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GENIET DIE BESTE!
 
Geniet Suid-Afrika se 

HEERLIKSTE
 
VRUGTE EN GROENTE 

Dit is vir 11 
ingemaak deur ... 

Wi2058A 

2 



Wolnit-baadjies slaag met 101!
 
Volpunte vir deftigheid, snit, gemak en duursaamheid gaan na hierdie 3
knoop-sportbaadjie van weergalose Wolnit "Weavenit" in 100 %suiwer 
woJ. Verkrygbaar in 'n ruim verskeidenheid aantreklike driekleur-same
stellings om onderskeiding aan u persoonlikheid te verleen. Onthou, dit 
betaal dubbeld en dwars am 'n ietsie ekstra vir 'n goeie artikel te betaal. 

ANDER "CUM LAUDE'S" DEUR WOLNIT:
 
MANSTRUIE • ONDERBAADJIES • SOKKIES
 

ONTSPANBAADJIES
 
DAMESTRUIE. ROMPE· KOSTUUMS· BREIWOL
 

ORAL BY GOEIE UITRUSTERS 

LS154 
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Dis nou vir jou lewe, hoor! ... en DIS VIR dOD BIER!
 

Gawe geselskap, geurige kos en koue Castle! 
As die southappies vorentoe smaak, die ku ierg aste hu lle reeds
 
tuisgemaak het en d ie vrolikheid begin kocrsvat - dan is kou e
 
Castle dubbe! we!kom. Sommer met d ie eerste proeslag weetj y
 
- d is mos vir jou lewe, hierdie .. . en dis vir jou bier. Heerlike
 
sku imkou e Castle is geurryk aan smaak en kragryk aan goeie ge 
 SUID-AFRIKA 
sonde bestanddele, daarby pas d it by iedere geleentheid . Geniet SE UITSOEKBIER 
Cas tle - die keurbier vir loutel' p lesier - in kannetj ies of bottels. 

___________________________________ Grant345f6124-3A - 
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REDAKSIONEE
 

DIE Suid-Afrikaanse universiteite lewer 'n 
wesenJike bydrae tot die lewenswyse, waardes 
en prestasies van ons volk. In hierdie verband 
neem die Universiteit van Stellenbosch, met sy 
sprekende verlede van volksdiens, 'n beson
dere plek in. Stellenbosch het sedert die begin 
van hierdie eeu vyf van die ses Eerste Minis
ters van Suid-Afrika gelewer, en sy produkte 
was en is nog steeds goed verteenwoordig in 
die Kabinet, die Volksraad, die Senaat en die 
Staatsdiens. Verder word oud-studente van 
Stellenbosch in die hoogste posisies in bykans 
elke sfeer van openbare bedrywigheid aange
tref. Dit is vir sowel ons land as die Universi
teit van die allergrootste belang dat Stellen
bosch sal voortgaan om leiers te voorsien en 
volksdiens te lewer. Om dit te kan doen, sal 
die Universiteit vanselfsprekend oor die nodige 
fondse moet beskik. 

Die Eeufeesfonds wat in 1960 aangekondig 
is, moet dit vir die Universiteit moontlik maak 
om die fondse te vind om in die toekoms by. 
addisionele akademiese geboue, laboratoria en 

koshuise op te rig. Dit moet ons ook help om 
meer lenings en beurse vir studente beskik
baar te stel, en om navorsingsfasiliteite te 
verbeter. In die persverklaring wat die Kanse
lier, die Vise-Kanselier en die Rektor op 3 
Februarie 1960 uitgereik het, het hulle o.a. 
gese: "Om so 'n fonds byeen te bring, beteken 
harde werk, volgehoue toewyding en voort
durende inspanning. Dit besef die Universi
teitsraad maar al te goed. Die hele skema word 
egter versigtig voorberei en uitgewerk, en die 
Universiteit vra nou die hartlike samewerking 
van al sy oud-studente, van ander vriende van 
die Universiteit, en van goedgesinde sake
ondernemings." Die Universiteit het geen ge
heim daarvan gemaak dat dit in die eerste 
plaas am die insameling van fondse gaan nie, 
maar het dit ook duidelik gestel dat hy die 
geld wil aanwend as 'n middel om sy opvoe
dings- en navorsingstaak des te beter te vol
voer. Die materiele middele moet gebruik 
word om die uitdaging op geestelike gebied 
die hoof te bied. 

Die Raad van Trustees 

Siu ende v .l.n.r.: Prof. W . J. Pre tori us, dr . M. S. Lo uw (Voorsitter), prof. H. B. Thorn (Rekt or), dr. H. J. 
van Eck. St aande (vLn .r.): Mnr, J. F . Kirsten, dr , M . H. de K ock, prof. C. G . W . Schumann, dr . P. E. 
R ousseau , mnr. P. J. Lombard (Sekretaris), mnr. W. G . Collin s. By port ret: Dr. A. E. Rupert. 



Die Raad van Trustees van die Eeufees
fonds en die Departement van Ontwikkeling 
van die Universiteit het met groot geesdrif, 
ondernemingsgees en inspanning hierdie 
grootse taak aangedurf. Die Republiek is ver
deel in streke, ten einde aldus die organisasie 
so doeltreffend moontlik te maak. In 'n groot 
deel van die land is die insamelingsveldtog 
reeds afgehandel, en die vordering was bo ver
wagting goed. Die Fonds het tans reeds die 
pragtige totaal van R2,950,OOO bereik. Die 
pragtige samewerking en goeie gesindheid van 
tal van maatskappye en individue is opvallend . 
Die wyse waarop daar op die oproep gere
ageer is, en die gesindheid wat met die onder
steuning gepaard gegaan het, is 'n klinkende 
bewys dat die land volle vertroue in die Uni
versiteit van Stellenbosch het, en dat die bur
gers van ens land ook bereid is om hulle steun 
aan die hoer onderwys te gee. Ons het dus 
goeie rede om te glo dat in 1966, wanneer die 
Universiteit sy eeufees vier, ons ons gestelde 
doelwit van R4,OOO,OOO sal bereik. 

Die eise wat aan die universiteite gestel 
word, is geweldig hoog en styg steeds. Voor
siening moet gemaak word vir vinniggroeiende 
getalle, toerusting moet van die modemste 
wees, en onderrig moet tred hou met die 
jongste ontwikkelinge. Dit is ons taak om in 
hierdie tye te help om jongmense in staat te 
stel om die uitdagings van die lewe te aanvaar. 
In Suid-Afrika belewe ons nie maklike tye me. 
Laat ons egter dit onthou: Die beste in volke 
het nog altyd na vore gekom wanneer hulle 
moeilike tye belewe. Daarteenoor het die 
meeste volke wat ondergegaan het, onderge

gaan juis toe hulle in weeJde en rykdom ge
lewe het. 

Ons voel tereg trots daarop dat ons jong 
land reeds sover gevorder het dat elke student. 
wat die nodige bekwaamheid besit, hom hier 
te lande kan bekwaam vir enige rigting waar
voor hy aanleg het. Van die blanke jeug in 
Suid-Afrika is 4'9 '/0 bevoorreg om aan 'n uni
versiteit te studeer. Na die V.S.A., met sy 
7'9 '/0, is dit hoer as in enige land in die 
wereld. Suid-Afrika het egter na verhouding 
baie meer opgeleide blankes nodig as die 
V.S.A., omdat hy so 'n groot nie-blanke be
volking het aan wie die blankes op sowel gees
telike as materiele gebied leiding moet gee. 

Ons universiteite behoort aan die volk. Die 
Staat kan en mag nooit in al die behoeftes van 
die hoer onderwys voorsien nie. Ons jeug be
hoort nie aan die Staat me, maar aan ons volk, 
en daarom moet die burgers van ons land ook 
hulle deel bydra. Die heIe bevolking baat by 
die diens wat die universiteite aan ons land 
lewer. 

Ons wiI opregte dank en waardering uit
spreek teenoor diegene wat die Universiteit 
behulpsaam was. en is, om die Eeufeesfonds 
groot en sterk te maak; en as ons dan in 1966 
die mooi bedrag van R4,OOO,OOO aan die Uni
versiteit kan oorhandig om sy tweede honderd 
jaar daarmee te begin, salons dit doen met die 
wete dat die land daarin een met ons is. Stel
len bosch wil voortgaan am, net soos in die 
verlede, ons land en ons mense en ons bly
wende belange te dien. Mag almal van ons 
hierin blywende vreugde vind. 

Universiteitsnuus
 
Nuwe Aanstellings en Bevorderings 

Dr. C. J. Orffer word professor in Wynbou: 
Die Minister van Landbou
Tegniese Dienste het die 
aanstelling van dr. C. J . 
Orffer as hoogleraar in 
Wynbou goedgekeur. Hy 
volg prof. C. J . Theron, wat 
verlede jaar afgetree het, op. 

Dr. Orffer het in 1947 die 
graad B.Sc. in Landbou en 
in Maart 1955 die graad 
M.Sc. in Landbou aan die 

Universiteit van Stellenbosch behaal. In 1956 
het hy die graad Ph.D. aan die Universiteit 
van Kalifornie verwerf, en gedurende 1957 'n 
studiereis deur Europa onderneem. Dr. Orffer 
het in 1948 in die diens van die Departement 
van Landbou getree en was sedert September 
1958 senior lektor in Wynbou aan die Univer
siteit van Stellenbosch. 

Dr. M. J . de Vries word professor in 
Chemie: Dr. M. J. de Vries, senior lektor in 
Chemie, is bevorder tot hoogleraar in die 
Fisiese Chemie. Hy volg prof. G. J . R. Krige 
op wat aan die einde van die jaar met pen
sioen aftree. 
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Dr. De Vries het in 1953 
die graad B.Sc. met lot, en 
in 1955 die graa d M.Sc. aan 
die Universiteit van Stellen
bosch verwerf. In 1959 het 
hy die doktorsgraad in die 
Natuurwetcnskappe, summa 
cum laude, aan die Univer 
siteit van Freiburg verwerf . 
Dr. De Vries was eers ver
bonde aan die Wynbou-In

stituu t en sede rt Augustus 1961 is by senio r 
lektor in Anorganies-Fisiese Chemie aa n die 
Universiteit van Stellenb osch. Verskeie vak
kundige publ ikasies het reeds uit sy pen ver
skyn. 

Mnr . E. L. P. Stals, tydelike lekt or in Ge
skiedenis, is met ingang 1 l anu ar ie 1964 aan
gestel as lekt or in Geskiedenis. 

Die volgende persone het ook die aanstel
lings, soos aa ngedui, aan vaar: 

Mn r. C. A . Cilliers as lekt or in Sielkunde. 
Mn r. P. R . de Kock as lektor in Fisika. 

Dr. N. J . du Pree: as tydelike lektor in Siel
kund e. 

Mill'. W . J . Naude as lektor in Fisika . 

M ill'. G. R . Saunders as lektor in Bosbou . 

Mill'. A. E. Schoch as lektor in Geologie . 

Drr. E . Strom see en J. J. V. Williams as 
kliniese ass istente in die Dept. van Anes
tesiologie. 

Drr. C. P. B. Beyers, T . Hamersma en F. H. 
P. Mr oczkowski as kliniese assistente in 
die Dept. van Patologie. 

Dr.	 M . A . de Kock as spesialis graad III 
in die Dept. van Interne Geneeskunde. 

I
 Dr. R . P. Dyer as spesialis graad IV en drr.
 

i 
J . H. B. de Lange en J . vall Zijl as kliniese 
assistente in die Dept. van Ginekologie en 
Verloskunde. 

Drr. A. van	 W. Scribante en M. Uys as kli
niese ass istente in die Dept. van Onge
valle. 

Dr. 1. S. de Wet as klin iese assistent in die 
Dept. van Narkose. 

M nr. C. R . J. Thirion as dosent in Geo 
gra fie (Mil.). 

Mnr. P. van R . van Niekerk as dosent in 
Handelsvakke (Mil.). 

Mnr. W. J. O. Jepp e as lektor in Naturelle
Administra sie. 

As erke nning vir die voortreflike wyse waa r
op dr. Mattie Jooste vir etlike jare reeds haar 
taak as dosente verrig, is sy onlangs, op aan
beveling van die Staatsdienskommi ssie, spesi
aal bevord er van Senior Va kkundige Beampte 
to t Hoof Vakkundige Beampte. Sy bly aa n 
as hoof van die Afdeling Huishoudkunde van 
die Universi teit van Stellenbosch. 

Drie Professore Ie die luig neer 

Prof. A. C. Cilliers:
 
Dit is haas onmoontlik om
 
te glo dat die aktiewe prof .
 
A. C. Cilliers reeds die af
treeleeftyd bereik het 
in werklikheid sal hy op 1 
Januarie 1964 reeds 66 jaar 
oud wees! 

Prof. Cillicrs kan teru g
kyk op ' n lang en gelukkige 
verbintenis met die Univer

site it van Stellenbosch. Hy was student van 
1916 tot 1919 en lekt or tot 1921. Daa rna het 
hy in Duitsland onder beroemde leermeesters 
soos Born , Frank, Hilbert, Landau en Gerlach 
verder studeer en in 1924 die doktorsgraad in 
Teoretiese Fis ika, summa cum laude, aan die 
Universiteit van Frankfurt verwerf. Na sy te
rugkeer was hy ' n jaar lank senior lektor in 
Wiskund e aa n die Universiteit van Ka aps tad, 
maar in 1925 ko m hy teru g na sy Alma Mater 
as senior lekto r in Fisika, 'n betrekking wat hy 
bekl ee het tot 1939 toe hy tot professor in 
Teoretiese Fisika bevorder is. 

Prof. Cilliers is 'n ak tiewe en veelsydige 
man . In sy klasse was hy uiters gesteld op die 
netheid en presiesheid van die studente; sy 
voorlesings was altyd geinspireerd en lewen
dig. Hy het getrag om sclfs by die nuutste 
ontdekkings nooit die fundamentele ontwikke
ling van die Yak agterwee te laat nie, want dit 
vorm die grondslae daarvan . Hy was een van 
die eerste dosente wat, by gebrek aa n geskikte 
Afrikaan se F isikaleerboeke, getikte en selfs 
handgeskrewe aa ntekeninge aan sy stud ente 
gegee het. Benewens wetenska plike publikasies 
en talle regeringsverslae, het hy ook 'n paar 
boeke geskry f soos "life on the Sigmoid" en 
" Die Silwersoom", 

Op grond van sy skerpsinnigheid en helder 
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insig, het prof. Cilliers altyd waardevol1e by
draes gelewer in die groot verskeidenheid 
Universiteits- en ander komitees en Rade 
waarop hy gedien het. By was ongeveer 20 
jaar lank lid van die Universiteitsraad en van 
die Aanstellingskomitee van die Senaat, asook 
lid van die Vise-Kanselierskomitee en die 
Finanskomitee, en dekaan van die Fakulteit 
van Wis- en Natuurkunde. 

