekennings vir 
binnelandse sowel as nagraadse buitelandse 
studie word aangebied om meer studente na die 
beroep te trek. Die prestasies van die Suid
Afrikaanse ingenieurs het afdoende bewys dat 
ons oor die regte kwaliteit manne-materiaal be
skik, maar tensy meer studente hulle vir oplei
ding as ingenieurs aanmeld, sal sulke groot 
werke soos die Oranjerivierskema nie sonder 
die hulp van buitelandse firmas aangepak kan 
word nie. 

Suid-Afrika is 'n jong en uitgestrekte land 
met 'n betreklike klein effektiewe bevolking. 
Daarom is daar net 'n beperkte behoefte aan 
gespesialiseerde ingenieurs, Die Suid-Afrikaan
se ingenieur se kennis en vaardighede moet dus 
nog die hele veld van die ingenieurswese dek. 
Met die vyfjarige kursus beoog die Universiteit 
van Stellenbosch om hierdie bree , en tog ge
spesialiseerde opleiding te verskaf. Gedurende 
die eerste vier jaar word 'n deeglike fondament 
in die basiese wetenskappe gele, en die hele veld 
van die Ingenieurswese gedek. Die vyfde jaar 
word byna uitsluitlik aan die eie vakrigting 
bestee. 

Ten gevolge van die fenomenale tegnologiese 
ontwikkeling, het verskeie oorsese lande soos 
Frankryk, Holland. Belgie, Rusland en die 
V.S.A.. ondervind dat die vierjarige kursus vir 
ingenieurs algaande meer ontoereikend geword 
het. Net soos in die geval van die mediese 
wetenskap, het meerdere kennis gelei tot 'n 
wyer arbeidsveld. Om daardie wyer veld effek
tief te kan bedien, moes die opleidingstydperk 
van die ingenieur, net soos die van die medikus, 
verleng word. 

As erkenning van die feit dat die Stellenbosse 
ingenieurs een jaar langer opleiding ontvang, 
word aan die einde van die vyf jaar twee grade. 
nl. B.sc. en RIng., aan hulle toegeken. Die 
meeste instansies wat ingenieurs in diens neem, 
erken ook die langer opleiding by die vasstelling 
van beginsalarisse. Die ervaring het geleer dat 
die student juis in sy vyfde jaar so 'n gesonde 
ontwikkeling deurmaak, dat hierdie jaar nou as 
die waardevolste deel van die ingenieursoplei
ding beskou word. 

In Stellenbosch se Fakulteit van Ingenieurs
wese word opleiding verskaf in vyf hoofrig
tings, nl : 

Siviele Ingenieurswese 
Elektrotegniese Ingenieurswese (Swak

stroom en Swaarstroom) 
Elektrotegnies-Geofisiese Ingenieurswese 
Werktuigkundige Ingenieurswese (AIge

meen en Bedryf) 
Landbou-Ingenieurswese. 

Opleiding in Chemiese en Verkoelingsinge
nieurswese sal waarskynlik oak binne afsien
bare tyd aangebied word. In die Eeufeesfonds
brosjure word ruim, goed toegeruste laboratoria 
en 'n moderne nuwe Ingenieursgebou in die 
vooruitsig gestel. Hierdie toekomsplanne inspi
reer dosent en student tot nuwe inspanning en 
toewyding, en hou die moontlikhede in dat Stel
lenbosch 'n nag grater bydrae sal kan lewer om 
die verlammende tekort aan ingenieurs in ons 
land uit te wis. 
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I Siviele Ingenieurswese 

Die laboratorium vir Siviele lng enieurswese maak
 
ruim voors iening vir praktiese onderrig in aIle ver

takkings van hierdie ingenieursrigting. Dit buisves
 
'n afdelin g vir waterloopkunde, en bevat verder 'n
 
afdeling vir grondmeganika, 'n afdeling vir beton
 
en ingenieursmateriale, 'n afdeling wat 'n moderne
 
toegeruste fynwerkswinkel en modelkamer huisves
 
en 'n afde1ing vir strukture met die nodige
 
masjiene en apparaat.
 

'n Bou- pan eel vir n hUI in Suid-Airika 
se basis op die Suidpoolkont inent word in 

die laborat orium vir Siv iele In genieurswese 
aan 'n stru kturele toets onderw erp , 

Die toetsmasiien kan 'n druk 
van 200 Ion uitoei en. 

Model van Damoorloop met Vibrerende Waterskoot 

'n Vr y vallende waterskoot oor 'n damoorloop ma g in so m m ige gevalle vibreer en so kappels o f golwings 
vorm . Hierdie vibrasie kom voor waar die ononderb roke oorloopkruin lank gen oeg is en die wat erskoot 
ni e te dik is nie . Die versky nsel vero orsaak drukgolw e in die lug wat m et geraas gepa ard gaan en seljs ruit e 
op 'n holjm yl ajstand kan bre ek . Dit is egter seid e ge vaarlik vir die strukt uur self. 

Die verskynsel kan voorkom word deur vry eli k lug in te laat agter die vallende waterskoot. Dit word ge
doen met behulp van regop verd eelpilare op die oor loopkruin , Die wat erskoot word sodo ende in korter 
lengtes verd eel en egalige belugting tussen die sko ot en di e dammuur moontlik gema ak, wal dan die vibr asie 
uitskakel: 

Op die [oto kan die vibrerende kappels duidelik as horisontale ligstrepe gesien wo rd. 



Werktuigkundige Ingenieurswese 

Die Ajdeling We rktuigkundige l ngenieurswese be
vat a.a. 'n hele aanta l kas bare masjiene asook 'n 
werkplaas met fyn meganiese taerusting vir die 
ba u van appa raa t. Die fasiliteite vir die ap leiding 
van studente is in 1956 aans ienlik aangevul deur 
die ap rigting en ingebruikneming van 'n groat en 

maderne stoom ketel. 

Die Polariskoop 

'n Fina leiaa rstudent in die W erktuigkundige 
ln genieurswese is besig met S)' Skripsie 0 01' [ot o
elastisiteit, tel' verkrygin g van die grade BiSc, 
en B.ln g. Op die /010 word 'n kraanhaak ge
toets en op die [oto hi eronder kan die span

ningspatroon gesien word . 
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Die Lemroostertonnel 

Die bou van hierdie apparaat en die toetse wat daarop uitgevoer word, vorm deel van 'n M.Sc . LngsSkripsie. 
Wind word oar 'n rooster lemme geblaas, en deur die defleksie van die lug te me et, kan die kragte wat op 
elke lem inwerk, bepaal word. Die resultate word gebruik vir die ontwerp van waaiers, kom pressors en 

turbines waar lug op 'n gelyksoorti ge manier deur lemroosters beweeg. 

DIE INGENIEURSTUDENTE 

Die Ingenieurstudente? Hulle is 'n groep persone wat minstens vyf, maar gewoonlik 
ses jaar op die Akker bly, en 40 van die 45 klasse per week in die Ingenieursgebou 
deurbring. Hulle aktiwiteite daar sluit in, benewens akademiese werk, 'n daaglikse 
eksklusiewe modeparade, waarvan verbygangers nie veel hou nie. "Slordige spul 
intellektuele barbare", of "Jy sien hulle nooit deelneem aan die studentelewe nie", 
is opmerkings wat soms in die omgewing van die Ingenieursgebou gebrom word . I 

Tog is ons nie so 'n slegte klomp nie. Ander mense kan nie verstaan waarom am 
nie tussen klasse uit die son kan bly nie. Ons kan weer nie verstaan waarom 'r 
vietse dame altyd besluit am voor die Ingenieursgebou van haar fiets af te dompe 
nie! Aile informele drag is oak nie slordig nie, en daar is haas geen aspek van die 
studentelewe waarby die Ingenieurstudente nie hulle gewig ingooi nie. 

V.S.LS. staan nie vir .Vereniging van Sielsieke Ingenieurstudente" nie! "Stellen 
bosse" is die woord. Omtrent die daad is daar geen twyfel nie. Onder die V.S.LS. S( 

beskerming verskyn die maandblad "Momentum" asook die jaarblad "Sigma" 
en hulle organiseer gereelde uitstappies en filmvertonings. 

Sommige dames beskou ons as te "brainy" vir goeie maats, maar dit hou on 
darem nie van die dameskoshuise af weg nie! 

Benewens al die sosiale bedrywighede, moet ons nag omsien na een van di 
volste kursusse aan die Universiteit. Met die oog daarop am soveel as moontlik va: 
ons dosente te leer, oak indirek, is die formele muur tussen dosent en student afge 
breek. Dit kan dus verstaan word dat die "koffie-klas" in die Ingenieursfakulte: 
ontstaan het. In hierdie koffieklasse leer die dosent nie net sy studente ken nil 
maar die studente leer oak waardevolle lesse uit die praktiese ondervinding van di 
dosent. 

Oar een ding stem ons almaI saam: ons salons kursus vir g'n ander verruil nil 
al moet ons ons soms oorwerkl BRAAM LE Ron: 
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E/ektrotegniese 
Ingenieurswese 

1

In .die Ajdeling Elektrotegniese 
lngenieurswese is daar 'n masjien
laborator ium wat toegeru s is met 
al die masj iene wat vir 'n deeglike 
kursus nodig is. asook 'n laborato
rium vir rneette gniek. Daar is twee 
ru im laboratoria vir Elektronika en 
Kommunikasie, 'n ligtegniese labo
ra torium en voorsiening vir 'n 
ak oestiek-laborator ium. Verder be
skik die Afdeling oor 'n Hoog

o	 spanningslabo rato rium en twee 
gocd toegeruste werkplase vir 
Swaar- en Swakstroom-elektro

tegniek . 

In die Swaarstroomlaboratorium 

Gr oot , t urbine-aangedrewe wisselstroomgenerators wat in krag
sent rales ele ktrisiteit vir ons m oderne samelewi ng opwek , word 
op klein skaal nageboots. Die twee identiese motorgenerators telle 
in die voo rgrond maak stude nte m eer vertroud met hierdie 
m asjiene. III die agtergro nd volg prot. A . H cydorn , Hoof van die 
Elektrotegniese Afdeling , die bereke ninge wat 'n stude nt (H. R. 
Kretchmer) uit voer, 

Di e Masjieulaboratorium 

Grajiek e is deel van die alledaagse tool vall die ingcnieur. Mnr . J. F. Uys, Senior Lek tor ill Elektrotegnicsc 
Ingenieurswese ell mnr. F. S. van der M erwe, stude nt in die [inalc jaar, be paal eksperimenteel die ken lyne 
van 'n gelykstroo mmasjien. Fo ro's: Christo Botha . 



I 

M eting van die spannings in 'n ploe gbalk ten 
Hier voor word elektroni ese apparaat gebruik, 

plak word , verlengings met 

Landbou-Ingenieurswese 

Die Ajdeling Landbou-in genieurswese dek 'n wye veld 
'n Belangrike onderafdeling is landboukrag en mega 
niese toerusting, waarby ingesluit is die ontwerp val 
implemente en apparaat wat in die landbou en in ver 
wante bedrywe gebruik word. Ander vertakkings i: 
grondkunde en landbou-waterbou, waarby die terreini 
van besproeiing en dreinering ingeskakel is. Aanda; 
word ook gegee aan die ontwerp van strukture en ge 

boue vir landboudoeleindes. 

Die swaa rte punt van 'n trekker 
word bepaal. Die ligging van hier
die punt is van belang by be
rek enin g van die stabiliteit van di e 
tre k ke r onder uit erste werktoe
stande. Dis 'n vo orbeeld van 
meting met eenvoudige hulpmid
de/so 

gevolge van sko kbelasting deurdat 'n hindernis getref wora 
war deu r m iddel van weerstandstrokies, wat op die balk ge 
'n akku raath eid van miljoenstes kan me et, 
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Die Que sal 

in die Nuwe 

Voortleef 
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DIE REKTOR 

WILGENHOF WORD HERBOU 

" ... op dieselfde plek, 

ooreenkomstig die patroon van die oue" 
\ ... DIE Wilgenhoffers wou he die nuwe Wilgenhof moet op dieselfde plek 

gebou word . In die Universiteitsraad het ons egter gedink: Nee, die perseel 
is te kosbaar; daar moet nog eendag 'n akademiese gebou opgerig word! 

Maar die Wilgenhoffers het volgehou. Hulle sou dan kwansuis 'n groat 
bedrag bymekaar maak, as hulle bydrae, om die nuwe Wilgenhof op die
selide plek te bou. Hulle het lank kajuitraad gehou, en my naderhand 
meegedeel dat hulle onderneem om v66r 31 Desember 1959 'n bedrag van 
R30.000 aan die Universiteit te oorhandig. 

Ek het nou taamlik gerus gevoel: hulle sou tog nie so 'n groot bedrag 
kon insamel nie; en dan bou die Universiteit maar later 'n akademiese 
gebou op die strategiese perseel! 

Daarna het ek van re-unies en insamelings gehoor - en daar sou glo ook 
mooi bydraes ingekom het - maar nietemin het ek redelik gerus gevoel. 
'n Mens kan jou dus voorstel hoe groot my verbasing was toe prof. Danie 
Craven my kom se dat "die manne" die geld gaan kry! Ek kon dit egter 
nog steeds nie glo rue. Maar toe hy 'n paar dae later vir my die tjek bring. 
moes ek dit glo, half verslae soos ek was. En dit was toe nog selfs meer as 
'n maand voor die vasgestelde dag! 
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Ek wil aIle Wilgenhoffers en oud-Wilgenhof
fers van harte gelukwens met die pragtige 
prestasie wat hulle gelewer het. Wilgenhof se 
perseel is uitnemend geskik vir 'n akademiese 
gebou, maar as mense kan doen wat hulle ge
doen het, toon hulle 'n gees van durf en be
sieling wat 'n mens ten seerste waardeer en 
respekteer. 

Die Universiteit gaan met graagte akkoord 
dat ons die nuwe Wilgenhoj op dieselide plek 

oprig, en oak dat die Nuwe ooreenkomstig die 
patroon van die Que gebou sal word. Die Nuwe 
sal grater as die Que wees, 180 teenoor 105. 
maar dit is wenslik as ons wil verseker dat die 
Nuwe in die grater studentelewe van vandag, 
sy regmatige plek sal inneem en behou. 

Mag die tradisie en die krag van Wilgenhof 
steeds verder in die toekoms ingedra word, in 
die diens van Stellenbosch en in die diens van 
ons hele land en al sy mense. 

Van Geslag tot Geslag 
DIE meegaande foto van die drie geslagte 
Wilgenhoffers is geneem tydens Wilgenhof se 
reunie-braaivleis op Saterdagaand, 22 Septem
ber 1962. Dit was die laaste reilnie in "die au 
plek". Sowat 200 huidige en oud-Wifgenhoffers 
het plegtig afskeid geneem van die au gebou 
waaraan soveel betekenisvolle herinneringe 
kleef, en waar sovee! groat manne deur die jare 
gehelp is om hulle voete ferm op die eerste 
sport van 'n vrugbare lewe van diens te plaas. 
Die eie ou kamer is weer opgesoek, jaarmaats 
het mekaar gevind, daar is gesels en verte!. 
Saterdagaand kon au Wilgenhof se hartklop 
weer duidelik am die braaivleisvure in die 
kwod, en in die gebruiklike huisvergadering 
aangevoel word. 

Sondag, na huiskerk, is die manne uit 
mekaar . . . tevrede. Wilgenhoj sal herbou 

word. Dat die Nuwe grater sal wees en dat die 
beroemde Bos sal verdwyn, aanvaar hulle as 
onvermydelike gevolge van die ontwikkeling 
van die Alma Mater. Maar die Bekfluitjie sal 
weer daar wees, hoewel met drie in plaas van 
twee rye note! Die kwod sal daar wees, en die 
gemeenskaplike badkamers, en die drukkamer 
en die galgpaal . .. En dit alles op dieselfde 
perseel, met die sierlike Hoofgebou as skakel 
met die verlede. Die nuwe geslagte kan maar 
kom; hulle sal in die nuwe Wilgenhof nag 
daardie unieke opvoeding kry wat van hulle 
mense sal maak, want, die Que sal in die Nuwe 
bly voortleef! In September van die jaar waarin 
die nuwe Wilgenhof in gebruik geneem word, 
sal die Wilgenhoffers weer van oor die hele 
land korn am "Doll Dear " te speel op die 
nuwe Bekfluitjie. 

Tot in die derde geslag! Ge orge Craven (huidige Wilgenhoffer) gesels met sy vader, dr. Danie Craven (WiI
genho] 1929-35) en sy oupa, mnr. George Hayward (Wilgenh oj 1903). Wilgenh oj het 'n ware [amilie-kos

huis geword! 