Prof. Cilliers is tans lid van die Raad op 
Atoomkrag en vroeer vanjaar is hy ben oem 
tot voorsitter van die Adviserende Universi
teitskomitee wat as skakel tussen die regering 
en die Universiteite dien. Vanaf aanstaande 
jaar sal hy hierdie taak voltyds behartig. Aan
gesien dit sy vernaamste funksie sal wees om 
toesig te hou oar die formule waarvolgens die 
regering die universiteite subsidieer, en hierdie 
formule vyfjaarliks indien nodig te hersien, 
sal hy nog 'n sterk invloed uitoefen op ons 
universiteitspatroon, beide wat navorsing en 
onderrig betref. Hy is die beste man om hier
die veeleisende en vir die universiteite uiters 
belangrike taak te behartig, en ons wens hom 
sterkte toe vir elke dag. 

PROF. P. B. ZEEMAN 

Prof. G. J. R . Krige: 
Aan die einde van hierdie 
jaar tree prof. G. J. R. 
Krige met pensioen uit die 
diens van die Universiteit. 
Oor 'n tydperk van meer as 
50 jaar is hy die derde 
Chemie-dosent aan die Uni
versiteit wat met pensioen 
aftree. 

Prof. Krige is, soos die 
meeste van sy kollegas, 'n alumnus van die 
Universiteit van Stellenbosch. Aan die einde 
van 1918 het hy die B.Sc.-graad en in 1919 die 
M .Sc. in Chemie, beide cum laude, hier verwerf. 
Die doktorsgraad in Fisiese Chemie het hy in 
Gottingen onder prof. Tammann behaal en hom 
daarna as onderwyser bekwaam deur die ver
werwing van die H.S.O.D. 

Nadat hy 'n tydjie by die Skeikundige Diens 
in Pretoria gewerk het, is dr. Krige as dosent 
in Fisiese Chemie aan die Universiteit van die 
Witwatersrand aangestel. In 1942 kom hy as 
dosent terug na sy Alma Mater en minder as 
twee jaar later het hy prof. D. F. du Toit op
gevolg as professor in Fisiese Chemie. Sedert 
1958 was prof. Krige hoof van die Departe
ment van Chemie. 
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Ged urende die meer as 20 jaar wat prof. 
Krige aan die Departement van Chemie ver
bonde was, het meer as duisend studente hulle 
basiese opleiding, en etlike dosyne hulle na
graadse opleiding in Fisiese Chemie van hom 
ontvang. Dit was 'n tydperk van fenomenale 
groei en ontwikkeling aan die Universiteit in 
die algemeen en in die Departement van 
Chemie in besonder. Toe hy professor geword 
het, was daar agt lede op die doserende per
soneel en 350 studente. Die hele departement 
kon toe nog ondereen dak gehuisves word. 
Sedertdien is die personeel uitgebrei tot 15 en 
5 tegniese assistente is aangestel. Die studente
tal het aangegroei tot byna duisend sodat 
ruimer akkommodasie noodsaaklik geword 
het. In 1958 is die nuwe gebou vir eerstejaars 
in gebruik geneem en aanstaande jaar verhuis 
die afdeling Anorganiese Chemie na nog 'n 
nuwe gebou in Bosmanstraat. 'n Verdere ge
bou vir Fisiese Chemie word reeds in die voor
uitsig gestel. 

Ten spyte van die veeleisende verpligtings 
as boof van so 'n groot departement en as 
voorsitter van die Benodigdhedekomitee van 
die Senaat, het prof. Krige daarin geslaag om 
liggaamlik en geestelik jonk te bly. Miskien 
was dit juis die vee1vuldige verantwoordelik
hede wat die Geheimrat tot op aftree-Ieef
tyd so jonk gehou het. Sy liefde vir tuinmaak 
en die beoefening van die hengelsport, het 
egter beslis ook daartoe bygedra. 

Namens al sy kollegas in die Departement 
wens ons prof. Krige 'n lang en kommerlose 
rustyd toe. 

DR. J. H. BARNARD1 

Prof. P. A . Theron: 
Dr. P. A. Theron was sedert 
1943 as dosent verbonde 
aan die Departement van 
Sielkunde. In 1955 volg hy 
wyle prof. J. A. J. van 
Rensburg op as professor 
in Sielkunde, en Ie hom in 
die daaropvolgende jare ver
al toe op die toepassing van 
Sielkunde in die bedryfs

lewe. Na verdere studie en navorsing in die 
V.S.A. het hy, in samewerking met die Fakul
teit van Handel, 'n kursus in Bedryfsielkunde 
ingestel wat die eerste van sy soort in ons land 
was. 

Ook die navorsing wat studente onder sy 
leiding in fabrieke en ander industriee uitge
voer het, was in baie opsigte baanbrekers



werk. Van sy oud-studente beklee vandag 
sleutelposisies in die grootste nywerhede in die 
Republiek: 

Prof. Theron het op verskeie navorsings
kommissies gedien, en vir homself naam ge
maak as wetenskaplike en as navorser. 

Alhoewel hy nou uitgetree het uit die aka
demie, sal sy kollegas hom onthou vir sy 
skerpsinnige waarnemingsvermoe, sy held ere 
kritiese denke, en vir die ywer en deeglikheid 
waarmee hy wetenskaplike probleme kon aan
pak. 

PROF. A. B. VAN DER MERWE 

Net voordat ons ter perse moes gaan, is be
rig ontvang dat proi]. J. P. van S. Bruwer en 
W. E. Frahn ons ook aan die eindc van die 
jaar verlaat. 

Die volgende dosente tree ook aan die einde 
van 1963 uit die diens van die Universiteit: 

Mnr. D. T. Visser , lektor in Handel. 
Mnr. M. L. Truu, Iektor in Ekonomie. 
Mnr. J. J. Wannenburg, senior lektor in 

Elektrotegniese Ingenieurswese. 
Mme. N. R. Pape, lektrise in Sang. 
Dr. S. P. van Wyk, senior lektor in Landbou

Ekonomie. 
Mnr. P. J. J. van Rensburg, senior lektor in 

Veeteelt. 

Nuwe Kursusse 

B.A.-graadkursus in Biblioteekkunde: 'n Vier
jarige graadkursus in Biblioteekkunde is met 
ingang 1964 aan die Universiteit ingestel. Slegs 
kandidate met Matrikulasie of 'n Matrikulasie
vrystellingsertifikaat sal tot die kursus toege
laat word. Afgesien van Biblioteekkunde
vakke, neem studente 5 B.A.-vakke, 3 waarvan 
op cerstejaarbasis en 2 op derdejaarbasis. Die 
Biblioteekkunde-vakke word oor die vier jaar 
van die kursus versprei. 

Die Senaat en die Raad van die Universiteit 
het goedgekeur dat Spesiale Wiskunde van 
1964 af aan by die Buitemuurse Ajdeling van 
die Fakulteit van Handel op Bellville aange
bied word, en dat die kursus oor twee jaar ver
sprei word. Vanaf 1966 sal Statistiese Wis
kunde /l ook by die Buitemuurse Afdeling 
aangebied word. 

Met ingang 1964 is twee nuwe kursusse in 
die Fakulteit van Landbou ingestel, nl. On
kruid en Onkruidbestryding en Landelike 
Sosiologie. Laasgenoemde kursus word in die 
vierde jaar van die bedryfsvakrigtings Akker
bou-Veeteelt, Pomologie en Wynbou opge
neem. 

Die Universifeif skep 'n Deparfemenf 
van Onfwikkeling 

Die Universiteitsraad het op 31 Augustus 1963 
die Afdeling Openbare Betrekkinge van die 
Universiteit omskep in die Departement van 
Ontwikkeling. Die Departement is op die derde 
en vierde verdiepings van die Administrasie
gebou van die Universiteit gehuisves. 

Die Departement van Ontwikkeling is ver
antwoordelik vir die voortdurende aanvulling 
en uitbouing van die Universiteit se materiele 
bronne ten einde te verseker dat die Universi
teit sy langtermynontwikkelingsplanne sal kan 
uitvoer. In hierdie verband werk die Departe
ment ten nouste saam met die Raad van Trus
tees van die Eeufeestrustfonds van die Uni
versiteit. Hierdie fonds, met 'n mikpunt van 
R4 miljoen, is deur die Universiteitsraad in 
die lewe geroep om in die dringende kapitale 
behoeftes van die Universiteit te voorsien. Die 
Departement behartig al die organisasiewerk 
in verband met die Eeufecsfonds. Uit die aard 
van die saak beskik die Universiteit ook oor 
verskeie ander fondse en die werk in verband 
hiermee is ook grotendeels aan die Departe
ment van Ontwikkeling toevertrou. Namate 
besondere behoeftes aan die Universiteit ont
staan word die nodize bronne van inkomste 
ontw{kkel. ~ 

Die Departement van Ontwikkeling tree ook 
op as skakel tussen die Universiteit en sy 
donateurs, en tussen die Universiteit en sy 
oud-studente. Aan aile donateurs en geregis
treerde oud-studente word gereeld eksemplare 
van inligtingstukke en ander Universiteitspu
blikasies gestuur. Donateurs en oud-studente 
wat van die een of ander diens van die Uni
versiteit gebruik wil maak, skakel met die 
Departement om inligting te verkry en af
sprake te reel, Die Departement beywer hom 
ook daarvoor om takke van die Oud-Matie
bond te stig, en hulle dan van tyd tot tyd te 
besoek. 

Die Departement is behulpsaam met die 
voorsiening van personeel aan maatskappye en 
ander instansies. Reelings word vir die be
trokke verteenwoordigers getref om studente 
wat belang stel te ontmoet. 

Die Departement is verder verantwoordelik 
vir die beskikbaarstelIing van inligting oor die 
Universiteit aan die publiek en die pers. Dit 
geskied deur mid del van publikasies, artikels, 
persberigte, advertensies, radiopraatjies, voor
lesings, rolprentvertonings, ens. Die Departe
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ment beskik oor 'n groot en waardevolle ver
sameling foto's, sommige waarvan uit die 
vroee jare van die hoer onderwys op Stellen
bosch dateer. Terselfdertyd word aile ou 
publikasies, brosjures, artikels, foto's en ander 
historiese dokumente versamel. 

Die Departement tref die nodige reelings in 
verband met die optrede van die bekende Uni
versiteitskoor in verskillende dele van die land . 
Studentegroepe mag nie konserttoere onder
neem sonder die toestemming van die Departe
ment en die Studenteraad nie. 

In die nabye toekoms sal die Departement 
op veel groter skaal reelings tref vir opknap
pingskursusse zedurende vakansies, en vir die 
Ope-dae van die verskillende Fakulteite. 

Dosente Oorsee 

Prof. M. de Villiers van die Departement 
van Afrikaans-Nederlands en prof. J . L. Sadie, 
dekaan van die Fakulteit van Handel, het ge
durende April en Mei vanjaar Nederland be
soek op uitnodiging van die Nederlandse Ad
vieskomitee van die Nederlands-Suid-Afri
kaanse Kultuurverdrag. Hulle het lesings ge
gee aan die Nederlandse universiteite en ander 
belanghebbende groepe, en het die gedagte
wisseling met vakgenote baie stimulerend ge
vind. 

Mnr. A. Coetzee, senior lektor in Siviele 
Ingenieurswese, het in Oktober na Holland 
vertrek waar hy 'n gevorderde kursus in hi
droulika en kus-ingenieurswese aan die Uni
versiteit van Delft sal volg. Mnr. Coetzee is 
die eerste dosent van die Ingenieursfakulteit 
aan wie die Ernest Oppenheimer-Trustbeurs 
vir verdere studie toegeken is. Hy word ver
gesel van sy gesin. 

Prof. R. Truter, Hoof van die Departement 
van Siviele Ingenieurswese, was van 2 tot 20 
September in die buiteland, waar hy o.a. 'n 
kongres van die Internasionale Assosiasie vir 
Hidrouliese Navorsing in Londen bygewoon 
het. 

Dr. F. 1. van del' Merwe van die Fakulteit 
van Landbou het 'n toekenning van die De
partement van Landbou-Tegniese Dienste ont
yang om van 18 November tot 13 Desember 
navorsingsinrigtings in die buiteland te besoek. 

Dr. P. McMagh . Hoof van die Departement 
Engels van die Fakulteit van Opvoedkunde, 
het in die tweede helfte van September met 'n 
Carnegie-toekenning na die V.S.A. vertrek om 

'n studie te maak van die onderrig van Engels 
as tweede taal. 

Prof. D. J. Kotze van die Departement van 
Geskiedenis is voornemens om gedurende die 
eerste helfte van 1964 na Europa te gaan waar 
hy in Engeland, Holland en Duitsland sy 
studie in verband met die Kommunisme sal 
voortsit. 

Prof. C. F. G. Gunter, professor in Opvoed
kunde, is voornemens om op uitnodiging van 
die British Council gedurende Mei 1964 Enge
land, Skotland en WaIIis te besoek om 'n 
studie te maak van die jongste ontwikkelings 
op onderwysgebied. Hy sal ook die Vasteland 
besoek. 

Mej. M. S. Jacobs: van die Afdeling Huis
houdkunde, is terug uit die v.S.A. waar sy die 
afgelope jaar aan die Oregon Staatsuniversi
teit haar studie voortgesit en die M.Sc.-graad 
met Kleding as hoofvak behaal het. Sy het ook 
'n kongres oor .Kuns in Huishoudkunde" in 
Tennessee bygewoon. Haar besoek aan die 
V.S.A. is moontlik gemaak deur 'n reistoelaag 
wat die Universiteit van Stellenbosch aan haar 
toegeken het. 

Dr. J. J. de Villiers . lektor in Sosiologie en 
Maatskaplike Werk, het op 2 Oktober na die 
buiteland vertrek. Hy sal mod erne tendense in 
verband met bejaardesorg en alkoholisme in 
Belgie, Nederland en Engeland bestudeer. 

Dr. J. H. Barnardt, senior lektor in Chemie, 
het in September teruggekeer uit Europa waar 
hy, veral in Engeland, Duitsland en Neder
land, institute vir chemiese, biochemiese en 
fisiologies-chemiese navorsing besoek het. Dr. 
en mev. Barnardt het ook verskeie ander 
Europese lande vlugtig besoek. 

Prof. G. P. J. Triimpelmann, hoof van die 
Departement van Duits, het in Oktober na 
Suid-Afrika teruggekeer na 'n uitgebreide 
studiereis van 6 maande in Europa. Sy ver · 
naamste oogmerk was om navorsing te doer 
in verband met die metodes en middele wa 
gebruik word in die onderwys van vreemd, 
tale . Met die oog daarop het hy onderwysin 
rigtings in Oostenryk, Duitsland, Switserlan 
en Nederland besoek. 

Op versoek van die Rektor het prof. Triin 
pelmann ook kunsskole in die Europese lane 
besoek met die oog op die uitbouing van 01 
Departement van Kuns. Hy het met vc 
doening vasgestel dat ons benadering en m 
todes van kunsonderrig volkome ooreenste 
met die beste wat in Europa gedoen word. 
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F.A.K.-Volkskongres oor Onderwys	 Nasionale Ond erwys-Adviesraad ingelui is. 
Deur die organisasie van die Volkskongres stel 

Prof. H. B. Thom, voorsitter van die F.A.K., die F.A.K. hom weer, net soos in die verlede, 
het onlangs aangekondig dat die F.A.K. se in diens van Suid-Afrika in die algemeen en 
planne vir die hou van 'n Volkskongres oor van d ie Afrikaner in die besonder. 
die Onderwys op die jongste vergadering van 
sy Uitvoerende Komitee finale vorm aange

Die Bekfluit;ie se tigte brand weer!neem het. Die Kongres is bepaal vir 2 en 3 
April 1964, en wei in Bloemfontein. 