BEN MARAIS 

Die vriendskapsbande hier 

gesmee, bly vir my van die 

fyn gaud van die lewe 

AS ek soms saans, na 25 jaar, hier in die Noorde my oe toemaak, hoor ek nog hoe 
die Wilgenhoffers "Doll Dear" of "Wilgenhof, met jou warm showers" sing! 

Ek skryf as Wilgenhoffer van die jare 1928-1935. Dit was groot dae! Nie dat 
dit veel saak maak watter jare ek daar was nie, want juis dit is miskien die merk
waardigste feit om trent Wilgenhof, dat daar 'n deurlopende tradisie is wat Wilgen
hoffers saambind of hul nou al in 1905 daar was of in 1955. Die gesigte en name 
verander, die vriendekringe skuif met die jare, nuwe leiers kom en gaan, maar 
Wilgenhof bly en die tradisie loop deur. Of jy 'n Wilgenhoffer in Kenia of in Kaap
stad raakloop, dit neem nie lank nie of "die ou plek", al beweeg hy al dertig jaar 
heen en weer as die Suidoos waai, is gou-gou die middelpunt van bespreking. Want 
of jy nou al in Wilgenhof was in die dae van die koue stortbaddens of na die koms 
van die warmes (wat 'n luisterryke gebeurtenis was dit nie! Daaruit is 'n lied ge
bore! ). of jy die beroemde kat, Peerless geken het of die hondjie Sir-Droopy, of jy 
daar was onder aia Dassie en Japie Diedericks P.T.O. se regime of nie - Wilgen
hof het 'n stempel op jou afgedruk. Hier het ons alles saam gedoen en 'n sterk en 
lewende godsdienstige atmosfeer was deur die jare kenmerk van Wilgenhof. 

Die tradisie, oor sestig jaar opgebou, het nerens sterker gespreek as in die 
Herboufonds-pogings en -byeenkomste van die afgelope jare nie. Dadelik, by elkeen 
van hierdie reiinies het die jare tussenin weggeval en Wilgenhoffers was weer 
Wil genhojjers. Het seJfs die vorm van die ou koshuis, wat dit onmoontlik gemaak 
het vir 'n Wilgenhoffer om weg te kruip, en almal op kontak met mekaar aangewys 
het , nie meegehelp om hierdie lewende tradisie te vorm nie? Die vriendskapsbande 
hier gesmee, bly vir my van die fyn goud van die lewe. 

As die roem van Matieland wyd en ver Ie, is dit in dieselfde sin op kleiner skaal 
ook waar van Wilgenhof. Ek glo nie dat een enkele universiteitskoshuis in Suid
Afrika dieselfde mate van beroemdheid as Wilgenhof verwerf het nie. Nie alleen het 
Wilgenhof al 'n Eerste Minister en 'n hele string Kabinetsministers en parlements
lede, kultuur- en kerkleiers opgelewer nie, maar onder sy oud-studente is daar meer 
sportmanne van naam as wat ons kan opnoem en manne wat van die verantwoorde
likste poste beklee in haas elke afdeling van ons Suid -Afrikaanse samelewing. Die 
versoeking is groot om 'n paar honderd name van vooraanstaande Suid-Afrikaners 
hier neer te skryf en dit daar te laat as die heel sprekendste getuienis van Wilgenhof 
se faam! 

Maar ek weet dis nie wat die red akteur van my verwag nie. Hoe merkwaardig 
Wilgenhof sy studente en oud-studente sonder aansien des persoons saamgebind 
het, wil ek illustreer uit twee voorvalletjies tydens een van die onlangse reiinies, 

Oudergewoonte was daar 'n hofsitting en vir die geleentheid was een van die 
groot "Jutse" van die verlede, Aap Raats, op die stoel. Onder die vele aangeklaag
des (almal met reg op verdediging, maar almal tog uiteindelik skuldig bevind en 
mildelik beboet) was die oud- Wilgenhoffer Eric Louw, na buite aangedui as 
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Minister E. H. Louw . By het sy eie verdediging 
ewe sportief waargeneem en in die proses 
oudergewoonte kwaai met die hande beduie. 
Toe het die regter hom in die rede geval: 
.Louw, is jy dan familie van 'n windpomp, 
waarom swaai jy so met jou hande?" By die
selfde geleentheid moes 'n sekretaris vir die 
"Huisvergadering" aangewys word. Dieselfde 
E. H. Louw is voorgestel en gesekondeer. Maar 
blitsvinnig was iemand op sy voete met die 
vraag: "Maar kan die kerel skryf?" 

Dit is die gees van Wilgenhof deur die jare! 
Die pret, die ems, die spot, die byname - wie 
kan dit vergeet? En die produk van dit alles? 
'n Unieke samehorigheidsgevoel. 

Baie vroeg in my eerste jaar het ek die alge
mene benadering van die tyd leer ken : Hier 
maak ons van 'n matrikulant 'n mens! Ek 
huiwer nou nog as ek dink aan my eerste groot 
toespraak in 'n agterkamer van Wilgenhof, oor 
"Die Skandinawiese Sopkwessie". Twee ou 
here, wat sigbaar verveeld op die bed gele het, 
het my gehoor uitgemaak. Ek moes uitwei oor 
al die aspekte en dimensies van die gewigtige 

Die beroemde middeltrap wat deur al die 
jare nooit deur .sotlike" eersteiaars voete be
soedel is niel In die nuwe gebou word die 
buitetroppe beh ou r-: die dubbele middel
trap sow el as die enkeltrap vir eersteiaars. 

Foto's: Chri sto Both a. 

vraagstuk. As die aarde tog maar net onder 
my wou oopgaan! 

Dit was in die ou leeskamer waar 'n Wilgen
hoffer jare gelede oopmond aan die slaap ge
raak het. Sy maats was gou by met 'n lepel 
soul. Toe hy wakker skrik, was sy eerste woor
de: .Kerels, ek het nou so Iekker van die see 
gedroom - my bek is eintlik brak! " 

Balie Fullard, derde jaar B.A.I., sit heerlik 
op Wilgenhof se bankie op die grasperk. As ons 
verbystap, herinner ons hom dat dit klastyd is, 
maar hy antwoord dood luiters: "Nee kerels, 
ek gaan me, ek sit maar net hier om te kyk of 
al my .werkvolkies' al Yerby is ,job' toe." Dit 
was geen wonder dat sy .werkvolkies" die end 
van die jaar nie so ingenome was met sy pres
tasies me! 

Ek sou ure s6 kon aanhou. Dit is die een sy 
van Wilgenhof. Maar daarnaas was daar ander 
tye waarin die vensters wyd oop was na die 
ander wereld . . . Miskien was hulle nog die 
eintlike vormende bydrae van Wilgenhof 
op baie van ons en in die opbou van sy tra
disie . 
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IN ONS LABORATORIA 

DEGENERASIE 
SIEKTETOESTANDE 

GROEP VAN DIE W.N.N.R. EN DIE 
UNIVERSITEIT VAN STELLENBOSCH 
BY DIE KARL BREMER-HOSPlTAAL, 

BELLVILLE 

DIREKTEUR: PROF. DR. A . 1. BRINK 

DIE Degenerasie Siektetoestande Groep is een 
van twee-en-twintig erkende geneeskundige 
navorsingsgraepe in die Republiek, en die 
enigste aan die Universiteit van Stellenbosch. 

Geneeskundige navorsing aan ons universi
teite kon eers na behore uitgebou word na die 
totstandkoming van die W.N .N.R. in 1946. 
Sedertdien was daar, as gevolg van 'n stelsel 
van subsidiering van navorsing aan ons genees
kundige skole, merkwaardige vordering. Die be
leid van die W.N.N.R. is om navorsing te 
ondersteun deur middel van toekennings aan 
universiteite, die erkenning van navorsingseen
hede en -groepe, en om navorsingsprojekte te 
finansieer. Dit word gedoen deur middel van 
beurse, die toestaan van assistentskappe en 
dekking van · lopende uitgawes en kapitaal
toerusting. 

Die erkenning van 'n groep of 'n eenheid be
teken dat daar permanente navorsingstatus ver
leen word op grand van die kwaliteit van die 
navorsingswerk wat gelewer word. Dit bring 
ook mee dat die W.N.N.R. 'n verpligting aan

'n Hartkateterisasie word uitgevoer deur drs. F. P. 
R etief (voltydse internis) en C. M . Lewis (W .N.N.R . 
beurshouer). Dit word uitgevoer onder 'n beeld
versterker wat toelaat dat 'n mens die posisie van die 
buisies wat in die verskillende hartkamers geplaas 
word, duidelik kan sien, sel]s in 'n haij-verdonkerde 
kamer . Bloedmonsters en drukke word in die ver
skillende kamers en bloedvate gene em en die hart se 
hemodinamiese eienskappe ell die stojwisselings
aspekte word nagegaan. Die stojwisseling van die 
hartsiektes in Suider-Ajrika word hi erdeur ondersoek. 

vaar om die graep se bedrywighede finansieel 
te ondersteun. 