Die Kongres sal gehou word onder die alge- Vrydag, 20 September 1963, sal in die ge
mene tema : Die Onderwys - Ons Toekoms. skiedenis van Wilgenhof onthou word as die 
In die raamwerk hiervan sal die verna amste einde van die diaspora, die tydperk van ver
sye van ons groot onderwysvraags tukke onder- strooiing. Om presies 4.30 die midd ag het die 
soek en bespreek word . Aand ag sal gewy word Wilgenhoffers met trompetgeskal vanaf Denne
aan bv. die rol van die Staat , die ouer en die oord en Hamelhof na hulle nuwe-ou tuiste op
Kerk in die onderwys, terwyl veral ook die getrek. Van elke denkbare vervoermiddel, van 
vereistes waaraan die onderwys in die ver- knorrende tjorries tot krui waens is gebruik 
ande rende wereld van ons tegnologiese eeu gemaak om die manne se "sieben sachen" na 
moet voldoen, aan die orde sal korn. die Hof der Wilgen terug te neem, en die aand 

Vrywel van die begin van sy bestaan af het het die Bekfluitjie se ligte, na byna 'n jaar, 
die F.A.K. hom met die onderwys besig ge- weer gebrand! 
hou, en hom ook voortdurend vir die bevor- Die manne het die kamers op die twee 
dering daarvan, op 'n eg nasionale grondslag, boonste verdiepings betrek. 'n Deel van d ie 
beywer. Tans word allerwee gevoel dat die tyd westelike vleuel van die grondverdieping is 
vir 'n groot volkskongres wat indringend sal tydelik as gemeenskapskamer ingerig. Die ou 
ondersoek en ruiterlik sy gevolgtrekkings sal "common room " het intussen verdwyn en op 
stel, weer aangebreek het . Ons staa n immers sy plek staan die mure van die nuwe eetkamer
op die drumpel van 'n nuwe bedeling in die gemeenskapskamer en kombuis reeds dak
onderwys wat o.a. met die instelling van d ie hoog. 

Stellenbosch Lewer Sy Eerste Bedryfsingenieurs 
T en gevo lge van die toenemende vraag na bedryjsingenieurs, word hierdie stu dierigting sedert 1962 deur 
die Uni versiteit vall Stellenboscli aangebied. A an suksesvolle kandidate word die grade B.Sc., B.l ng. (W erk
tuigkundig-B edryjsrigting] toegeken, Die [oto toon drie [inale-jaar student e by 'n gemeganiseerde giet yster
gietery wat hulle self ontwerp en gebo u het . V .l.n .r.: L. Pompe van Me erdervoort, N . Lill eik e ell D. Mar ren. 

tFoto: Christo S . Botha) 



Sir John Peel Besoek die Fakulteit van Geneeskunde 
Sir John Peel, ginek oloog van Haar Maiesteit K onin gin Eli zabe th 1I, he t die Fakulteit van Genceskunde 
op V'ryda g, 13 Se ptem ber 1963, besoek. Hy is ver bon de aan die King's Colle ge Ho spit al in Londen en is 
'n wer etddeskundige op di e gebied van dia betes in sw angerskap, Sy teksboek 001' Gin ekologie word deur 
ons Geneesk undestudent e geb ruik, Op die fot o wat by gelentheid van sy beso ek gene em is, verskyn 
v.l.n .r.: Dr. A. M. Linder, sitoloog in die ajdeling Ginekolo gie en V 'erloskunde; prof. J. N . de Vill iers, 
ho of van di e ajdeling Gi nekologie en Ve rlos kunde; S ir John Peel en dr, R . Fry, hoof van di e depa rtement 
van Sit ologie. 

Buitelandse Geoloe op Stellenbosch 

op W oensd ag, 18 Se ptem ber 1963, het die Universiteit 38 algevaardig des na S .C.A .R . (Komitee vir W eten
skaplike Navorsin g in Antarktika) se eerste int ernasio nal e sim posi um 001' Antarktiese geologie in die pas
vol tooide G eolo gie-geb ou ontvang, R ejerate is gelewer 0 01' di e strati graiie en mineralogie van Antarktika, 
waarui t geblyk het dat daar aansi enlike ooree nkom s bestaan tus sen di e gesteent es van die Beacon -groep 
van Antarktika en die Kaap-Karoo-sisteme van Suidelike A fri ka . Hi erdi e f eit plaas Suid-Ajrikaanse geoloe 
in 'n gunstige posisie om leiding te ne em in geologiese nav orsin g in Antarkt ika. 

Di e [ot o is geneem by geleen th eid van 'n noenmaal wat die R ekt or en m el'. H . B. T hom vir di e beso ekers 
aangebi ed het. V'Ln.r .: Dr . F. C. Truter (gew ese Di r ekt eur van Geologiese Opn am e wat as voo rsitter van 
die simposium opgetree het), prof. P. Bellair (Universiteit van Parys), prof. H. B. Th om (R ekt or) , Adm. 
R. N. M. Panrarin i van A rgentinie ( vise-President van S.C.A .R .), dr, L. M . G ould van die V. S.A. en prof. 
dr . N. T om F. W . Barth van Swede. (Fo to: Christo S. B otha) 



Die Universiteit koop 'n Masjien wat dink 
DIE Universiteit van Stellenbosch het onlangs 
'n elektroniese rekenaar aangekoop wat sowel 
vir die administratiewe as vir die doserende 
personeel baie tyd en arbeid sal bespaar. Saam 
met bykomstighede kos die rekenaar normaal
weg R75,OOO. Die behoefte aan 'n dergelike 
rekenaar ontstaan sodra so 'n groot aantal be
rekeninge gedoen moet word, dat dit nie meer 
binne redelike tyd deur menslike operateurs 
behartig kan word nie. 

Veral vir departemente waar massas navor
singsgegewens daagliks verwcrk moet word, 
sal hierdie apparaat van onskatbare waarde 
wees. Die model wat deur die Universiteit aan
gekoop is - dis 'n betreklike kleintjie - kan 
maklik 1,000 operasies per sekonde uitvoer en 
is dus 20,000 keer so vinnig soos 'n elektriese 
rekenmasjien wat gewoonlik 20 sekondes vir 
'n dergelike operasie nodig het. Met welke 
fantastiese apparaat ons hier te doen het, blyk 
uit die volgende voorbeeld: 'n Program is on
langs geskrywe am klas- en eksamensyfers 
van M.B., Ch.B. I-studente te verwerk op die 
I.B.M. 1401. Binne 19 sekondes het die reke
naar vasgestel of hulle aan die prornosie-regu
lasies voldoen, of hulle kon promoveer of her
eksamen in Februarie moes doen, en of hulle 
nie kon promoveer na M.B., Ch.B. II nie, maar 
weI na B.Sc. II. Boonop is die resultate outo
maties gedruk oak , alles binne 19 sekondes! 

Die rekenaar bestaan uit verskeie eenh ed e - die 
hierdie [ot o sien u di e sentrale verwerkingseenheid, 

Tot dusver maak die Fakulteit van Bosbou, 
die Departemcnte van Chemie, Fisika, Siel
kunde, Sosiologie en die verskillende takke 
van die Wiskunde reeds gebruik van die reke
naar. Die administrasie van die Universiteit 
sal die rekenaar ook intensief gebruik in die 
boekhou- en rekeninge-afdeling en vir die ver
werking van klas- en eksamensyfers. 

In Suid-Afrika word vandag reeds baie 
elektroniese syferrekenaars gebruik in die han
del en nywerheid asook by navorsingsinrig
tings. Die gevolg is dat daar 'n bchoefte ont
staan het aan persone wat die rekenaar kan 
hanteer. Aile derdejaarstudente in die Wis
kunde kry reeds van vanjaar af opleiding in 
die gebruik van die rekenaar, terwyl vierde
jaarstudente die apparaat vir gevorderde 
studie gebruik . Die studente vind die pro
grammering vir die rekenaar nie moeilik rue, 
en is in staat om na vyf lesings gevorderde 
programme aan te pak . 

Deur die aankoop, gebruik en opleiding 
van studente in die bantering van die elek
troniese rekenaar, hou die Universiteit van 
Stellenbosch tred met modeme ontwikkeling. 
Dit is 'n stap waardeur nie alleen wetenskap
like navorsing geweldig bevoordeel sal word 
nie, maar dit gee die Stellenbosse studente 'n 
bykomende kwalifikasie vir betrekkings in die 
nywerheid en handel. 

pon sapparate, kaartlees en verw erkingseenheid, Op 
die eintlike " brei'll" vall die rekenaar, waar al die 

rekenkundige ell logi ese operasies teen 'n [antastiese tempo uitgevoer word. Die tikmasiien registreer die 
resultate outomaties. Voor die bedieningstafel sit prof. S. R. F. Goldner en verduidelik di e werking van 
die ma siien aan , v.l.n .r.: Mnr. P. J. L ombard (Direk ieur van Oruwikk eling) . m nr, J. E. L ouw (Navorsings
beam pte van di e Dept . van Kl eurlingsak e) en prof. S. P. Cilliers. (Fa /a: Chr is/a S. Botha) 



Kart Kursusse
 
Eerste Opknappingskursus vir Geneeshere by 
die Karl Bremer-hospitaal 

Die Fakulteit van Geneeskunde het gedu
rende die kort vakansie, van 30 September tot 
3 Oktober, 'n opknappingskursus vir algemene 
praktisyns gereel. Dit was die eerste sodanige 
kursus wat in die Kaa pprovinsie in Afrikaans 
aangebied is, en dit sal nou 'n jaarlik se in
stelling word . 

Deur hierdie kursus te reel het die Fakul 
teit opnuut bewys gelewer van sy gesonde 
groei en bereidwilligheid om tot diens te wees, 
ook vir die praktiserende geneesheer. Ver 
al aangesien daar nou reeds oud-studente van 
die Fakulteit as geneeshere praktiseer, het die 
Faku lteit dit as 'n behoefte, en as 'n plig, aan
gevoel am hulle en ander geneeshere in die 
geleentheid te stel am op hoogte te bly met 
die vordering in en die beskouings oa r die 
geneeskunde. Met die oog daarop het die 
kursus 'n wye veld gedek; aan aIle vakrigtings 
in die geneeskunde is aandag gewy. 

Die kursus is so gereel dat dit kon aa nsluit 
by die Akademiese Jaard ag van die Fakulteit. 
Dit stel die geneeshere in die geleentbeid am 
ook die verrigtings van hierdie jaarlikse funk 
sie van die Fakulteit by te woon. 

PROF. A. J . BRI NK 

Opknappingskursus in Huishoudkunde 

Gedurende die laaste week van die eerste 
semester is 'n geslaagde opknappingskursus in 
Huishoudkunde aan die Universiteit gegee. 
Onder die 120 kursusgangers was onderwyse
resse, oud-Huishoudkundestudente en huis
vroue. Lesings is gegee oor aile aspekte van 
Huishoudkunde, o.a. die chemiese sarnestel
ling en suiweringswerking van die groot ver
skeidenheid seeppoeiers wat vandag bemark 
word; silikon as afwerkin g vir kookgereedskap 
en meubels; eienskappe van nuwe weefstowwe 
wat uit 'n mengsel van katoen en poli-ester
vesels saamgestel is; bevriesing; nuwe dieet
bebandeling vir diabeti s, lewer-, nier- en 
kroonslagaarsiekte s; eksperimentele werk in 
voedselbereiding en huisverfraaiing. 

Op grand van die wye belangstelling is be
sluit om die opknappingskursus 'n jaarlikse 
instelling te maak . 

DR. M. JOOSTE 

Ingenieurstndente hou Winterskool 

Gedurende die eerste week van die afgelope 
wintervakans ie het die Vereniging van Stellen
bosse Ingenieurstudente die voorreg gehad am 
as gasbere op te tree vir 'n baie geslaagde 
winterskool en die jaarlikse SAFUIS-konferen
sie. Die winterskoo l is bygewoon deur 130 in 
genieurstudente van die Universiteite van Stel
lenbosch, Kaapstad, Pretoria. Natal en Wit
watersrand en is toegespreek deur bekende 
persone soos dr. S. S. Morr is. prof. A. Hey
dorn , drr. W. L. Grant, C. M. Kruger. 
N. Stutterheim en prof. Bozzoli. Gedurende 
die laaste twee dae van die winterskool is uit
stappies gereel na belangrike industriee en 
ander besienswaardighede in die Boland . 

Kursus in Skoolmusiek 

Daar bestaan reeds wye belangstelling vir 
die kursusse wat jaarliks gedurende die lente
vakan sie deur die Konservatorium vir Musiek 
aangebied word . Vanj aar was daar weer 'n 
groot aan tal aansoeke uit Transvaa l en die 
Oranje-Vrystaat sowel as uit Oos- en Wes
Kaapland vir die Skoolmusiekkursus wat van 
30 September tot 4 Oktober aangebied is. Om 
praktiese redes kon nie meer as 55 deelnemers 
toegelaat word nie. 

Mnr. Richard Behrens, Direkteur van die 
Konservatorium, het daarin geslaag om 'n aan
treklike werkrooster vol afwisseling op te stel 
wat die kursusgangers van soggens 9-uur tot 
saans 9-uur besig gehou het. Die nadruk het 
in besonder geval op sangleiding en skoolsang
repert orium waarvoor mnr. P. McLachlan 
verantwoordelik was, en die gebruik en toe
passing van die Orff-instrumentarium in skool 
musiek wat deur mnr. R. Hollstein behartig 
is. Daarbenewens was daar daaglikse groeps
oefening in blokfluitspel , twee uitvoerings deur 
kinder s en 'n aantal referate en konserte (vir 
klavier. klavesimbel en orrel) deur dosente van 
die Konservato rium. 'n Oorsigtelike uitstalling 
van boeke en instrumente wat in verband met 
die kursus gestaan her, is in die Konserva
toriumbiblioteek ingerig. 

Die Konservatorium kan terugkyk op nog 
' n geslaagde kursus wat ongetwyfeld die skool
musiek van ons land ten goede sal beinvloed 

J. ROUW~ 
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DIE STELLENBOSSCHE DISTRIKSBANK BEPERK
 
Stellenboseh e n omgewing se eie 

DISTRIKSBANK 

Die enigste in die 

REPUBLIEK 

U navrac en 'n besoek word verwelkom 

ook te 

KUILSRIVIER EN KRAAIFONTEIN 

QUO· MATIES ! ! 
NOU BESKIKBAAR - DIE NUWE OUD-MAlIE 

KLEURBAADJIE 

(Volledig met Nuwe Wope n e n Wopenkn op ie, ) 

KLAARGEMAAKTE BAADJIES 

(Deur Vekal 

l oot wee t ons net u sto ndoo rd nommer en ons stuu r d ie bccd]ie. 

Vasgeslelde prys: R24.40 Ipesvry) 

SNYERSGEMAAKTE BAADJIES 

Moo tvor m, verkrygboor direk va n on , 01 by ail e to kke va n u
 

Oud -Ma tiebond .
 

Vasgeslelde prys: R30.15 lposvryl
 

Oak OUD-MATIE Dosse van Teryle ne.
 

GEBRS. DE WET 
Die Alombekende Matiewinkel vir die loaste 65 laar. 