Daar is reeds twee-en-twintig geneeskundige 
navorsingseenhede by die verskillende inrigtings 
in die land en dit dek sulke belangrike gebiede 
soos voeding, kardiopulmonale navorsing, en
dokriene, tuberkulose, amebiase, bilharzia, 
virussiektes, pneumokoniose, ortopediese ont
wikkeling, tandheelkundige afwykings en dege
nerasiesiektes. 

'n Tweede ontwikkeling wat baie betekenis
vol was vir die vordering op geneeskundige ge
bied, is die instelling sedert 1950 van 'n ge
samentlike mediese personeel tussen die Pro
vinsiale Administrasies wat verantwoordelik is 
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vir hospitaaldienste, en die universiteite. Dit het 
beteken dat ak ademies georienteerde en be
kwame manne nou betrekkings met redelike 
salarisse in die opleidingshospitale op 'n vol
tydse of op 'n deeltydse grondslag kon aanvaar. 

Hierdie driemanskap, bestaande uit die 
universiteit wat die basiese huisvesting en fasi
liteite voorsien, die W.N.N.R. wat finansiele 
ondersteuning verleen, en die Provinsiale Ad
ministrasie wat sy hospitale en hulle fasiliteite 
beskikbaar stel, het toegel aat dat ons op navor
singsgebied geweldig kon vorder en dat daar 
dan oak reeds bydraes van hoe gehalte dwars
deur die land gelewer word. 

Die Degenerasie Siektetoestande Groep word 
reeds sedert 1958 erken. Die groep se werk
saamhede kan uit die aard van die saak 'n baie 
wye veld dek. Hier word ondersoek ingestel na 
die siekteverskynsels of weefselveranderinge of 
fisiolo giese afwykings wat mag voorkom ten 
gevolge van veroudering of ten gevolge van on
bekende faktore soos toksienes, dieetgewoontes, 
geneties-bepaalde faktore, ensovoorts. Dit be
teken dat gaandeweg 'n beter begrip in verband 
met die geaardheid en oorsake van hierdie toe
stande sal ontstaan . 

Die huidige werksaamhede van die groep is 

toegespits op projekte in verband met die vol
gende aangeleenthede : 

(a) Hartvatsiektes: Hier word nou veral klem 
gele op die stofwissel ingsprosesse van die hart
spier by besondere hartsiektes. Hier in ons land 
is daar by. 'n hartspier-aandoenin g wat baie 
meer algemeen voorkom, veral by die nie
blanke rasse, as in ander werelddele, Sulke ge
valle word bestudeer deur gewone kliniese 
waarneming sowel as deur spesiale en ingewik
kelde ondersoekmetodes wat 'n kateterisering 
van die hart insluit. Daardeur word 'n buisie in 
die hartkam ers gepla as en oak in die are wat 
die bloed afvoer van af die hartspier. Sodoende 
word daar bepaal wat die hartspier se suurstof
verbruik is, wat sy verbruik van energie
verskaffende stowwe soos glukose is, en oak of 
daar 'n ophoping van die afbreekprodukte soos 
priodruiwesuur en melksuur is. Soortgelyke 
studies is nog nie elders op hierdie toestancle 
uitgevoer nie. 

Die werk sal ook verder uitgebrei word deur 
eksperimentele dierwerk met rot harte en die 
perfusie van die lewende hart met verskillende 
stowwe, onder andere ook met radio-aktiewe 
kooJhidrate. 

Die elektroni ese waarnemingspos mel mnr. M. J. Theron (hartlong tegnikus, Provinsiale Hospitaaladmini
strasie) in behe er. T oerusting in hierdie vertrek skakel mel die hurtkateterisasie-taiel en met die Irapmeul. 
Hier is verskillende registreerders IVaI opnames maak van die meetbare kwantiteit e soos drukb epaling s, blo ed

suurstojbepalings, pol sspo ed, ventilasiesnelheid, ens . 



(b) Longtoestande: Hier is veral aandag ge
skenk aan die funksionele studies van die long 
se verrnoe tot gaswisselin g en daar is heelwat 
werk reeds gedoen op die gebied van die dif
fusievermoe van die long vir gasse by sommige 
aangebore harttoestande. Hierdeur word getrag 
om te bepaal hoe groot die bloedvloei deue die 
longe is tydens verskillende hartsiektes. Verder 
word die longfunksiestudies baie gebruik om 
die doeltreffendheid van die long te bepaal en 
is daar ook reeds 'n groot reeks norm ale mense 
ondersoek en die bevindings vergelyk met 'n 
groot aant al siektebeelde. 

(c) Die werkkapasiteit van normale mense 
met verskillende lewenswyses, asook die ver
gelykbare werkvermoe van pasiente met ver
skillende hartsiektes, maak 'n besondere deel 
uit van die geoep se week. Vir die doel is daar 
'n trapmeul gebou (deue die Univeesiteit van 
Stellenb osch), die enigste wat in hieedie land in 
gebruik is. Deur mid del van die toerusting, kan 
'n pasient 'n gegradeerde hoeveelheid oefening 
doen wat dan meetbaar is in terme van werk, en 
kan daar baie aspekte van sy fisiologie waar
geneem word deur elektroniese toe rusting. 
Onder andere word die gaswisseling, die pols-

Die inflam matoriese resp ons. Dr. H. P. Wasser m ann 
ikliniese [isioloog, Univers ite it van Stellen bosch) 
ondersoe k nouke urig deu r middel van m ikroskopie 
en oo k m ik rojot ogra fie die eien skappe van die se lle 
in die injlammatoriese respons op verskillende 
stadiums na die ver wekking vall di e injlum masie . Hy 
het reeds waargeneem dat die limjosiete by die 
donk er rasse die swart pigm ent melanien vervoer. 

Die trapm eul m er mnr. H . J. B. Jou bert (W .N .N. R .
navorsingsassistcnt ] bcsig om te oe jen, en prot . A . J. 
Brink , direkt eur VU I! die gro ep, by die kontrol e. G e
standardiseerde en geg radee rde oe jening wo rd hierop 

.... uitgevoer . Onderw yl die oe jening plaasvind 1V0rd 
da ar elek tro niese waar ne mings gem aak van [isio lo
giese parameters soos polssp oed , asemhalingsnelheid , 
blo eddruk , huidtemperature en wo rd ook die venti
lasie en di e gaswisseling by die pasient at n orrnale 
kontrole waargeneem , H ierdeur word die werkkapa
siteit van no rm ale m ense asook van pasient e m et 

hansiektes kwantitatie] bepaal . 
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spoed,. die bloeddrukveranderinge, ventilasie
snelheid, die elektro-kardiogram en die huid
temperature waargeneem. 

(d) Die injlammatoriese respons: Uitgebreide 
werk is reeds gedoen en gedeeltelik afgehandel 
in verband met selrespons tot inflammasie. 
Daar is veral aandag geskenk aan die verande
ringe wat die limfosiet ondergaan. Gedurende 
hierdie studies is dit ook ontdek dat hierdie sel 
'n draer is van die pigment melanien. Op sy 
beurt het dit weer aanleiding gegee tot 'n uit
gebreide ondersoek na die verskil in pigment 
hantering tussen die rassegroepe. Volledige 
bloedtellings op die drie rassegroepe in die 

Kaap is uitgevoer, en vergelyk met studies wat 
elders in Afrika en in die buiteland gedoen is. 
Die absolute verhoging van limfosiete in die 
donker rasse hou waarskynlik verband met die 
melanien-draende vermoe van hierdie selle . Die 
uitskeiding van melanogeen :in die urine is 
oak hoer by die donker rasse as by die 
blankes. 

Die navorsingsgroep is dus baie aktief op 'n 
verskeidenheid van projekte. Daar het reeds 'n 
aantal publikasies verskyn wat 'n goeie weer
gawe gee van die bedrywighede van die verskil
lende werkers. 

Die werksaamhede en die entoesiasme van 
die groep navorsers neem by die dag toe. 

n Elektrojorese apparaat m et outomatiese analise erd er word gedemonstreer deur mnr. M . A . Muller, teg
niese assistent, Universiteit van Stellenbosch , Deur middel van hierdie toerusting word die verskillende be
standdele van die prot eine in die menslike plasma ondersoek, Die verskillende [raksies word outomaties ge
analiseer en grajies geregistreer. 'n Ondersoek in ons laboratoria het reeds kon demonstreer dat, hoewe! die 
albumien gedeelte van die proteines by die nie-blank es in vergelyking met die blankes verlaag is ten ge
volge van wanvoedingsoorsake, die verhoging van die blobulien fraksie by die Bantoe waarskynlik nie op 'n 
grondslag van wanvoeding berus ni e, maar 'n genet iese oorsprong het. 

Foto' s: Christo Borha . 
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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 

BESTEt NOU EN WEES EERSTE 

PIKKIE BLOMMAERT BPK. 
MANSUITRUSTERS 

PLEINSTRAAT 61 

STELLENBOS~H 

POSBUS 94 

spells • • •••• 

wat dit speller Grosvenor daaremeen, staan VIr
 
die Kaap se vooraanstaande Ford-handelaars en
 

garagediens.
 
Kom besigtig die nuutste Ford-modelle in ons
 

toonkamers-die elegante Galaxie en Fairlane,
 
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


voortreftike garagediens as gemagtigde Ford

handelaars is wyd en syd bekend .
 

Grosvenor Motors 
STRANDSTRAAT 73. KAAPSTAD. BEL 2-5521 
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Vir kvvaliteit en vvaarde 

VVestnninster 85 

Doen gewone werk, Knoopsgale, Knope, Omkap, 8orduurwerk, Name skryf, ens. 
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WEG 35,
 
98-6489
 

PA RO W 

-NAAIMASJIENE
 

36 



SO ONTHOU 
EK MATIELAND 

deur 

DR . P. C. L U TTl G 

(HIERDIE artikel is 'n geredigeerde uittreksel 
uit die boek van dr . P. C. Luttig, "Herinne
ringe van die Luttig-Familie", geskryf kort 
voor sy dood in 1952. Na die voltooiing van 
sy studies in Edinburg, Skotland, en in Duits
land. het dr. Luttig 'n kort rukkie op Aliwal
Noord gepraktiseer en daarna op Prins Albert 
totdat hy die tuig neergele het.) 

In Januarie 1885 het ek na Stellenbosch ver 
trek am daar aan die Gimnasium en later aan 
die Victoria-Kollege te studeer. 

Ek moes tuisgaan in die pastorie by ds. 
Neethling. My broer Sarnie, Harry Neethling, 
seun van oom Stoffel Neethling van Prins 
Albert , en Jan en Hendrik Hofmeyer van 
Zoutpansberg het ook daar ingewoon. Ds. 
Neethling se seuns, Willie en Christie, sy vyf 
dogters en tant Hannie Neethling het ons 
groot .Jiuisgesin" voltooi . Ek het my beslis in 
goeie geselskap bevind. 

. Onder die taktvolle leiding van die waardige 
vader, moeder en tante het 'n godsdienstige 
atmosfeer in die pastorie geheers. Dit was vir 
my 'n voorreg am by so 'n huisgesin te kon 
inwoon. Ek kon veel meer van hierdie groot 
voorreg gebruik gemaak het. 

Die hoof van die Stellenbosse Gimnasium 
was mnr. Milne. Op sy personeel was mnre. 
Walker, Hubertus Elfers, Japie Krige en 
Henry Tindall, almal waardige onderwysers 

., \	 wie se nagedagtenis vir my aangenaam is. Ek 
het in die tweede klas van die Gimnasium 
begin en teen die middel van die jaar na die 
eerste klas oorgegaan. Op grond van my goeie 
vordering het my vader my 'n sakhorlosie pre 
sent gegee! Die toelatingseksamen na die Stel
lenbosch-Kollege het destyds in Junie plaas
gevind. Die professore van die Kollege was 
die eksaminatore. Die groot doelwit van die 

Dr. P. C. Luttig, 
as student aan die 
Universiteit van 
Dublin. 

Gimnasiumskoliere was om tot die Kollege 
toegelaat te word en daarom was die uitslag 
van die eksamens vir ons almal 'n besonder 
betekenisvolle gebeurtenis. 

Ek was gelukkig om te slaag. 
Ons volgende mikpunt was matrikulasie. 

Die volgende persone het nou by ons klas aan
gesluit: A. G. du Toit wat predikant in ons 
gemeente, Prins Albert, geword het, F. S. (later 
Senator) Malan, Dirk van Velden (later Pro
vinsiale Sekretaris in Transvaal), Johannes de 
Waal wat in Kalifornie verongeluk bet, en Jan 
Christiaan Smuts, later Veldmaarskalk in die 
Britse Leer en alombekende Suid-Afrikaanse 
staatsman. Daar was lewendige kompetisie en 
hoe verwagtings is van d ie rnatrikulasie-klas 
gekoester. 

Die professore het groot respek ingeboesem, 
nie net deur hulle intieme vakkennis nie, maar 
ook deur hulle lewendige persoonlike belang
stelling in die studente. Hulle waardigheid het 
by die eerlike student respek, waardering en 
selfs bewondering afgedwing. 

Daar was prof. Walker wat sy kla s geinspi 
reer het met sy diepgaande kennis van die 
Engelse letterkunde. Hy het in so 'n mate in die 
voorgeskrewe werke ingeleef, dat selfs die trae 
studente tekens van ywer en belangstelling aan 
die dag gele het - daar was lewe in sy klas. 
Prof. Walker het gewoonlik op Sondagagter
middag 'n Engelse preek ge1ewer waarna die 
studente graag kom luister het. Die ryke in
houd van sy preke en sy verhewe taal het 'n 
blywende indruk gemaak, wat seker ook daar
toe bygedra het dat sy studente so 'n diepe 
respek vir hom gekoester het. 

Ek dink ook aan prof. MacDonald. Hy het 
'n baie deeglike kennis van Grieks en Latyn 
gehad en het nooit moeg geword vir vert alings
werk nie. Iemand wat hom deur swak gedrag 
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of nalatigheid in die klas gehinder het, kon 
hy met deurdringende, skerpe taal betig. Hy 
het sy studente tot aanvullende studie aange
moedig deur 'n prys uit te loof vir die beste 
vertaling van die eerste boek van Virgilius . N. 
J. Brummer het die eerste prys verower, A. J. 
Malherbe het tweede gekom en skrywer derde . 

Ek kan nie nalaat om ons gewaardeerde 
prof. Thomson te noem nie. By was seker in 
die wieg gele om kennis mee te dee!' In sy 
klasse het alma!, selfs die paar wat gewoonlik 
nie gewerk het nie, hulle volle aandag aan die 
werk gegee. Sy dissipline was natuurlik. Selfs 
terwyl hy met sy rug na die klas allerlei dia
gramme en syferwerk op die swartbord ver
duidelik het, sou geen student dit waag om te 
probeer pret maak nie. 

In daardie dae bet die Kaapse Universiteit 
die eksamens in Junie afgeneein - ons het dit 
erens in die tweede helfte van die maand ver
wag. Wat was ons verbasing groot toe aange
kondig word dat die wetenskaplike deel van 
die eksamen eers gedurende die tweede helfte 
van Julie sou plaasvind. Dit het eers later dui
delik geword wat die rede vir hierdie verskui
wing was: een van die kandidate het beide 
Wetenskap en Letterkunde as vakke aange
bied. Hierdie kandidaat was niemand anders 
as Jannie Smuts nie! En sy doel daarmee was 
om die beurs te verower wat uitgeloof is aan 
die kandidaat wat die hoogste aantal punte in 
die eksamen behaal. 

' n Sekere John Kotze wat aan die South 
African College gestudeer het , het die beste 

gevaar in die Wetenskap en sover ek my kan 
herinner, het mej. Flora Sweeney die meeste 
punte in die Letterkunde behaal , maar Jannie 
Smuts het die beurs verower! 

Tydens die B.A.-eksamens het ek my hoog
gewaardeerde prof . Thomson eenkeer bitter 
teleurgesteI. Ons klas het nie Boer Matesis ge
neem nie en het dit dus baie moeilik gevind om, 
in Fisika, die Franse Wetenskaplike, Foucault, 
se metode am die snelheid van lig te bepaal, 
te verstaan. Prof. Thomson het baie moeite 
gedoen om die moeilike probleem sander Hoer 
Matesis aan ons te verduidelik. Na die eksa
men het ons voor die ou Leeskamer, waar die 
Uniedebatsvereniging gereeld vergader het, 
bymekaar gekom om die vraestel te bespreek. 
Die genoemde probleem was een van die vrae, 
maar aangesien die vraestel so lank was, het 
ek dit nie beantwoord nie. Die professor was 
bitter teleurgesteld en ek het dit baie berou 
dat ek nie liewers een van die minder belang
rike vrae oorgeslaan het am tyd vir daardie 
een in te ruim nie. 