Posbus 21 STElLENBOSCH Tel . 19, 20, 21 en 22 
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....NASIONALE HANDELSDRUKKERY BPK, 

TEL: 98·3911 ZELDAS T. ELSIESRIVIER PAROW TELEGRA MME PERFECTOR KAAPSTAD 

Geagte Sakeman, 

Meer as enigiets anders gee u kantoor se 
drukw8rk 'n indruk van smaak en sakevernuf 
wat ver en wyd versprei word. 
Daarom is di t lonend om u drukwerk te laat 
in die bekwame hande van 

NASIONALE HANDELSDRUKKERY 
wie se hoogsgeskoolde vakmanne internasionale 
pryse verower het vir die druk van boeke . 

o ~@ 1111111111111 
1 e_ 

eee e 

NASIONALE HANDELSDRUKKERY 
met 'n verkoopkantoor in Leeuwenstraat, Kaap
stad (Telefoon 2-2124), druk 

LETTERPERS EN LITOGRAFIE 
en spesialiseer inKleurwerk: Vorms • Fakture • 
Rekeningstate .Kwitansies. Tjeks. Briefhoofde 
enKoeverte • Indekskaarte • Leggers • Brosjures 
en Pamflette. Enige vorm van drukwerk vir 
kantoordoeleindes • Kerskaartjies • Troukaart
jies • Visitekaartjies • ens. Vir keurige 
drukwerk raadpleeg ons eerste . 

Die uwe. 

1~
 

VR.4120 
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Plantkundige Nuus
 
DIE jaar '1 963 was vir die Departement van 
Plantkunde om verske ie redes van besondere 
belang. 

Stigter OorJede: Op 8 Au gustus 1963 is dr. A. 
V. Duthie in die ouderdom van 82 jaar op 
Belvedere, Knysna, oorlede. Sy was van 1902 
tot 1939, eers as lektrise en later as senior lek
trise, aan die Plantkunde-departement verbon
de, en kan met reg beskou word as die stigter 
van hierdie departement. 

Dr. Duthie het haar opleiding in PIantkunde 
op Wellington onder dr. Bertha Stoneman ge
kry -en was die eerste universiteitsdosent in 
Plantkunde wat in Suid-Afrika opgelei is. Tot 
1921 was dr. Duthie boof van die departement, 
en met haar insig, toewyding, werkkrag en 
deursettingsvermoe het sy 'n stewige fonda
ment gele waarop voortgebou kon word. 

Mnr. Herre tree af: Gedurende die afgelope 
byna 30 jaar bet mnr, Hans Herre en die Bo
taniese Tuin feitJik sinoniem geword. 'n Mens 
kan jou nouliks die een sonder die ander 
voorstel. Selfs nou na sy aftrede, bly by nog 'n 
gereelde en gewaardeerde besoeker in die 
Tuin, en help met die versorging van sy waar
devolle versameling vetplante, sowat 40 waar
van na hom vernoem ~. 

Mnr. Herre het op 1 Augustus 1925, drie 
jaar na die verskuiwing van die Botaniese 
Tuin na sy huidige terrein, diens aanvaar as 

Die R ekt or, prof. H. B. Th orn. ill gesprek m et mnr. 
Die [oto is geneem by geleenth eid van die Ope-dag 

Mnr . H erre m et sy beroemde "Ch ev" op 'n versam el
tog in die Richt ersveld . 

tuinier. Hy moes die Tuin van onder af opbou. 
Op advies van wyIe prof. Marloth, het wyle 
prof. G. C. Nel as hoof van die Tuin, en mnr. 
Herre besluit dat die Tuin hom sal toele op 
die versameling, kweek en studie van vetplante. 
Met sy beroemde ..Chev" bet mnr. Herre die 
een versameltog na die ander onderneem. WeI
dra het die Tuin se groot en goeie versameling 
onder die aandag van binnelandse en buite
landse navorsers gekom en baie bygedr a tot 
publikasies wat mer en in die buiteland oar 
ons land se vetplante verskyn het. Een van 
mnr. Herre se grootste plantkundige prestasies 
was dat hy eerste daarin geslaag het om die 
wonderplant van die Namib, die Welwitschia 
mirabilis, van saad tot die blom- en saad 
stadium te kweek. 

H . H erre (regs) en sy opvolger, mnr. W . J. Tijm ens, 
op 18 Sept ember 1963. 
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Die W elwitschiastom p waarna prof. dr , H. Merxmuller van Duitsland (links) en prof. W. Robyns van 
Belgie hi er k yk , is 700 [aar oud. Di e oudst e bekende W elwitschiaplant het reeds 1500 Nam ib-s omers oor
leef! (Fo to: Christo S. Botha) 

Mnr. Herre het in verskeic publikasies er
kenning gekry vir sy bydrae op plantkundige 
gebied. Die toekenning van 'n medalje deur die 
Botaniese Tuin van Rio de Janeiro aan die 
Botaniese Tuin in Stellenbosch in 1958, was 
vir hom as kurator 'n groot eer. Die volgende 
jaar is hy benoem tot erelid van die Deutsche 
Kakteen-Gesellschaft en op 18 Februarie van
jaar het dr. Bruckner van die Duitse Ambas
sade, in opdrag van die Ambassadeur, 'n prag
boek oor Duitsland aan mnr, Herre oorhan
dig, "in dankbarer Anerkennung seiner Ver
dienst als deutscher Botaniker in SUdafrika". 

Mnr. Herre het verskeie artikels gepubliseer 
en beskik nog oor 'n groot hoeveelheid .waar
devolle, ongepubliseerde plantkundige gege
wens wat vir toekomstige navorsers beskik
baar gestel behoort te word. 

Die Botaniese Tuio 40 Jaar Oud: Ter herden
king aan die 40-jarige bestaan van die Tuin, en 
ter viering van die blommejaar, is in Septem
ber 'n Ope-dag gereel. Vir die meeste be
soekers was dit 'n openbaring om te sien wat 
die Tuin alles bied. Baie het vir die eerste 
keer kennis gemaak met Welwitschia mirabilis 
en die insekte-etende plant Heliamphora nutans 
- twee plantsoorte waarop Stellenbosch en 
die Republiek met reg trots kan wees. Ver
moedelik word die Heliamphora nerens anders 
op aarde gekweek rue. . 

Die Tuin is vanjaar vereer deur besoeke van 
verskeie belanghebbende groepe, o.m. lede van 
die Parke-administrasie en van die "Nature 
Club", die personeel en studente van die De
partement van Plantkunde van die Universi
teit van Kaapstad en die buitelandse plant
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kundiges wat ons land in verband met Kirsten
bosch se Jubileumfees besoek het. 

Die beplanning van die oostelike deel van 
die Tuin word tans hersien en ten gevolge van 
die ruiling van grond met Laerskool Bloemhof, 
sal die westelike deel ook aansienlik verander 
word. 

Mnr. W. J. Tijmens het op 1 Augustus 1962, 
mnr, Herre as kurator opgevolg. Hy is in 
Holland gebore en opgelei en was voorheen 
kurator van die Porter-reservaat by Bettysbaai. 

Plantkundige Feeste: In 1962 was die Plant
kunde-departement 60 jaar en die Botaniese 
Tuin 40 jaar oud. Geen feeste is gevier nie, 
maar die personeel kon met trots terugkyk op 
die lang pad wat afgele is en die vooruitgang 
wat gaandeweg gemaak is. 

'n Verdere feesgeleentheid was die betrek
king van die ruim akkommodasie wat moont
lik gemaak is deur die voltooiing van die 
noordelike uitbreiding van die Gebou vir Na
tuurwetenskappe. Daarin is vir die eerste keer 
doeltreffend voorsiening gernaak vir opleiding 
en navorsing in Plantkunde en vir die huisves
ting van die departementele versamelings. Die 

groat toename in die getal nagraadse studente 
en die uitbreiding van die versamelings, 
bet ruimer akkommodasie noodsaaklik ge
maak. 

Op inisiatief van die Plantkunde-departe
ment en onder die bekwame leiding van mnr. 
P. van der Merwe van die Staatsherbarium, 
bet Stellenbosch in Mei die blommejaar ge
vier. Met die medewerking van talle instan
sies in en om Stellenboscb, is 'n groot en veel
sydige uitstalling in die herbariumsaal aange
bied en verskeie filmvertonings gereel, Die 
groot getal besoekers wat die uitstallings be
sigtig en die filmvertonings bygewoon het, was 
vir die organiseerders en medewerkers beson
der bemoedigend. 

Op verskillende maniere het die Departe
ment van Plantkunde ook bygedra tot Kirsten
bosch se Jubileumfees. Die Botaniese Tuin 
het plante geleen vir die internasionale blom
metentoonstelling in Kaapstad en mnr. Tijmens 
was behulpsaam met die uitleg. Lede van die 
Plantkunde-departement het artikels wat in 
verband met Kirstenbosch se fees uitgegee is, 
geskryf en help vertaal. Op 27 September is die 
besoekende plantkundiges op Stellenbosch deur 

Die wonderplant, W elwitschia mirabilis, was die groo tste aarurekkingskrag vir die buit elandse plantkundi
ges tydens hulle besoek aan die Botaniese Tuin op 27 Sept ember 1963 . Die groe p wat die rare plante (o p 
die voorgrond) belangst ellend besk ou , is, v.l.n .r.: Mnr. W . Giess (S .W.A .), dr . J. P. Nitsch (Frankryk), prof. 
dr . R . Krausel (Du itsland) , prof. H . P. R iley (V.S.A .J. prof. dr. W . R obyns (Belgic), dr . J. R. Swollen 
(V.S.A.), mev. E. Lewkowit: (V .S A .). (Fo lo: Ch risto S. Botha) 
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die Navorsingstasie vir Vrugte en Voedselteg
nologie, die Plantkunde-departement en die 
Rektor onthaal. Tydens hul besoek aan die 
Plantkunde-departement is aan elke besoeken
de plantkundige 'n stel van 18 kleurplate uit 
die "Flora of South Africa" (Marloth) as aan
denking oorhandig. Die stelle kleurplate is vir 
hierdie doel geskenk deur die seuns van wyle 
prof. en mev. Marloth. 

Die Staatsherbarium: Toe die Staatsherba
rium op 1 April 1960 in Stellenbosch tot stand 
gekom het, was die versameling, personeel en 
apparaat in een klein vertrek gehuisves. Daar
in moes al die monsters voorberei, ontsmet en 
gemonteer word. 

In September 1962 kon die herbarium rui
mer akkommodasie in die vergrote Gebou vir 
Natuurwetenskappe betrek. Die groot her
bariumsaal huisves voorlopig ook die SteIlen
bosse Distriksherbarium en die P. A. van der 
Byl-herbarium. 

Skenkings: Die Universiteit beskik reeds ge
ruime tyd oor 'n waardevoIle versameling we
tenskaplike werke van en oor wyle prof. 
Rudolf Marloth. Na die dood van mev. Mar
loth op 8 Julie 1962, het haar drie seuns dit 
aangevul deur 'n verdere skenking van ver
skeie items van wetenskaplike belang. Hierdie 
versameling is nou onmisbaar met die oog op 
navorsing oor prof. Marloth wat met reg die 
vader van die Algemene Plantkunde in Suid
Afrika genoem kan word. 

In die afgelope paar jaar het dr. Duthie 
waardevolle literatuur, o.m. 'n byna volledige 
stel van "Flora Capensis", aan die Universi
teit geskenk. Na haar dood in Augustus van
jaar, het die eksekuteurs in haar boedel, met 
die verlof van haar familie, aile oorblywende 
stukke van plantkundige belang aan die Uni
versiteit geskenk. Daaronder was 'n waarde
volle herbariumversameling van plante uit 
Knysna. 

PROF. P. G. JORDAAN 

'n Groot dag vir die Kerninstituut
 

DINSDAG, 17 September 1963, was 'n groot 
dag in die geskiedenis van die Kerninstituut 
van die Suidelike Universiteite. Vroeg die og
gend het die Salmela uit Boston in Tafelbaai 
aangekom met die 53 kaste waarin die Van 
de Graaff-versneller verpak was, aan boord. 
Daarmee is die eerste fase in die beplanning 
van die Instituut afgesluit, en 'n belangrike 
mylpaal bereik op die pad na die verwesen
liking van die droombeeld wat in 1957 ont
staan het. 

Die Van de Graaff-versneller waarmee 51 
miljoen volt opgewek kan word, kos ongeveer 
R400,OOO en is die duurste enkele stuk toerus
ting wat nog vir enige Suid-Afrikaanse univer
siteit aangekoop is. Die spesiale versneller
gebou met kantore, 1aboratoria, biblioteek ens. 
het 'n addisionele koste van R320,OOO meege
bring en laboratoriumtoerusting ten bedrae van 
R80,OOO moes aangekoop word. Lopende uit
gawes, waarby die salarisse van die gespesiali
seerde wetenskaplikes ingesluit is, word bereken 
op RlOO,OOO per jaar. Hierdie groot bed rae gee 
'n denkbeeld van hoe duur kernnavorsing werk
Iik is, en verklaar waarom die skema in same
werking met die Universiteit van Kaapstad 
aangepak word. 

Die totale gewig van die versneller is onge
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veer 74 ton. Die twee swaarste onderdele, die 
druktenk (17 ton) en die gasopslagtenk (18 
ton) moes met 'n drywende hyskraan uit die 
ruim van die skip gelig word (Foto 1). Die 
hawe-hyskrane kan nie so 'n groat gewig han
teer nie. Die S.A . Spoorwee moes hulle grootste 
sleepwa wat self 15 ton weeg, gebruik vir die 
vervoer. 
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Foto 2 toon die aankoms van die gasopslagtenk by die terrein. Prof. Zeeman 
self en sommige van die honneursstudente in Fisika, wat die dag verlof gekry het 
om die ontskeping van die langverwagte versneller te gaan besigtig, kon die ver
soeking nie weerstaan om die laaste endjie saam te ry nie! 

Op foto 3 is die geboue van die Instituut te sien. Die versneller self staan in 
die 96 voet hoe toring. Links is die s.g. skyfgebied waarheen die bundel gelaaide 
deeltjies afgebuig word en in sewe verskillende kanale gevoer word sodat sewe 
eksperimentele opstellings gelyktydig bedien kan word. Die gasopslagtenk kan 
buite die gebou gesien word. Daarin word die mengsel van 75"10 stikstof en 25'10 
koolsuurgas onder 'n druk van 16 atmosfere gestoor wanneer die druktenk van die 
versneller verwyder word om noodsaaklike verstellings te maak. Die werkswinkel 
is die kleiner gebou in die middel en heel regs is die kantore en navorsingslabora
toria, waar o.a. voorsiening gemaak is vir die veilige hantering van die radio
aktiewe stowwe. 

Daar word nog hard gewerk om al die onderdele uit te pak en saam te voeg tot 
die mooiste en grootste versneller wat tans in ons land is. Daarna moet die menigte 
onderdele een vir een aangeskakel word om te sien of hulle gaan saamspeel om die
51 miljoen volt op te wek en veral om die kosbare bundel gelaaide deeltjies vir 
kernnavorsing te lewer. 