Dit is toe besluit dat ek na Europa sou 
gaan om aan die Edinburgse Universiteit in 
die geneeskunde te studeer. Ek moes in Septem
ber vertrek, maar dit was my ouers se be
geerte dat ek die Gradedagplegtigheid in 
Augustus eers moes bywoon . Dis nog baie 
helder in my herinnering hoe ek en Jan 
C. Smuts, met ons togas oor ons arms, na 
die universiteitsgeboue gestap het om die er
kenning van ons arbeid aan die Kollege te 
ontvang. 

DIE EEUFEESFONDS NADER DIE R3 MILJOEN-KERF 
Op 24 Juli e vaniaar het die Sentrale Uit voerende Komit ee van die Eeujeesionds aang ekondig dat meer (Is 
R2t milioen reeds vir die Fonds ingesamel is. 'II Kw art van hierdie bedrag is deur oud-studente van die 
Universit eit geskenk. Die Lede van die Sentrale Uitvoerende Komitee is, voor v.l.n.r.: Dr. M . H. de Kock, 
dr. M. S. Louw tvoorsitter), dr. H . J. van Eck. Agter, v.I.II.r.: Mnr. F . J. Kirsten, dr. P. E. Rousseau, prof. 
C.	 G . W. Schumann, dr. A. E. Rupert, dr. H. B. Thom. (Afwesig: Prof. W. J. Pret orius en mill'. W. G. 

Col/ins.) 



Die massal.oor van Dagbreek en Minerva onder leiding van Albert Basson. Die begeleiding van die vloot
orkes het bygedra om hu/le uit voering van die Groot Mars uit Aida van Verdi een van die hoogtepunte 

van die Sangfees te maak, 

SO BOU HUL MATIELAND 

Die Sangfees word 'n 
Studente-onderneming 

DIE Studente-Sangfees het vanjaar op 13, 14 
en 15 September plaasgevind. Agt kore het 
opgetree, nl. ses koshuiskore, die Universiteits
koor en, na 'n tydperk van afwesigheid, die 
Kweekskoolkoor. Hierdie agt kore het uit so
wat 800 studente bestaan. 

'n Kenmerk wat vanjaar se Sangfees van al 
die voriges onderskei het, was die feit dat dit 
'n suiwer studente-onderneming was. Vorige 
jare het die komitee wat die Sangfees georga
niseer het, bestaan uit lede van die doserende 
personeel en het die Studenteraad net 'n ver
teenwoordiger op hierdie komitee gehad. Van
jaar het die komitee 'n ander voorkoms. As 
voorsitter tree 'n Studenteraadslid op, terwyl 
die lede van die komitee ook studente is wat 
die verskillende kore verteenwoordig. 

Die grater aandeel van die studente in die 
Sangfees blyk verder daaruit dat al die bege
leiers en begeleidsters sonder uitsondering 
studente was. Wat die deelname van soliste 
aan die Sangfees betref, is dieselfde beleid 
gevolg. Slegs een koor het soliste gehad wat 
van elders gekom het. Nog 'n belangrike aan
duiding van die steeds toenernende aandeel 
van die studente aan hierdie gebeurtenis, is 
die feit dat twee van die kore vanjaar deur 
studente gedirigeer is. 

Die Studenteraad en die Sangfeeskomitee 
misken vir geen oomblik die geweldige aan
deel wat ons voorgangers aan die Sangfees 
gehad het nie en ons is aan almal baie dank 
verskuldig. Ons is egter dankbaar dat ons kon 
toon dat, as 'n groot taak soos die organisasie 
van die Sangfees, aan ons opgedra word, ons 
die verantwoordelikheid met graagte aanvaar. 
Dit stel ons in die geleentheid om 'n bydrae 
te lewer tot die belangrike rol wat ons Uni
versiteit in die volkslewe speel - in hierdie 
geval op kulturele gebied. 

Die standaard van die sang was vanjaar 
weer eens hoog en het gunstige kritiek uitge
10k. Ons sal met aangename herinneringe aan 
die Sangfees van 1962 terugdink. 

Deon Jooste 

(Voorsitter, Sangfeeskomitee) 

BE.URSWE.NNE.RS 

DIE volgende Maties het beurse vir verdere 
studie ontvang: Francois Hanekom, pasver
kose Voorsitter van die S.R. (Abe Bailey
beurs); Wynand Louw (Unie-stipendiurn); Izak 
de Villiers (Croll-stipenclium); Christiaan Brand 
(Abe Bailey-beurs); Ian Jones (Rhodes-beurs); 
Erina Steyn (Konservatorium-stipendium) en 
Paul Loudon (Austin-stipendium). 
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'n Paar van die oud-M aties wat in Port Elizabeth .Jn tervarsit y" geho u het . V.l.n .r.: Mnr, J . J. Eb ersohn en 
mev . Ebersohn , mnr. T . Potgiete r en m ev . Potgicter, mei. I . Smit en mnr . E . Whittle. 

OUD-MATIEBONDTAKKE
 
Port Elizabeth 

DIE JAARVERGADERING van die Port 
Elizabethse tak van die Oud-Matiebond het 
vanjaar die vorm van 'n dinee , 'n kort verga 
dering en 'n dans in die "Skyroof" aan geneern . 
Mnr, Dirk Visser wat tot voorsitter herkies is, 
skryf: "Ongeveer 40 oud-Maties het op Sater
dagaand, 26 Mei, toegesak op die Marine 
Hotel, en daar is hard geprobeer am iets beters 
van hierdie funksie te maak as die gelykop 
uitslag van Intervarsity !" Die bestuur vir die 
jaar is soos volg saamgestel : 

Voorsitter : Mnr . Dirk Visser 
Onder-voorsitter : Mnr. N. J . Mouton 
Sekretaris : Mnr. T. Potgieter 
Penningmeester : Mnr. De Mist van Zyl 
Bykomende lede : Mme. Anno Nortje en 

J. J . Ebersohn en mej. S. Grobbelaar. 

De Doorns 

OP 16 Augustus 1962 is 'n nuwe tak van 
die Oud-Matiebond op De Dooms gestig. Dit 
heet die Oud -Matiebondtak Hexrivier. By die 
geleentheid is die vallei se oud-Ma ties deur 
dr. Danie Craven toegespreek, terwyJ mnr . 
A. J. Esterhuyse, Open bare Voorligtingsbe
ampte van die Universiteit , oak met die stig
ting behulpsaam was . Die eerste bestuur van 
die tak bestaan uit : 

40 

Voorsitter : Mnr. M. P. Ruben de Vill iers 
Sekretaris: Mnr. G. P. L iebenberg 
Add . Lid : Mev. Ett a van den Vyver. 

Beaufort-Wes 

OP 27 Augu stus het mnr e, P. J. Lombard en 
J . E. M. Verwey van die Afdeling Openbare 
Betrekkinge, na Beaufort-Wes afgereis om be
hulpsaam te wees met die stigting van 'n tak 
van die Oud-Matiebond op hierdie pragdorp 
van die Groot Karoa. Sowat 40 oud-Maties 
het die vergadering bygewoon. Die bestuur 
van die nuwe tak is saos volg saamgestel: 

Ere-President : Mnr, B. Stryd om
 
Voarsitter : Mnr. F. Hanekom
 
Vise-voorsitster : Mev. L. J . Jansen
 
Sekretaris : Mnr, P. J . van Velden
 
Tesourier: Mnr. C. Kannenberg.
 

Die jong tak beplan 'n saamtrek van al die 
oud-Maties van die orngewing, voar die einde 
van die jaar, en gro ot geesdrif heers reeds vir 
hierdie Iunk sie. 

Fort Beaufort 

OP 23 November is 'n tak van die Oud-Matie
bond op Fort Beaufort gest ig. Mn r, Hermie 
Greeff van Balfour was reeds geruime tyd besig 
am die oud-Mat ies van die omgewing vir die 
doel Ie organiseer. 



Meer bekend vir boekdrukkuns wat inter

nasionale pryse verower, is f\1.H.D. nie net 
tot die boekdrukkuns beperk rile . N.H.D. is 
inderdaad 'n volledige handelsdrukkery en 
voorsien kantore en die handel , AI wat u 
doen is om die telefoon op te tel. N,H .D. 
sal sorg vir keurige drukwerk en spoed ige 

afieweri ng. 
Aile kantoordrukwerk word gedoen* Vorms * Fakt ure* Rekeningstate 

ii . 1 :;\\:.:\! II* * TjeksKw itansies .i * Briefhoofde en koeverte
 
.:!.: ," >: :••.:•.• .••.•.: * Indekskaarte * Leggers
* Brosjures, Pamfl ette * Enige 

ander vorm van drukwerk vir 
kantoordoelein des. 

.' N.H.D. se kunsafdel ing sai u"* 
drukwerk van die begin af heip 

* Hoogsgesko

beplan. 

olde vakman ne en di e 
modernste toeru sling sal so rg vir 
'n keurige eind resultaat* Smaakvolle hantering van kle ure.* Sorgvuldige versorging van 
t ipografie.* Deeglike uitvoerin g van ontwerp. 

LAAT U DRUKWERK 
VIR DIE KANTOOR 
IN BEKWAME HANDE 

NASIONALE HANDELSDRUKKERY 
ZELDASTRAAT ELSIESRIVIER 

Telefoon: 98-391 t 

Verkoopkantoor: Leeuwenstraat 4, Kaapstad. Telefoon 2-2124. 
V& R 3703A 
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SUID-AFRIKAANSE STEENKOOL-, OLlE- EN 

GASKORPORASIE, BEPERK 

VAKATURES VIR GEGRADUEERDES 

As qevotq vo n u itbreidi nq in d ie om vcnq vo n ons teg nie se be mec kon ' n ve rd e re te or cti ese cql e rqr o r.d opgc bo u wo rd deu r 

d rywig hede , kon Se se ! be tre kkinq s oon bied o on "n oo nlo l cr: g e br uik te meek va n di e o pl ei dinqsku rsusae v/o l plccsfi k c c nqc 

g roduce rdes in - bied w o rd . 

Di e Te g nol o g ie se ln sli t uu t von Sa so/bu rg bied o nde r ande re di e 
Che mie se l ngenie urswese , 

vol g en d e kvrsusse vi r g eg rad uee rde s c cn . 

• W e rklu ig kund ig e Ing e n ie ursw ese , Die Goewerrnen tse rl i tikc o l vo n Bevo eqd hoid : 

• " Asso c ia te Mem b er 0 1 th e Insti t ute 01 Cberoic a l Eng in e er s" Elc ktt o tc qniese ln gen ie urswe se, 
Lidmccf skcp vo n d i e Chcmi ese l nstit uut , 

Chemie en Fisiko , Ons ncvorsinqso ld cli n g ste l be so nder b e  W er knc mer s hel d vs "n b eso nd ere g e le e n the id a m h ut d e eq fik 
lo ng i n pe rsone mel min s ten s ' n B.Se. [Hc ns.j- kw cu fi kc sie . tc b ek wcc m e n to e Ie rus v ir bevo rd e ring no hcer pa st e . 
Peste is be sk ikboar vi r io o g mo nn e wa l a o n d ie eind e von On s qo cd toe q er ust e o n tspon ni ng skl ub b ied [os iliteite v ir d eel 
h ie /d ie [ocr g rodueer , osook vir pe rso ne wc t ree ds p rak t ie se na me oo n b ykons a Ile spc rtsoor te en o n ls po nni ng. 
ervori nq opqedoen het. O ns oo lvo ng g roo g c ons oe ke of nu vroe in hi erdie v roe e s tad ium, 

sod c t vo llc dige bes o nd erh ed e bct yds ve rs fre k ke n word , Di e pe r

Die nsvo orwoo rdc s sluil in rui m vc rtc fvoo rd el e , 'n vc konsi ebonus , so on wa t in sy w e rk bel an g st el e n bereid is om hard te wc r~ , 

pcnsio en- en medi e se vo o rd·e le. Ole persone we t ens ocns te l , so l geen wyer ve ld v ir o nde rv indm g e n vo e ru itgo ng vi ncl a s in 

so l di e q e le en thai d he o m deu r midde l va n hul we rk 'n g ro nd ige d rc s tee d s q roei en d e Sc sol -o rq oni sc sie ni e . 

p ro kh e se kc n ni s en wyc o nd e rvi nd ing o p tc d o e n . Te so me h ie r - Rig U sk rywe , me l be sonde rhe d e van u lo opbc on to t d usv c r, c o n : 

Die Bestuurder, Personeeldeportement, Sasol, 

Posbus 1, SASOlBURG, OV.S. 

santam WAAR 

g,!iregistreerde depositonemende inslelling bled u U VANDAG 
AANTREKLIKE RENTE OP BELEGGINGS VEILIGPLUS 44 JAAR SE SEKURITEIT
 

LENINGS VERBANDE INKOMSTE·
 

BELASTINGADVIES . GRATIS BEWARING
 KAN BELE 
VAN DOKUMENTE 

EN 
VERSEKER 

Verseker by Santam vir {linke vereffening van aile eise vir Raadpleeg u naaste Santamkantoor vir 

verliese deur gratis pamfl ette en/of volledige in ligti ng. 
Santam het kanto re dwarsdeur die Re

I BRAND · STORM · INBRAAK publie k, S.W .-Afrika en die Rhndesies. 

DIEFST AL . MOTORONGELUKKE 

ONGEV ALLE EN SIEKTE 
V& ::>' 35 ~ 
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VAN HEINDE EN VER
 
Dr. D. J. Brand (M.Sc. 1950) het die dokOud-Maties in die Kalklig 

torsgraad in Soologie aan die Universiteit van 
Prof. dr . Ben Marais, hoogleraar in die Teo Suid-Afrika verwerf, en is onlangs benoem as 

logie aan die Universiteit van Pretoria, is deur Direkteur van die Nasionale Dieretuin in Pre
die Sanforth Foundation genooi om gedurende toria. Dr. Brand is 'n Scientific Fellow of the 
1963 of 1964 aan tien Amerikaanse universi London Zoological Society. 
teite lesings in verband met sy vak te gee. 
Hierdie opvoedkundige Stigting, waartoe ver Johan du Preez, onderwyser in Rhodesie, is 
skillende universiteite behoort, nooi elke jaar gekies om in Perth aan die Statebondspele
buitelanders uit wat in die een of ander vak deel te neem. Hy het reeds as student op Stel
rigting spesialiseer. Prof. Marais is die eerste len bosch (B.A. I en S.O.D. 1957) aan Dal
Suid-Afrikaner wat 'n uitnodiging van die ryrnplebyeenkomste deelgeneem. Dit is egter
Stigting ontvang het. eers gedurende die atgelope paar jaar dat hy 

bewys ge1ewer het dat hy 'n naelloper van for
Prof. Peet Nienaber (RA. LL.B. 1955) het maat is. Johan en Kid (skrumskake1 van N.O.

in Augustus 1962 die graad D .Phil. aan die Distrikte) is seuns van mnr. en mev. H. J. du 
Universiteit van Cambridge behaal. Preez van Stellenbosch. 

Mnr. Malvern Smith (B.A. 1957, Honneurs Oudmatie-GholfklubB.A. 1959) het die graad Honneurs-B.A. in 
Engelse Letterkunde aan die Universiteit van IN 'n brief aan die Rektor deel mnr. Franko 
Oxford behaal. Voordat hy met 'n Rhodes Marit ; mee dat hulle 'n oud-Matie-gholiklub 
beurs na Engeland vertrek het, het hy 'n tyd in Johannesburg gestig het. Hulle het reeds die 
lank in Natal onderwys gegee en daarna 'n eerste geslaagde .Tntervarsity" teen 'n groep 
lektoraat aan die Universiteit van Suid-Afrika oud-Ikeys van die Rand agter die rug. Met 
aanvaar. manne soos Frans Wessels , Justus van der 

Spuy, Adine Keyser en homself in die bestuur, 
Dr. 1. F. Holleman (M.A. 1938), direkteur hoop hulle dat die klub so aktief sal word 

van die Buro vir Sosiale Wetenskappe aan die .xlat ons iets op 'n geree1de basis aan die 
Universiteit van Natal , is van die begin van Fonds sal kan stuur". Die k1ub is 'n uitvloeisel 
1963 aangestel as hoogleraar in Sosiologie en van die Eeufeesfonds-insamelingsve1dtog aan 
in Afrika-Kultuur aan die Universiteit van die Rand . Matieland wens mnr. Maritz en sy 
Leid en, Nederland . klub alles van die beste toe. Hou die kop af! 