PROF. P. B. ZEEMAN 

3 
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van die Fakulteit van Opvoedkunde 

PROF.M .C.H.SONNEKUS 

DIE Kinderleidingkliniek van die Fakulteit van Opvoedkunde lewer waar
devolle dienste aan die gemeenskap van Stellenbosch en omgewing, en het 
ook reeds in wyer kringe bekendheid verwerf. Vanuit die verste hoeke van 
die Kaapprovinsie, en selfs uit ander provinsies, word soms kinders na die 
kliniek gebring vir ondersoek en /of behandeling. Hulle word hierheen 
verwys deur ouers, skole, medici, maatskaplike werksters en ander Iiggame. 
Jaarliks word nagenoeg 150 kinders gebanteer, baie waarvan 'n reeks be
soeke aan die kliniek bring. Die getal besoeke is dus aansienlik hoer as die 
getal kinders wat behandel word . 

Die kliniek is gehuisves in die gebou vir Opvoedkunde en beskik oor 'n 
modern toegeruste ondersoekkamer, 'n speelkamer en 'n waarnemings
kamer. Hierdie fasiliteite word hopelik in die nabye toekoms aansienlik 
uitgebrei. Ter bestryding van sy lopende uitgawes word die kliniek gesub
sidieer deur die Kaaplandse Provinsiale Onderwysdepartement. . 

Die kliniek bied uitstekende geleenthede vir opvoedkundig-kliniese na
vorsing. Daar word beplan om in 1964 'n begin te maak met twee omvat
tende navorsingsprojekte betreffende die ondersoek en korrektiewe behan
deling van lees- en spellingafwykinge, en rekenafwykinge by kinders. 

Die algemene doel van die kliniek is die opvoedkundig-sielkundige on
dersoek en behandeling van kinderprobleme. Hierdie doe! word nagestreef 
deur die lewering van dienste waarvan die foto's op die volgende bladsye 'n 
beeld gee. 

Ver t- en tekenakti witeite van iong kinders 
word aangewend as diagnostiserings- en tera
peutiese tegniek, 
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1. Opvoedkundig-kliniese ondersoek en Pedoterapie 
Hierdie diens gaan aan kinders met gedra gsprobleme van alLerlei aard. Die gevalLe 
word op wet enskaplike wyse met die beskikbare wetenskaplike middele ondersoek ten 
einde so 'n volledig moontl ike k1 iniese beeld van elke geval te verkry , Waar nod ig en 
waar moontlik word pedoterapeutiese behandeling toegepas wat onder meer insluit 
gespreksterapie, beeldterapie en spee lterapie. Raad en ad vies word op grond van die 
ondersoeke aan ouers en skole gegee . In aile gevalle wo rd die samewerking van die 
huis en die skool gesoek. Kinders met skoolvorderingsprobleme word soms ook pedo
terapeuties behandel aangesien die swak skoolvord ering dikwel s vir sulke kinders 'n 
rneer om vattende lewensprobleem word wat selfs gedragsafwykinge tot gevolg kan he. 
Daarby is die beleid van die kliniek dat 'n kind in sy volle totaliteit as persoon benader 
moet word en gevolglik nie "simptoombehandeling" behoort te ontvan g nie . Dikwels 
is die swak skoolvorde ring ook 'n simptoom van 'n ander dieperliggende oorsaak, Op 
Foto 1 word 'n hoerskoolleerling deur prof. M. C. H. Sonnekus opvoedkundig-k1inies 
ondersoek. 
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2.	 Ondersoek en korrektiewe behandeling van kinders met 
skoolvorderingsprobleme 

H ierdie groep kinders toon meestal lees-, spelling- en rekenprobleme, maar ook swak skool
vordering in ander vakke. Van groot belang is dat die kinders wat hie rdie beha ndeling ont
yang 'n normale en selfs 'bo-normale verstandskwosient besit. Hulle is besig om in die skool 
te ontspoor, en die oorsake daarvan is nie in 'n swak intelligensie gelee rue. Sulke gevalle 
word gereeld deur ouers en skole na die kliniek verwys, 

Die kliniek beskik vir hierdie werk oor die dienste van 'n voltydse klini ekonderwyseres wa t 
opgelei is in diagnostiese en rernediele onderwystegnieke. Daarbenewens neem al die perso
neellede deel aan hierdie werk. Een personeell id is by. besig met 'n navorsingsprojek i.v.m. 
leesverb etering by skoolkinde rs. In bep aalde geva lle word 'n leesverbeteringskursus aan swak 
lesers gcgee. Op Foto 2 is mej. J. A. de Villiers, die kliniekonderwyseres, besig om met be
hulp van 'n moderne rekenapparaat korrektiewe rek enonderrig aa n 'n leerIing te gee. 

3. en 4. Speldiagnostiek en Speelterapie 

In die goed to egeru ste spee lkamer van die kliniek word kinderspel eerstens as 'n wetenskap
like diagnostiese rniddel aangewend om 'n ontwikkelingsbeeld, skoolgereedheidsbeeld of ook 
kliniese beeld van jong kinders te verk ry. In besonder word gelet op die soort spel , byvoor
beeld sensopatiese spel, hanteringspel , estetiese spel en illusiewe spel. E lk van hierdie spel
vo rme word bestud eer as 'n moontlike openbaring van ontwikkelingskenme rke by die be
paalde kind. Ook word kinderspel as 'n nutti ge pr ojeksietegniek gebruik. Gepaard met die 
speldiagnostiek word die verf- en tekenaktiwiteite van jong kind ers ingeskakel as diagnosti
ser ingstegniek. K inderIike ekspressie en proj eksie by wyse van tekeni nge is uiters nuttig en 
word vandag wetenskaplik aan gewend waar met jong kinders gewerk word. 

Op F OIO 3 is twee leerlinge besig met illusiewe spel terwy l hulle 'n plaaston eel opbou . 
Terwyl die student as medespeelster optree, int erpreteer sy die spel van die kinders. 

Tweedens word van speel terapie as pedagogiese midd el gebruik gemaak om waar nod ig, 
jong kind ers met probleme te behandel. Sorns is dit ook nodi g om speeltera pie met rem e
diele onderwystegnieke te kombineer. Fo to 4 gee 'n beeld van speelterapie waarin 'n aspek 
van die hu islike opvoedin gsituasi e versinnebceld word. 
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5.	 Beroepsvoorligting en Skoolvoor
ligting 

n Groot aantal hoerskoolleerl inge besoek die 
klini ek ten einde ondersoek te word met d ie 
oog op hul beroepskeuse, vakkeuse, skool
keus e en keuse i.v.m, na skoolse opl eiding. 
Onder hierdie groep is ook dikwels leerlinge 
wat voorligting verlang omt rent studieme todes 
en studiegewoontes. Op F OIO 5 word 'n h oer
sko olleerling deur 'n senior student getoets met 
die oog op sy keuse van 'n beroep. 

6.	 Opleiding van studente in Opvoedkundig-kliniese diagnostiek en Pedoterapie 
S.O.D. -studente wat die keusevak Opvoedkundig-kliniese Sielkunde neern , geni et opleiding in ail e aspekte 
van die kliniekwerk soos hierbo uiteengesit. Naas teoretiese werk en praktika, woon die studente gereeld 
kliniese gevalsbesprekinge by , waar die personeel van die kliniek saam met studente gevall e bespreek wat 
in die kliniek gehanteer word. Gevorderde studente in die Opvoedkunde ontvang 'n deeglike opleiding in 
die kliniekaktiwiteite. 

Op Foto 6 vind 'n klini ese gevalsbespreking plaas tussen die personeel van die kliniek en studente. Per
soneellede is, sittende: Mnr. J. N. Smit (heel links), prof. J. F . A. Swartz (derde van links), prof. M. C. 
H. Sonnekus, Hoof (vyfde van links). Agter staan mnr. G . Stander en mej, J . A. de Villiers sit tweede 
van regs. (Fo lo's: Ch rist o S. Botha) 
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Navorsing 

in verband met Hoedruk Suurstofterapie
 

by die Karl Bremer-Hospitaal
 

GEDURENDE die afgelope jaar doen 'n groep dosente van die Fakulteit van Genees
kuncle van die Universiteit van SteIIenbosch by die Karl Bremer-Hospitaal baie 
belowende navorsing met die toediening van suurstof onder druk by die behande
ling van sekere siektes. Dit is 'n nuwe tegniek wat groot moontlikhede inhou vir 
verskeie vertakldngs van die geneeskunde. Die geneeshere by die Karl Bremer-Hos
pitaal verdien hoe lot , want dit is baanbrekerswerk. Sover bekend word soortge
Iyke eksperimente op slegs twee ander plekke in die wereld gedoen, nl. in Amster
dam en Glasgow. 

Gebrek aan suurstof speel 'n uitstaande rol in 'n groot verskeidenheid van siekte
toestande. Meer as enige ander faktor lei dit tot die afsterwe van 'n sel, liggaams
deel of selfs die hele organisme. In die behandeling van siektes word dus toegesien 
dat die suurstoftoevoer altyd voldoende is d.m.v. intra-nasale toediening en die 
gebruik van apparate soos die suurstoftent , die ysterlong en respirators wat met die 
hand of meganies aangedryf word. Onder normale druk is die suurstof-draagver
moe van die bloed afhanklik van die bemoglobien wat net 'n sekere hocveelheid 
suurstof kan opneem, en dit kan nie betekenisvol verhoog word nie. Deur die suur
stof in oplossing in die bloedplasma te verboog, kan die totale suurstof-draagver
moe van die bloed egter aansienlik verhoog word. Inclien suurstof onder druk van 
drie atmosfere toegedien word, vermeerder die plasma-suurstofopname 16 keer, 
waardeur die suurstoftoevoer na die beskadigde weefsels aansienlik vermeerder 
word . Hierin Ie die geheim van die nuwe tegniek opgesluit. Die liggaam word daar
deur as 't ware met suurstof deurdrenk en die vergrote suurstoftoevoer beskerm 
dan die weefsel teen beskadiging deur verdere infeksie en stel dit in staat om te 
herstel. 

Reeds in 1895 het Hald ane deur eksperimente met diere bewys dat hierdie me
tode groot moontlikhede inhou, maar eers sedert 1957 is intensief ge-eksperimen
teer met die toediening van suurstof onder druk as ' n terapeutiese middel, veraI in 
Glasgow en Amsterdam. By die Karel Bremer-Hospitaal was dit tot dusver beperk 
tot die behandeling van gas-gangreen-'n toestand wat intree as wonde besmet 
raak met gasproduserende kieme. Dit is iets wat dikwels in S.A. voorkom en wat 
tot dusver as feitJik honderd persent dodelik beskou is. Hoewel hulle met ontoe
reikende, geleende apparaat moes werk, was die resuitate so indrukwekkend dat 
die inherente krag en waarde van die metode onomwonde bewys is. Agt pasiente 
is behandel, die eerste twee het gesterf, maar die ander bet almal 'n dramatieser herstel van die aner obiese infeksie getoon. Dit dui daarop dat baie lewens in die 
toekoms deur hierdie behandeling gered kan word. 

Tans word ook eksperimente op konyne uitgevoer om vas te stel in hoeverre 
hierdie metode in gevalle van klem-in-die-kaak, 'n ander gevreesde siekte met 'n 
hoe mortaliteitsyfer, toegepas kan word. 

Dit is egter die potensiele toepassing van hierdie metode dwarsdeur al die ver
takkings van die geneeskunde wat die verbeelding aangryp. Kortliks kom dit daar
op neer dat in enige toestand waar daar weefsel is waarvan die oorlewing in die 
weegskaal is, verbetering verwag kan word met hierdie metod e. Gevalle van kroon
aartrombose en koolstofmonoksiedvergiftiging sal meer effektief behandel kan 
word; ope-hart en breinoperasies sal vergemakJik word; dit sal moontlik die hart

29'
 



longmasjien vervang; velpedikel-transplantate 
sal op gra ter skaa l ondemeem kan word ; dit 
kan moontlik ' n waardevolle hulprniddel by 
moeil ike geboortes wees en veral in gevalle 
van skok ten gevolge van bloed verl ies, brand
wond e, ens. sa l dit van onskatbare waarde 
wees. In sulke noodgevalle, wanneer 'n per
soon by. ernstige bloed verlies, breinbeserings 
of breuke in 'n ongeluk opdoen, kan die pa
sient, deur die toediening van bloedplasma en 
suurstof onde r druk aan die lewe gehou word 
solank: die geneesheer voorbereidings tref vir 
bloed oortappings, noodoperasies of ander mid
dele . Dit sal by. die gevaar van moontlike 
onverenigbare bloedoortappings, met noodlot 
tige gevolge, uitskakel. As ambulanse met 
sulke drukapparate toegerus word , sal baie 
slagoffers van padongelukke gered kan word . 

Die moontlikhede van hierdie nuwe tera
peuticse rniddel, beide in die interne genees
kunde as in die snykunde, is haas onbeperk, 
maar dit verei s nog intensiewe kliniese en ek
sperimentele navorsing voordat dit met veilig
heid meer algemeen toegepas kan word. 

Die span geneeshere by die Karl Bremer
Hospitaal gebrui k 'n drukkamcr of rekom
pressiekamer wat van die S.A. Vloot geleen is. 
Die S.A. Vloot gebru ik hierdie appa raat lank 
reeds vir die behandeling van borrelsiekte by 
diepseed uikers. 'n Kleiner apparaat is deur 
die Fakulteit self aangeskaf en aangepas vir 
die eksperimente met diere. Daar besta an 
egter groot behoefte aan 'n werklike druk
kam er waarin die pasiente beh andel en selfs 
geope reer kan word . Die bou van so ' n druk
kam er word tans oo rweeg, en sal minstens 
R20.000 koso 'n Mens kan slegs die hoop uit 
spre ek dat die betrokke dosent e nie in hulle 
pogings om hierdie baie belowende tegniek 
verde r te ontwikkel, geko rtwiek sal word deur 
'n gebrek aan die fondse om die dru.kkamer 
te bou en ander nodige apparaat aan te skaf 
nie. 

1. Die pasient word deeglik onde rsoe k vo ordat hy ill 
die dru kkam er geplaas word. Di e boly] is on tbloo t 
sodat di e geneesheer kan sien oi hy norm aal asem
haal en sy polstellin g langs die nek kan waarneem 
gedurende rek om pressie. A gter kan die konsent riese 
silinders waaruit die drukkamer bestaan, en nou oa r 
mekaar geskui] is. gesien word . W ann eer die pasient 
op die draagbaar ingetr ek wo rd, sk uij die silinders 
oop. 
2. Hier sien II di e pasient ill di e druk kam er voo r
dat die dek sel op gesit e ll verseel word. 



3
 

4 
3. Die pasient is nou in die drukkamer 
geplu as, die deksel is versed en rekom
pressie begin . Deur die luik word die 
pasient noukeurig dopgeh ou, Onder nor
male om standighede word hy on geveer 
2 uur aan di e druk onderwe rp , Aan die 
einde van die sessie word die druk ge
leid elik trapsg ewyse verminder lot nor
maal voordat di e pasient uit gehaal word. 

4. 'n T etanus-konyn word in die eksperi
mentele	 drukkam er geplaas. 

(Foto 's: Chri sto S . Both ay 
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longmasjien vervang; velpedikel-transplantate 
sal op groter skaal onderneem kan word; dit 
kan moontlik 'n waardevolle hulpmiddel by 
moeilike geboortes wees en veral in gevalle 
van skok ten gevolge van bloedverlies, brand
wonde, ens. sal dit van onskatbare waarde 
wees. In sulke noodgevalle, wanneer 'n per
soon by. ernstige bloedverlies, breinbeserings 
of breuke in 'n ongeluk opdoen, kan die pa
sient, deur die toediening van bloedplasma en 
suurstof onder druk aan die lewe gehou word 
solanlc die geneesheer voorbereidings tref vir 
bloedoortappings, noodoperasies of ander mid
dele. Dit sal by. die gevaar van moontlike 
onverenigbare bloedoortappings, met noodlot
tige gevolge, uitskakel. As ambulanse met 
sulke drukapparate toegerus word, sal baie 
slagoffers van padongelukke gered kan word. 

Die moontlikhede van hierdie nuwe tera
peutiese middel. beide in die interne genees
kunde as in die snykunde, is haas onbeperk, 
maar dit vereis nog intensiewe kliniese en ek
sperimentele navorsing voordat dit met veilig
heid meer algemeen toegepas kan word. 

Die span geneeshere by die Karl Bremer
Hospitaal gebruik 'n drukkamer of rekom
pressiekamer wat van die S.A. Vloot geleen is. 
Die S.A. Vloot gebruik hierdie apparaat lank 
reeds vir die behandeling van borrelsiekte by 
diepseeduikers. 'n Kleiner apparaat is deur 
die Fakulteit self aangeskaf en aangepas vir 
die eksperimente met diere. Daar bestaan 
egter groot behoefte aan 'n werkJike druk
kamer waarin die pasiente behandel en selfs 
geopereer kan word . Die bou van so 'n druk
kamer word tans oorweeg, en sal minstens 
R20,OOO koso 'n Mens kan slegs die hoop uit
spreek dat die betrokke dosente nie in hulle 
pogings am hierdie baie belowende tegniek 
verder te ontwikkel, gekortwiek sal word deur 
'n gebrek aan die fondse am die drukkamer 
te bou en ander nodige apparaat aan te skaf 
nie. 

J. Die pasient word deeglik ondersoek voordat hy in 
die drukkam er gepLaas word. Die boly] is ontbloot 
sodat die geneesheer kan sien of hy normaaL asem 
hoal en sy polst elling langs die nek: kan waameem 
gedurende rekompressie. Agter kan die konsentriese 
silinders waaruit die drukkamer bestaan, en nou oar 
m ekaar geskuij is, gesien word. Wann eer die pasient 
op di e draagbaar ingetrek word, skui] di e silinders 
oop. 
2. Hi er sien u die pasient in die drukkamer voor
dat die deks el opgesit en verseel word. 
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AS DIY 'N BOEK IS-ONS HEY DIY 

Die keur in die volgende afdelings: 

Novelles en Romans 
Kortverhale en Skets e 
Essays 
Klnderboeke en Jeugboeke 
Drama en Po asie 
Bloemlesings 
Letterkundige Kril iek 
Taalsake 

Woordeboeke 
Godsdiens 
Lewenskuns 
Maatskaplike Sake 
Klere en Voorkoms 
Gesondheid 
Voedsel en Drank 
Blomme 

Boerd ery 
Wetens kap en Sto kperdj ies 
Musiek 
Sport 
Reisbe skryw ings 
Ges kieden is 
Biografi e 
Nasl aanwerke 

NASIONALE BOEKHANDEL BETEKEN LEESWAARDEI 

NASIONAlE IW BOEKHANDEL 
Wandelgang , 
Groote Kerk , 
Posbus 2063, 
Kaapstad. 

Escom-Sentru rn, 
Wolmaransstraat, 
Posbus 9898, 
Johannesburg. 

Henrystraat 64 en 
Maitlandstraat 53 
Posbus 1058, 
Bloemfontein. 

h/v Princess- en 
Cawoodslraal, 
Posbus 95, 
Port Elizabeth . 

Voorlrekkerweg 386, 
Posbus 119, 
Parow. 

\'A.A·1·1· E spells 
dit speIle! Grosvenor daarenteen, staan vir 

die Kaap se vooraanstaande Ford-handelaars en 
garagediens. 

Korn besigtig die nuutste Ford-rnodelle in ons 
toonkamers - die elegante Galaxie en Fairlane, 

twee groot motors van formaat; die Zodiac, Zephyr 
en Taunus, middelslagmotors met onge

ewenaarde weelde, en die pragtige, gewilde 
Anglia en Cortina. 

As u weer eendag in Kaapstad is, bel 
gerus 2-5521 vir 'n afspraak om u 

eie motor deeglik te laat nasien - oris 
voortreflike garagediens as gemagtigde Ford

hand elaars is wyd en syd bekend. 

(;rosvenor ~otors 
GM 599 

STRANDSTRAAT 73, KAAPSTAD. BEL 2-5521 

Ja, ons weet wat 

", 'U'".. 
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So 
onthou ek 
Matieland 

MET die deurblaai van die Augustus nommer 
van "Matieland" is daar vir my baie aange
name herinneringe wakker geroep. My gedagtes 
het teruggegaan na die begin van hierdie eeu 
toe die Victoria-Kollege, die Universiteit van 
Stellenbosch in Wording, bestaan het uit die 
Hoofgebou, die Wetenskapgebou en die Biblio
teek. 

Skuins teenoor die Wetenskapgebou, en oor
kant die straat, was die woning van mnr, Eric 
Stockenstrom, onderwyser op die personeel van 
die Boy's High School. Ek het die voorreg ge
had om 'n jaar lank by hom in te woon en het 
hierdie interessante, vriendelike, beminlike man 
intiem leer ken. 

Die Tweede Vryheidsoorlog het vir my en, 
my kamermaat, Daantjie Oosthuizen, as wese 
agtergelaat. Beide Kommandant Oosthuizen en 
Generaal Spruijt het in die stryd vir yolk en 
vaderJand die lewe atgele op die vlaktes van die 
Suid-Afrikaanse Republiek. Mnr. en mev. 
Stockenstrorn het ons met liefde bejeen en vir 
ons 'n tuiste gebied, waarvoor ons hulle innig 
dankbaar was. Ek het in Desember 1962 nag 
van hom 'n poskaart ontvang met Kersfees- en 
Nuwejaarswense in die onvergelyklike skrif 
waarvan hy so 'n meester was. 

Hier kyk ek nou na sy porter. op hoe ouder
dam geneem, en lees die berig dat hy op 84
jarige leeftyd oorlede is. As onderwysman het 
hy diep spore getrap en Stellenbosch sal hom 
seker nie gou vergeet nie. 

Op 'n ander bladsy kyk ek na die foto wat 
tydens die hoeksteenlegging van die nuwe Wil
genhof geneem is en daar staan prof. Jan 
Neethling, 'n toonbeeld van waardigheid met 
sy pragtige patriargale bos baard . In die ver
beelding sien ek hom egter soos ons twee jong 
knapies was aan die begin van hierdie eeu in 
1905. Beste Jan, sterkte en vriendelike groete 
van 'n ander Jan, nog steeds baardloos, die 
hare ook al grys, maar gelukkig nog sterk en 
gesond. 

"Matieland" loot mnr. Jan Spruijt met 
heimwee terugdink aan 01 die au moats 
wat reeds die einde van die pad bereik het 

Hoe bly was ek am te sien dat die ideaal van 
die Wilgenhoffers verwesenlik is en dat met die 
bouwerk aan die nuwe Wilgenhof, volgens die 
ou patroon, reeds so ver gevorder is. Ek kyk 
onwillekeurig na die deur, derde van links, 
onderste verdieping, waar M. L. de Villiers en 
ek kamermaats was. Die kamer was 'n byme
kaarkomplek, want daar is met mandolien en 
trompet gereeld musiek gemaak. Ek bespeel 
nog die mandolien, M.L., waarvoor jy destyds 
so 'n mooi stukkie musiek gekomponeer het. 
Voor hierdie kamerdeur het die borselinstelling 
sy ontstaan gehad en die eerste man wat in 
Suid-Afrika behoorlik geborsel is, was my goeie 
ou vriend, Anton Stegman. Voor aandete daar
die dag het die hele Wilgenhof deurgeloop. 

Ek sien weer in die verbeelding die "Bank" 
van Wilgenhof in die persoon van Johan 
Reyneke, nou dr. Reyneke en ook lanka! as 
predikant afgetree en woonagtig in Pretoria. As 
die nood hoog was, kon by Johan altyd uit
koms gevind word met een sjieling rente per 
maand op elke goue pond deur hom geleen! 
Met die bou van die tennisbane was daar groat 
bedrywigheid en het ons kruiwa gestoot, grand 
gelyk gemaak en gerol dat die sweet ons afge
tap het. Ons het die tennis daar uitermate ge
niet omdat ons op bane gespeel het wat ons 
self gebou het. 

Ek twyfel daar nie aan nie dat die Wilgen
hof-tradisie sal bly voortleef en dat die inwo
ners van die nuwe Wilgenhof oak bulle bydrae 
sal lewer tot die trotse prestasies van die inrig
ting. 

Ek het "Matieland" toegemaak en 'n gevoel 
van weemocd het oor my gekom toe ek in 
herinnering geroep het al die ou maats wat 
reeds die einde van die pad bereik het. Vir die 
paar van ons wat uit daardie periode oorgebly 
het, het die skaduwees op die pad oak al baie 
lank geword. Maar daar is onverbreekbare 
bande wat ons bind en ons sal mekaar nooit 
vergeet nie. 

33 



'n Deel van die 
Universiteitskoor besig 

am te oefen. 

Al singende 
BOD HDLLE MATIELAND 

"ELKE Matie het die unieke geleentheid am 'n 
gratis kursus in sang op Stellenbosch te volg! " 
Die persoon wat so praat, het verwys na die 
Stellenbosse Sangfees, 'n instelling wat al diep 
ingewortel is in Matieland se jaarlikse kultu
rele bcdrywighede. Want Sangfees is nie net 'n 
feesgeleentheid vir die musiekstudent me, 
maar juis vir elke student. Daarby is Stellen
bosch die enigste Suid-Afrikaanse Universiteit 
wat hierdie "kursus" aan sy studente bied! 

Gedurende 1946 het die eerste volwaardige 
Studentesangfees plaasgevind en in 1958 is dit 
opgeneem in 'n veel groter geheel - die Sang
fees het 'n Kunsfees geword. Laasgenoemde 
is egter slegs 'n driejaarlikse instelling (en kom 
aanstaande jaar weer aan die beurt) terwyl die 
Sangfees nag jaarliks gehou word. 

Vanjaar se Sangfees was weer eens 'n egte 
feesgeleentheid . Agt kore, waaronder die 
Kweekskoolkoor en die Universiteitskoor, het 
van 12 tot 14 September in die stadsaal op
getree, en al is daar hoofsaaklik klem gele op 
ligtere werke, was die standaard sprankelend 
en die sang van hoe gehalte. Onder die diri
gente het daar drie studente, waaronder een 
dame, die stokkie geswaai. Die stadsaal was 
vir elk van die drie aande stampvol bespreek 
-die Stellenbosse lentegees het oud en jonk 
beetgepak! 

Naas die Sangfees, is rue Stellenbosse Uni

versiteitskoor vandag ook al landswyd bekend. 
Sy bestaan dateer sedert 1936 en sy geskiede
nis is ten nouste verbonde met die naam van 
dr. G. G. Cillie. Die koor wat tans uit 'n ge- . 
keurde groep van 50-60 sangers bestaan, staan 
vanaf 1955 onder leiding van mnr. Philip 
McLachlan. 

Belangrike mylpale in die heel jongste ver
lede sluit in: 'n konsert by geleentheid van 
die Goue Jubileumfees van die S.A. Akademie 
(Aug. 1959); die Uniefeeskonsert in Bloemfon
tein saam met die S.A.U.K.-orkes in die Beet
hoven Koorsimfonie en die premiere van 
Hubert du Plessis se "Dans van die Reen"; 'n 
landswye konserttoer ter herdenking van die 
vyf-en-twintigjarige bestaan van die Koor 
(Julie 1961) en vier optredes saam met die 
Ka apstadse Stadsorkes gedurende 1961-62. Ge
durende Julie vanjaar het hulle 'n suksesvolle 
toer deur die Oostelike Provinsie en Natal 
onderneem . By hierdie geleentheid is oak 
nuwe werke van die Suid-Afrikaanse kompo
niste, Hubert du Plessis en Rosa Nepgen, aan
gebied . 

Afgesien van 'n Kweekskool- en Konserva
toriumkoor, ontstaan oral nag spontane sere
nadegroepies wat snags menige dameskos
huis verras. Dit alles getuig dat daar in Matie
land 'n sangtradisie bestaan en 'n singende 
yolk gekweek word! 

DAVE BEYERS 
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Sportprestasies van die Jaar 

Rugby: Behalwe die Senior Groot Uitdaag
beker het die Maties vanjaar ook die Junior 
Uitdaagbeker (tweede span), die Derde Uit
daagbeker (derde span) en die Reserwe A
beker (vierde span) verower. Da arbenewens 
het hulle die kompetisies vir die Onder-19 A, 
B, C en D-skilde gewen. 

Die klub het nog nooit in sy geskiedenis 
beter gepresteer nie. Vanjaar se prestasies is 
gelykstaande aan die van 1904 en 1955. 

Nege Maties het vanjaar vir die Westelike 
Provinsie gespeel en drie het Springbokkleure 
verower, te wete Jannie Engelbrecht, Hannes 
Marais en Johan Schoeman. 

Die gekombineerde U .S.-U.K. span met 12 
Maties het die gedugte Wallaby-toerspan ge
klop. 

Atletiek: De Villiers Lamprechts en Wilf 
Thring het beide die vinnigste my1 in die jaar 
tot dusver op Coetzenburg atgele, nl. in 4 min. 
9.6 sek . Op Saterdag, 21 Maart 1964, sal hier
die twee atlete die geleentheid kry om op Coer

zenburg met die wereldkampioen, Peter Snell, 
kragte te meet. 

Boks: Stellenbosch het vanjaar vir die eerste 
keer in die geskiedenis die Hadley-skild ver
ower. Hierdie skild word toegeken aan die 
wenners van die bokstoernooi van die Suid
Afrikaanse Universiteite, 

Gewigoptel: Die Maties het vanjaar ook die 
Gewigoptel-Kampioenskap van die Suid -Afri
kaanse Universiteite verower. 

Tennis: Vir die eerste keer in byna 20 jaar 
is 'n Matie, O. Martin, gekies vir die tennis
span van die Westelike Provinsie. Die senior 
tennisspan is tot dusver vanjaar onoorwonne 
in die senior kompetisie van die Westelike 
Provinsie, 

Krieket: Die nuwe hoofkrieketveld is on
langs in gebruik geneem. Kenners is van 
mening dat dit nog een van die mooiste 
krieketvelde in Suid-Afrika gaan word. 