Oud-Maties Verdedig Suid-Afrika 

Dit was vir hierdie vier oud-Matie regsgeleerdes 'n hoe onderske iding , maar ook 'n ge weldige verantwoor
d elikheid, om die Republiek se soak 0 0 1' Suidwes-Ajrika vo or die W Sreldhot in Den Haag te goon stel en 
verdedig. By hulle vertrek uit Kaapstad, toe hierdie [ot o geneem is, was hulle blykbaar vol moed en self
vert rou e. V.l.n.r.: Adv. D. P. de Villiers (LL.B. 1941), mnr. R oss McGregor (LL.B. 1(38), verb onde aan die 
kant oor van die Staatsprokureur, adv , B . Miiller (LL. B. 1946) en dr, R. Verloren van Themaat (LL.B. 1937). 



Links, wyl e mnr . 
H. S. van der WaLl 
en regs , wyl e dr , 
M. M. Loubser. 

Ons eer hulle Nagedagtenis 

MAT/ELAND het met leedwese kennis ge
neem van die heengaan van verskeie bekende 
oud-Maties. 

DR. M. M. LOUBSER, afgetrede Hoofinge
nieur (Werktuigkunde) van die S.A.S. en H., 
is op 28 Julie in Pretoria oorlede. Nadal dr. 
Loubser in 1909 op Stellenbosch die B.A.
graad behaal het, het hy sy studie in die buite
land voortgesit. In 19J5 het hy die Dipl. Ing.
sertifikaat in Charlottenburg verwerf. Terug in 
sy vaderland , het hy van 1921 tot 1924 Toege
paste Wiskunde gedoseer aan die universiteite 
van Kaapstad, die Witwatersrand en Stellen
bosch. Bier het hy ook ses maande lank as 
professor waargeneem. 

In 1925 het hy die betrekking as ingenieur 
op die S.A. Spoorwee aanvaar, en is in 1939 
tot Hoofingenieur bevorder. Op grond van die 
uitnernende dienste wat hy aan ons land ge
lewer het , het Stellenbosch in 1942 aan hom 
die D.Sc-graad, honoris causa, toegeken. Tor 
kort voor sy dood het dr. Loubser nog op die 
bestuur van die Oud-Matiebondtak van Pretoria 
gedien . 

PROF. DR. H . BLlGNAULT, dekaan van 
die Fakulteit van Opvoedkunde aan die Uni
versiteit van die Oranje-Vrystaat, het op 8 
September op Bloemfontein op die gholfbaan 
beswyk. Sy skielike heengaan was ' n groat 
skok in onderwyskringe, want prof. Blignault 
was algemeen erken en aanvaar as een van die 
toonaangewende onderwysmanne in Suid
Afrika. 

Prof. Blignault het die grade B.A. (1919) en 
REd. (925) op Stellenbosch behaal voordat 
hy gaan onderwys gee het op George, Faure
smith en Bethlehem. In 1937 het hy vir verdere 
studie teruggekeer en die graad D.Ed. behaal. 
As student het hy 'n aktiewe aandeel aan die 
studentelewe geneern, ondermeer as voorsitter 
van die Studenteraad. 

In 1938 is prof. Blignault aangestel as dosent 
in Opvoedkundige Sielkunde aan die Oplei
dingskollege te Graaff-Reinet, In 1947 het hy 
as professor in die Opvoedkunde en in Siel
kunde na die Universiteit van die Oranje-Vry
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staat gegaan en was vanaf 1951 dekaan van 
hierdie Fakulteit. Hy het die Universiteit van 
die O.V.S . verteenwoordig in die Gemeenskap
like Matrikulasieraad, en het by die laaste 
silting voor sy dood as voorsitter opgetree. 

Prof. Blignault se wye ondervinding en sy 
helder siening oar onderwyssake sal veral in 
die georganiseerde onderwys gemis word. By 
was verskeie kere voorsitter van die Vrystaatse 
Onderwysersvereniging en van die Federale 
Raad van Onderwysersverenigings van S.A. 

MNR . H . S. VAN DER WALT, Kontroleur 
en Ouditeur-Generaal, is op 15 September 
skielik oorlede terwyl hy rolbal gespeel het. 

Mnr. Van der Walt het in 1921 die B.A.- en 
in 1923 die REd,-graad op Stellenbosch be
haal, en sy Ioopbaan as onderwyser aan Gill 
College, Somerset-Oos, begin. Reeds in 1928 
het hy na die staatsdiens oorgegaan, en ge
durende sy lang loopbaan met feitlik aile ver
takkinge van die staatsdiens kennis gemaak. 
Hy was onder meer assistent-klerk van die 
Kaaplandse Provinsiale Raad, private sekre
taris van die Adrninistrateur, en klerk van die 
Provinsiale Raad en van die Uitvoerende Ko
mitee. Daarna volg dienstydperke in die kan
toor van die Eerste Minister, in die Departe
ment van Verdediging en in die Provinsiale 
Administrasie van Transvaal. In 1948 is hy tot 
Sekretaris van Onderwys bevorder en in 1957 
is hy aangestel as Kontroleur en Ouditeur
GeneraaI. 

DR . JAN H. PlENAAR is op 9 September 
op n-jarige Ieeftyd in Pretoria oorlede. By 
was ' n lid van een van die bekendste rugby
families in Suid-Afrika, die Pienaars van 
Somerset-Wes. Sy broer, Theo, was kaptein 
van die Springbokspan wat Australie en Nieu
Seeland in 1921 besoek het. By self was drie 
jaar lank kaptein van Stellenbosch se eerste 
span en het vir verskeie provinsies gespeel. 
Drie ander broers, George, Willie en Andrew, 
het provinsiale rugby gespeel. 

Dr. Pienaar het die grade M.A. (928) en 
D.Phil. (1937) op Stellenbosch behaal. Die 
eerste deel van sy Iewe het hy aan die onder
wys gewy en onder andere aan die destydse 
Boer Seunskool op Stellen bosch onderwys ge
gee. Nadat hy verskeie jare in die Staatsdiens 
was, het hy omstreeks 1940 die sakewereld be
tree. Die geheim van sy sukses in die lewe was 
die geesdrif, die oorgawe waarmee hy elke 
taak aangepak het. Tot aan sy dood was hy 
'n beginselvaste kerkmens en 'n onverskrokke 
vegter vir alles wat Afrikaans is. 
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Staal is die Iondament vir vooruitgang ill 
nywerheidsland . Met ' n huidige produksiepeil 
wat 2,350,000 gietblokton per jaar, voorsien di e Suid 
Afrikaan se Yster en Staa l Industriele Korporasie, 
Beperk (YSKOR), verreweg di e grootste dee l 
Suid-Afrika se staa lbenodigd hede . 

Ten einde tred te hou met di e steeds stygendc 
vraag na staa l, pak YSKOR tans 'n uitbreidingskema 
aan wa t oor twaa U jaar sa l strek, on geveer R560 
miljoen sa l kos ell sy ja a rlik se produksieve rrnoe sa l verhoog tot tussen 4 ,350,000 en 
4 ,500,000 gietblokton. 

Daa r bes taa n ge leenthede vir interessa nte en lonende be trekkings in hi erdie groei
ende onde rneming. YSKOR het die di enste nodig va n chemiese, elektrote gniese, 
metallurgiese, mynb oukund ige en werktuigkundige inge n ieurs, terw yl geg ra d ueerdes 
in weten skappe, lettere en handel in sy tegniese en ad mi nis tra tie we departemente 
geplaas kan word . 

YSKOR·werknemers geniet die voordele van 'n pensioenskema, mediese bystand, 'n
 
vak an siebonus, 'n huiseienaarskema, 'n groep lewensversekeringskema , ontspannings

geriewe en a nder welsynfasi liteit e. Verdere studi e word aan gemoeclig deur di e ver

skaffing van omvatlende ond erwysgeriewe.
 

Oorweeg u ' n loopbaa n in di e staalbedryf ? Skryf dan gerus 
nad er e besonder hed e aan die Bestuurder, Departement P ersoneel. 

SUID-AFRIKAANSE YSTER EN STAAL 

IN DUSTRIELE KORPORASI E, BEPERK 

HOOFKANTOOR: PO SBUS 450 PR ETORIA 
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Die 

Internasionale 

Paspoort 

tot Rookgenot 

Ve rvaard ig in Su id -Afrika. Oak rn Amerika, Toronto, Land en, Amsterd am, 
Dub lin, Berlyn , Sydney, Auckland en Sa lisbury. 
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~ Gedruk deur Nu sioncl e Handclsdrukkery, BpI<. . - Eisiesrivier 