Wenners van die Senior Groot Uitdaagbeker 

Voorsle ry (v.l.n.r.): Dirk de Vo s, Mannetiies van der Merwe. T weede ry: Faan Conradi e, mnr . Wouler 
Hugo (Afrigter), Dawie de Villi ers (Kapt.), dr. D. H. Crav en (President), Tampon Jordaan (Ond er-Kapt.), 
lam es Starke (Klubkaptein), Gert Brynard, Derde ry: Schoeman Rossouw, Hann es Marai s, Kaffer de Waal, 
" T.C." Botha, Rooies van Wyk, lohan Scho eman, Chris Pretorius. Vi erde ry: Polla Roux, Aubrey du 
Plessis, Koos Louw , R ens van R ensburg, Pietie H endriks. Ajwesig: L eon du Plessis, lonnie Engelbrecht, 
Philip Court , Ian Tredoux , Wilhelm Ie Roux. 



Die
 
Eeufeesfondsveldtog
 

in die Vrystaat
 
Oos-Kaapland en
 

Natal
 

Gedurende 1963 het die oud-Maties, ouers 
van huidige en oud- studente, ander vriende 
van d ie Universiteit en maatskappye in die 
Oranje Vrystaat, Oos-Kaapland en Natal 
ywerig mee gedoen om die Eeufeesfonds to t 
teenaan die R3-miljoen kerf op te stoot. 

Op die boonste foto wat by geleentheid 
van die rnaatskappye-dinee in Oos-Londen 
geneem is, verskyn v.l.n.r.: Mnr. P. J. Lom
bard , Direkteur van Ontwikkeling; dr . A. E . 
Rupert wat as hoofspreker opgetree het; 
rnnr . A. J . Esterhuyse, Openbare InJigtings
beampte van die Universiteit, en mnr, A. E . 
Heppell, Hoofbestuurder van W.G .A. en 
voorsitter van die ma atskappye-komitee. 

Die onderste foto is geneem by geleent
heid van die Eeufeesfondsdinee op Queens
town waar prof. H. B. Thorn as hoofspreker 
opgetree het. Vvl .n.r. verskyn : Mnr. A. J. 
Esterhuyse, prof. H. B. Thorn (Rektor), 
mev. T. L. Conradie, rnnr. P. J. Lombard 
en dr. T. L. Conrad ie, voorsitter van die 
oud-studentekornitee. 

NUUS VAN 

Oud-Matiebondtakke 

Oos-Londen	 versiteitslewe uitbeeld, is hierna vertoon, en 
dit het besondere byval gevind. 

Op Saterdagaand, 21 September 1963, het Dit was 'n genoeglike en geslaagde funksie 
30 oud-Matiegesinne gesellig byeengekom en daar word reeds uitgesien na die volgende 
ten huise van mnr, en mev. Barry Blommaert. byeenkoms in die nuwe kwartaal. 
Nadat heerlik gesmul is aan die geurige vleis, 
wors en ander lekkernye, het mnr. A. J. Ester Beaufort-Wes
huyse, Openbare Inligtingsbeampte van die 
Universiteit wat vir die geleentheid uitgenooi Op Vrydag, 7 Junie vanjaar, het ongeveer der
was, die oud-Maties kortJiks toegespreek oor tig oud-Maties op die Skougronde van Beau
die jongste ontwikkelinge aan die Universiteit. fort-Wes die groat Intervarsity-oorwinning 
'n Rolprent wat verskeie aspekte van die Uni- met 'n braaivleis gevier. Die skuimende bier 
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en geurige wors het 'n aansteeklike feesstem
ming geskep - toesprake was oorbodig. 

Volgensdie sekretaris van die tak, mnr. P. 
G. van Velden, het daar tog iets kortgekom, 
nl. die sing van universiteitsliedere. Hy doen 
aan die hand dat Intervarsity-liedjies op 'n 
langspeelplaat opgeneem word, sodat takke by 
sulke geleenthede daarvan gebruik kan maak. 
Bestaan daar by ander Oud-Matiebondtakke 
'n soortgelyke behoefte? 

Goeie nuus vir Oud-Maties in die 
Noorde 

Oud-Maties in die Noorde kan voortaan hulle 
oud-Matiekleurbaadjies in Pretoria aanskaf. 
Die Universiteitsraad het onlangs die twee fir
mas Uniewinkels (Tv!.) Beperk en Hugo's 
Mansuitrusters as amptelike verspreiders van 
die oud-Matiebaadjie en -das aangesteI. 

Van Heinde en Ver
 

Mnr. 1. H. Swanepoel (B.Comm. 1943, S.O.D. 
1946) is met ingang 1 Julie 1963 aangestel as 
Registrateur van die Universiteitskollege Wes
Kaapland. Hy was voorheen hoof van die 
Hoerskool Outenikwa op George. 

Mnr. J. J. Badenhorst, wat 23 jaar lank 
hoof van die Hoerskool McLachlan op Jou
bertina was, tree aan die einde van die jaar 
met pensioen af. 

Mnr. P. L. Hattingh (B.A. 1930) is met in
gang 1 Julie 1963 bevorder tot Direkteur van 
die afdeling Bantoevestiging in die Departe
ment van Bantoe-Administrasie en -Ontwikke
ling. Sy vernaamste plig sal wees om as skakel 
te dien tussen die Bantoe in blanke gebiede 
en in die tuislande. 

Mnr. Braam van Staden (M.Comm. 1952) 
het die graad D.Comm. aan die Universiteit 
van Pretoria behaa!. Hy beklee 'n betrekking 
by die Reserwebank en het lank op die be
stuur van die Oud-Matiebondtak van Pretoria 
gedien. 

Dr. N. Sieberhagen (M.A. 1932, D.Phi!. 
1948), Hoofinspekteur van Skole in Kaap
land, is met ingang 1 Julie 1963 aangestel as 
vakkundige adviseur in die Departement van 
Kleurlingsake. Mnr. D. J. du Plessis (M.Ed. 
1944) is in sy plek bevorder tot Hoofinspek
teur. 

Mnr. S. W. L. Augustyn (B.Comm. 1950) 
het op 1 Julie 1963 diens aanvaar as bestuur
der van die Graaff-Reinetse Kooperatiewe 

Winkels Beperk. Hy was voorheen bestuurder 
van die Landbou-Kooperasie op Dordrecht. 

Mnr. Francois de V. Hugo (B.Sc., B.Ing. 
1962), siviele ingenieur op die Suid-Afrikaanse 
Spoorwee, het gedurende Augustus na Italie 
vertrek waar hy met 'n beurs van die Itali
aanse regering aan die Universiteit van Milan 
sal studeer. 

Ds. J. D. Roos neem vir 9 maande waar in 
die gemeente Utrecht in die plek van dr. J. 
Cilliers wat op 'n studiereis in die V.S.A. is. 
Ds. Roos stuur elke jaar op 10 September, sy 
verjaardag, sy ruim bydrae vir die Eeufees
fonds van die Universiteit. 

Dr. D. M. Kemp (B.Sc. 1948, M.Sc. 1950, 
D.Sc. 1954) is aangestel as hoof van die At
deling Chemie van die Raad op Atoomkrag. 
Dr. Kemp het lesings in Skeikunde aan die 
Universiteit van Stellenbosch gegee tot 1958, 
toe die Atoomenergie-owerheid van die Ver
enigde Koninkryk 'n senior navorsingsbeurs 
vir studie te Harwell aan hom toegeken het. 
Hy het in 1961 na Suid-Afrika teruggekeer 
en is in Januarie 1962 aangestel in die Af
deling Chemie van die Raad op Atoomkrag. 

Mnr. C. J. P. Cilliers (B.Sc. 1938) is as die 
nuwe Direkteur van die Suid-Afrikaanse Land
bou-unie aangestel in die plek van wyle dr. 
P. G. le Clus. Mnr. Cilliers is in 1953 as 
Skakelbeampte by die Suid-Afrikaanse Land
bou-unie aangestel en is sedertdien bevorder 
tot Algemene Sekretaris en Assistent-Direk
teur. 
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Mnr. Ernest Malan (B.Sc. in Landbou 1929), 
assistent-hoof van die navorsingsinstituut vir 
sitrus- en subtropiese vrugte op Nelspruit, is 
deur die Departement van Landbou-Tegniese 
Dienste benoem as landbou-attache vir 
Europa. Sy hoofkwartier sal in Londen wees. 

Adv. M . R. de Ko ck, S.A. (RA., LL.B. 
1944), wat tot dusver aan die Pretoriase Balie 
verbonde was, is onlangs tot regter in die 
Transvaalse Afdeling van die Hooggeregshof 
bevorder. 

Mnr. H. H. van Niekerk (RA. 1945) is aan
gestel as Arnbassade-sekretaris in Australie. 

Mnr. E, Louw (B.A., LL.B. 1953) is waar
skynIik die jongste, en die eerste ongetroude 
stadsraadslid van Durbanville. Hy was voor
sitter van die Studenteraad en die Afrikaanse 
Studentebond. 

Mnr. Tertius du Toit (B.Comm.-Hons. 1963) 
het 'n beurs ontvang am gevorderde nywer
heidsbestuur aan die Universiteit van Ghent 
te bestudeer. 

'n Nederlands-Suid-Afrikaanse uitruilbeurs 
is deur die Studiefonds voor Zuid-Afrikaanse 
Studenten aan Mnr. Bernard Lategan (M .A.) 
toegeken. Hy vertrek gedurende Desember na 
Nederland. Mnr. Lategan was vanjaar onder
voorsitter van die Studenteraad. 

Die Franse Regering het aan Mnr. K. 
Stemmet (B.A.) en Mej. Andre Bok (Hons. 
B.A.) elk 'n beurs vir een jaar toegeken. Hulle 
het reeds na Parys vertrek waar hulle 'n studie 
van die Franse letterkunde sal maak. 

Mnr. W . C. Dempsey, senior lektor in Be
dryfsekonomie, is onlangs verkies tot burge
meester van Stellenbosch. Prof. J. C. de Wet 
is die onderburgemeester. 

Mnr. Herman Steytler (B.A. 1924) het op 
30 September na jarelange diens by die Nasio
nale Pers amptelik afgetree. Tydens 'n noen
maal het mnr. P. A. Weber hom gehuldig as 
die grondlegger van die sporttradisie van Die 
Burger en die bekendste rugbyskrywer in ons 
land. 

Dr. D. G. Franzen (RA. 1938, M .A. 1939, 
D.Phil. 1942) is met ingang 1 Oktober 1963 
aangestel as Staatskuldkommissaris in die plek 
van mnr, T . J . Canty wat bedank het. 

Mnr. B. van D. de Jager (M.Sc. 1948) is 
aangestel as Direkteur van Seevisserye. Hy 
voIg mnr. C. G. du Plessis op wat hoofbestuur
der van die Visserye-Ontwikkelingskorporasie 
geword het. 

Verwarring oar die P.K.'s Mnr, P. K. Mor
kel, bekende boer van Stellenbosch en lid van 
die Universiteitsraad, wys in 'n brief op 'n 
fout wat in 'n vorige uitgawe van Matieland 
(April 1963) ingesluip het. In die artikel oar 
wyle Dam Bob Loubser word P. K. Markel in 
plaas van P. K. Albertyn as een van die drie 
grootstes onder die groat rugbyspelers genoem. 
Mnr. Morkel versoek dat die fout reggestel 
word ..sodat reg aan 'n baie groat speier kan 
geskied". 

Hoe Onderskeiding vir Oud-Mafie 

Dr. P. J. du To il. 

Dr. P. J. du T oil , voormaLige President van die 
W .N.N.R. en Direkteur van Veeartsenyk undige 
Dienste, is op 26 Oktober bevestig as Kanselier van 
die Univ ersiteit van Rhodes. H y volg Sir Basil 
Sch onland op wat verlede jaar bedank het. Dr . du 
To it is nie aile en 'n oud-M atie ni e, maar die Unive r
siteit van St ellenb osch het in 1931 oak 'n ere-d okt ors
graad in die Landbouwetenskap aan hom to egeken. 
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GEE'N MAN
 
'N LUCKY! 

CI GARETTES 

[: : ' ; ; ; : ' ; R£ ; ; CC ; ; ; ; ; ; :c ; ; ; ; ; ; ; ;~; ; ; ; ; ; ; ; ; J 

V erv aard ig in S Uid -A fr i ka, Rn od es i e, V.S.A ., W es-Du itsl an d , D e n e marke. Au stralt e, Holland 
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WAAR U YOEL 

"GOOD EN SILWER
 
HET EK LIEF"
 

Usalvind dat 'n Saambou-spaar

bookie die goedkoopste manier 

is om met geld te werk. 

• geen ' grootboekfooie 

• geen bankkommissie 

• gratis aftrekorderfaslliteite 

S.AAMBOU • rente op daaglikse balans 

• so goed as kontant 
(PERMANENTE) BOUVERENIGING 

DAAH IS ' N TAKKANTOOR OF AGENTSKAP NABY U UNIVERSITEIT 
V& R 3e ~ 7A MLND SKBLD 

--- - --_._ - - - - - - - - - - 

santam WAAR 

U VANDAGfJ'!regis/reerde depo si/onemende ins/elling bied u 

AANTREKLIKE RENTE OP BELEGGINGS VEILIGPLUS 44 JAAR SE SEKURITEIT 

LENINGS . VERBANDE . INKOMSTE

BELASTINGADVIES . GRATIS BEWARING KAN BELE 
VAN DOKUMENTE 

EN 

VERSEKER
 

verseker by San/ am vir fl;nxe vereffen;ng van al/e e;se vir Raadpleeg u naaste Santamkantoor vir 

I
verliese deur gratis pamflette en/of volled ige in ligtlng.
 

Santam het kantore dwarsdeur die Re

BRAND· STORM ' INBRAAK publ iek, S.W .-Afrika en die Rhodes las.
 

DIEFSTAL . MOTORONGELUKKE 

ONGEVALLE EN SIEKTE 
V&R 35:'" 
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ONS EER NAGEDAGTENIS
 

Prof. dr. P. Serton 

MET die heengaan van prof. dr. P. Serton op 
14 Augustus 1963. op vyf-en-sewentigjarige 
leeftyd, is 'n hoogs vrugbare akademiese loop
baan beeindig. Die Departement van Aard
rykskunde neem met groot hartseer afskeid 
van hom wat agt-cn-dertig en 'n half jaar aan 
die hoof gestaan het, en wat as leermeester, 
kollega en vriend altyd slegs die hoogste ag
ting afgedwing het, Ons onthou hom graag as 
geograaf van meer as nasionale formaat, as 
iemand van onkreukbare integriteit en as die 
groot inspirerende krag op sy vakgebied in 
Suid-Afrika. Ons waardeer sy ryk akademiese 
nalatenskap in die geskrewe woord, 'n bewys 
van 'n vol en vrugbare lewe. Ons huJdig sy 
nagedagtenis. 

Prof. Serton is op 17 April 1888 in Utrecht. 
Nederland, gebore. Nadat hy sy skool- en uni
versiteitsopleiding in Nederland geniet het, is 
hy in Julie 1920 as hoogleraar in Geografie 
aan die Universiteit van Stellenbosch aange
stel, en het hoof van die departement gebly 
totdat hy aan die einde van 1958 afgetree het. 
Dit sou geen oordrywing wees nie am te se dat 
prof. Serton gedurende sy lang dienstermyn 
die aardrykskundige ruggraat vir ons Afri
kaansmedium universiteite gelewer het. Ses 
van die tien doktorandi wat onder hom gepro
moveer het, is tans dosente aan Suid-Afri
kaanse universiteite; drie is professore en hoof
de van departemente. 

Prof. Serton was nie aIleen 'n gesaghebbende 
in sy vak nie, maar 'n inspirerende leermees
ter. Sy vernaamste belangstelling was die eko
nomiese en staatkundige Geografie, maar hy 
was ewe tuis in die projeksieJeer. klimaatkunde 
en plantegeografie. Veral op hoere akademiese 
vlak was hy 'n skitterende dosent. Op grand 
van sy wye reisondervinding kon hy die regio

nale kursusse in sy voorlesings altyd met ge
mak, selfvertroue en soveel klaarblyklike 
eerstehandse kennis aanbied. 

Die indrukwekkende lys van pubJikasies wat 
onder prof. Serton se naam verskyn het, dien 
as bewys van die vrugbaarheid van sy aka
demiese Joopbaan . Vir die onskatbare dienste 
wat hy as navorser, skrywer en dosent aan die 
Aardrykskunde gelewer het, is van verskeie 
kante waardering betoon. By was twee keer 
President van die S .A. Aardrykskundige Ge
nootskap, en die eerste lewenslange erelid van 
die Vereniging vir Aardrykskunde-Onderwys. 
By was bestuurslid van die Van Riebeeck 
Vereniging en van die Nederlandse Vereniging 
voor Economische en Sociale Geografie: lid 
van die S.A. Akademie vir Wetenskap en 
Kuns en van die Maatskappij der Nederlandse 
Letterkunde, en Korrespondent vir die 
Koninklijke Nederlandse Akademie van 
Wetenskap. Net iemand van buitengewone 
akademiese formaat kon in so 'n wye kring so 
hoog aangeskrewe staan. 

Prof. Serton was verkn og aan sy werk, sy 
huis en sy gcsin. Die warm. geseIJige huisl ike 

Wyle prof . 
dr. P. Sert on 
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atmosfeer by e1 ie Sertons sal altyel e1eur kol
legas en nagraaelse stuelente met waarderin g 
onthou worel. Ons verheug ons e1at mev. Ser
ton kon deel in die sukses van e1r. Serton se 
akaelemiese loopbaan, waartoe sy sonder twyfel 
geen geringe bydrae gelewer het nie. 

PROF. A. NEL 

Dr. H. P. M. Steyn 
DIE alombekende en beminde dr. B. P . M . 
Steyn wat in 1955 as Aigemene Sekretaris van 
e1 ie Britse en Buitelanelse Bybelgenootskap in 

W yl e dr. 
H. P. M . Steyii 

S.A. afgetree het, is op 14 Au gustu s op 77
ja rige leeftyd in Kaap stad oo rlede. Ds . Steyn 
het waarskynlik meer as enigiemand anders in 
Suiel-Afrika gedoen am aan elke man , vro u 
en kind 'n Bybel te besorg. G'n wond er dat 
hy as "B ybel-Steyn" bekend geword het nie. 

Hendrik Piet er Marthinus Steyn is in 1886 
in die distrik Utrecht, Na tal, gebore. B y was 
eers boer en sakema n voor dat hy in 1907 na 
die au Vic toria -Kollege gekom het om pred i
kant te word . Daarn a het hy aan die Princeton
Universiteit in die V.S.A. gestudeer en het in 
1917 predikant op Steytlerville geword. Reed s 
in 1922 tree hy in diens van die Britse en Buite
landse Bybelgenootskap, eers as sekretaris en 
vanaf 1948 as Algemene Sekretaris . 

Van die begin af was hy 'n onvermoeide 
kampvegter vir Afr ikaans as kan seltaal, en vir 
die vertaling van die Bybel in Afrikaans. B y 
was ampshalwe lid van die Bree Raad van 
Bybelvertalers en a l die korrespondensie in 
verband daarmee het deur sy hande gegaan . 
Tyden s die Bybelfees te Bloemf ontein in 
Augustus 1933, het wyle dr. Kestell van hom 
gese: "Ons as Bybelvertalers het baie huld e
blyke ontvang, maar hierdie man te min . On s 
het op die voorgrond gestaan, maar hy was 

die geheime kra g agter ons. Ons glo nie dat 
daar een en kele per soon is wat meer gedoen 
het om die Afrikan ervolk die Bybel in die 
hand te plaas nie as hy." 

Dr. Steyn het verskeie godsdienstige boeke 
uit Nederlands in Afr ikaa ns verwerk, hom be
ywer vir die versk yning van die Bybel in Braille, 
en baie bygedra om die Skrif aa n inboorlinge 
in hulle eie taal beski kbaar te stel. 

As erkenning vir sy groot dienste aan Kerk 
en Vo lk, het die Uni versiteit van Stellenbosc h 
in 1954 'n ere-doktorsgraad aan hom toege
ken. Saa m met sy eggeno te, mev. dr. Zerilda 
Steyn en die kinders, eer ons sy nagedagtenis. 

Dr. C. A. Strauss 
DR. CH RISTIAAN AUR ET STRAUS S, H oof-Geo
loog van Yskor , is op 29 Apr il 1963 in 
die Pretoria Ho spitaal oorlede na 'n siekbed 
van slegs enkele dae. Sy heengaan sal in geo
Jogiese kringe dwarsdeur die Republiek, Suid
wes-Afrika en die buiteland gevoel word. 

Dr. Strauss is op 16 Desember 1915 te Han
over gebore en het in 1933 op H ope town in 
die eerstekJas gema trikuleer. Sy onde rwysers 
het hom as uitsta ande brilj ant beskou. Sy geo
logiese studies aa n die Universiteit van Stel
lenb osch het hom in 1936 die B.Sc.-graad met 
onderskeiding besorg. Na 'n ko rt d iensperiode 
by 'n Randse myngroep sluit hy by die Geo
logiese Opname aa n en in 1942 behaal hy die 
graad D.Sc. (U.S.) met 'n proefskrif oor die 
Kop erneerslae in die Springb ok-O'K iep ge
bied. Gedurende sy elf jaar by die Geologiese 
Opn ame het talle publikasies uit sy pen ver
skyn. 

Na die elf jaar was hy vir twee jaa r as do
sent verbond e aa n die Universiteit van Pre-

Wyle dr . 
C. A. Strauss 
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tor ia, totdat hy in 1950 by Ysk or diens aan
vaar het. In dieselfde jaar bied die Geol ogiese 
Opname aa n hom en Dr. F . C. Truter, gewese 
Direkteur van die Geologiese Opname, elk 'n 
J ubileummedalje aan vir die publikasies van 
"T he Alkali Complex at Spitskop , Seku kuni
land " en " Post Bushveld Ul tra Basic Alkali 
an d Ca rbo nitic E ruptives at Magnet Height s, 
Sekukuniland". Sy verslag in 1954 oor die 
minerale afsettings in die Potgietersrust tinge
bied is onde r sy naam in boekvorm ge
publiseer. 

Dr. Strau ss se diens by Yskor het begin met 
twee jaar te Thab azimbi, waarna hy na hoof
kwartiere verplaas is as H oof-Geoloog. Yskor 
se wye prospekteer-projekte was van toe af 
onder sy beheer en leiding. Die Departement is 
spoedig uitgebou totdat hy vyf en meer Assis
tent-Geoloe ond er hom gehad het. Veral die 
eko nomiese sy was baie belangrik. want op sy 
aa nbeveiings is opsies ter waarde van dui sende 

ra nd opgeneem en grand aangekoop. Hy en 
sy span Geoloe het weer diep spo re getrap 
van af Oudtshoorn en Vanrhynsdorp in die 
suide tot die Soutpansberge in die noorde en 
van die Namibwoestyn in die weste tot Zulu
land in die ooste . H y was seker die groot 
outoriteit op ysterafsettings in ons land en sy 
leiding sa l gemis word in die groot prospek
teerprojekte vir steenkool vir die Yskorwerke . 

Die laa ste twee jaar het dr. Strauss aok ge
dien op die regeringskommissie wat sekere as 
pekte van die mynbou na die Coalbrookramp 
moes ond ersoek . 

Sy onverwagte heengaan laat 'n groot 
leemte nie aileen in sy huiskring waar hy 'n 
weduwee, twee dogters en 'n seuntjie nalaat 
rue, maar ook in sy groot vriendekring en in 
die geologiese wereld . 

Sy oudste dogter studeer tan s met 'n 
W.N .N.R.-beurs op Stellenbosch en volg pre 
sies dieselfde kursus wat haar vader geneem 
het. 

S. c. wnn 

Die "Matieland" -Fonds 

TOT op 18 Junie 1963 het ons lesers R3, 263.73 tot die Fonds byge d ra . On s erken met dank en waarder ing 
die volgende bydraes wat sedertd ien ontvan g is: 

N aam ell Adres 

T otaal (to t 18 J un ie 1963) 

Agenb ag, Mnr. G. J., Posbu s 150, Uping
ton, K.P. 

Basso n, Mnr . T. J. , Pos bus 3698. J ohan
~~~ .... .... .... 

Beukes, Mnr. P . B. A ., We lgevallens traat 
4, Stell en bosch .... .... .... 

Booyens , Mnr. Bun, Dept. van G esk iede 
nis, Un iversiteit, StelIenbosch 

Booysen , Mej. C. F ., H idd inghl aan 14, 
Tui ne, Kaapstad 

Bot ha , M nr, A. G., Dept. van Sielkun de, 
Uni versi tei t, Stellenb osch 

Botha, Mnr. en Mev. J . J .. Blesboks traa t 
4. Up ington .... .... ... 

Brin k, P rof. A. J ., Posbu s 53, Bellvill e 
Bri nk, P rof. H. E., Soeteweide 11, Stel

lenbosch 
Burge r, Mn r. F. J ., Crozierhof 2, Crozier

st raat, Ste llen bosch 
cuus, P ro f. G G ., Mi nseri estraat 4, Ste t

lenbosch ... 
Conradie , M nr . R. P., p .a. Univers ite its 

ka ntoor, Unive rsiteit. Stellen bosch .... 
De Klerk, Mev. S., Hoer Landbous kool , 

Amsterdam, O-Tv\. .... .... .... .... 

Bedrag 

R 3,263.73 

10.00 

5~ 

4.00 

5.00 

2.00 

2.00 

2.00 
2.00 

2.00 

2.00 

10.00 

2.00 

1.00 

Na am en A dres 

D e Vaal, Mm . S. J ., Sa lisburystraa t 56, 
Bell ville, K. P. .. 

D e Villie rs, P ro f. A . B., Murraystraat 7, 
Stc llenbosc h ... 

D e Vos, K o!. P . J. G ., Mil ite re Aka
demie, Sald anha , K.P. 

D e Waa l, Mnr. P. H. , Fakulteit van Bos
bou, Un iversiteit, Stelle nbosc h 

De Wet , Prof . A. F. , Verreweide 6, Ste l
lenbosch ... .... 

D e We t, Mn r, G ., FakuIte it van In ge
nie urswese, Universiteit , Ste llenbosc h 

D u Plessis, Me v. E., Posbus 185, Pot
chefst room .... 

D u Plessis, M nr. H ubert, Tinktink ielaan 
14, Ste llen bosch . . 

D u Plessi s, Mnr. J. , Posb us 12, Koeke
naap .... ...... 

Du Preez, Mnr. D aneeI, S.E . La ndbou
kollege , Ste llen bosch .... 

Eic h, Mei . M . E ., Riebeekst raat 78c, 
Wo rcester 

Ellis , Os. en Mev. E ., Pk. Hoekwil, 
George ... .... 

Engelen, P rof. A . P. F .. Depa rte men t 
Dram a, Un ivers itei t, Ste llenbosch 

Esterhuyse, Mnr. A. J ., D ep t. van Ont
wikkeling , U nivers itei t, Stellenbosch 

Bedrag 

2.00 

2.00 

3.06 

500 

4.00 

2.00 

10.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

3.00 

2.00 

2.00 
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Naam en Adres 
Garbers, Dr. C. E, Departement Chemic, 

Uni versiteit, Stellenbosch 
Grewe, Mnr, F. J., Afdeling Seev isserye, 

Kusweg, Seepunt, K.P. 
Hall, Oud-Appel-Regter, C. G. , Soete In 

val. Truterstraat, Robertson, K.P. 
He ydorn, P rof. A , Piet Ret iefstraat II , 

Stellenbosc h 
Hupkes, Mnr. G. J ., Buro vir E kono

miese Ond ersoek, U niversiteit , Stell en
bosch .... .... 

Immelm an, Mnr. A. P. J ., Posbu s 928, 
Pietersburg, N .-'r-t . 

Jacobsz, Me j. M. S., Dept. van Huis
houdkunde, Universite it, Stellenbosch 

Jooste , Dr. M. E., Kommandeurslaa n 10, 
Stellenbosch .... 

Jo ubert , Mnr, J. A. du P., Posbu s 23, Van 
Riebeekstraat, Groblersdal 

Katzenellenb ogen, Mej. E. H., Alt ena No. 
9, Hofrneyrstraat, Stellenbosch .... 

Knox-D avies, Dr. P. S., Fakulteit van 
Landbou , Universiteit , Stell enbosch 

Kotze, Pr of. 1. C. G ., Verreweide 16, 
Stellenbosch 

Lens, Me v. A. J., Posbu s 226, Volksrust, 
T v!. 

Le Roux , Mnr. A J ., " Rustig", Ui tsig, 
Wellington.... .... ... 

Le Roux, Mnr. W. c., Hentystraat 20, 
Vanderbijlpark 

Lombard, Mnr. P. J ., Dep t. van Ontwik
keling, U niversiteit, Stellenbosch 

Loubser, Mnr. M. G; Fakulteit va n Han
del, Un iver siteit, Stellenbosch 

Lou w, Mnr. en Mev. Murray, Vier Lan
den , Durban ville , K.P . 

Lucas, Mnr. G . H. G., Louw Geldcnhuys 
Ho stel , Langlaagte, Tvl . 

Malan, Dr. A. D., Dept. Anatomie , Uni
versiteit, Stellenbosch .... 

Malherbe, M nr. C. E., Navorsingsta sie, 
N ooitgedacht, Ermelo, Tvl, 

Ma rcha nd, Mev. A. M., Hacienda 201, 
Kerkstraat 625, Pr etor ia 

Maree, Mnr, J . W., Posbus 42, D undee, 
Natal 

Mar shall, Dr. J ., Nederl and se Ban k-ge
bou 610, St. Georgestraat 85, Kaapstad 

McLachl an , P., Noord wal-Wes II , Stel
len bosch 

McMagh, D r. P ., Seren a IS, Helderberg
straat, StelJenbosch 

Meyer , Mnr. J . A., La ndbou Megani sasie 
en Ingen ieurswese, Pr ivaatsak 280, 
Pretoria .... ... ... .... 

Minnaar, Mn r. J. A. J., Ou Twe efontein, 
Possak X621, Graaff-R einet .... 

Neethling, Prof. J . H. , Raaswat er , Noord 
wal 7, Stellenbosch ... 

Olivier, Prof . N. 1. J ., Posbus 225, Stel
lenbosch .... 

Oosthuizen, Mev. H ., Vischgat, Pk . K laa r
stroom, Prins Al bert .... 

Perold, P rof. r. S., De Beerstraat 12, 
Stellenbosch 

Pienaar, Ds, H. S. , Posbus 11, Vreden
dal, K.P . 

Pr etorius, M nr. G. R., p.a. Jan S. de Vi l
liers en Seun, Posbus J474, Kaap stad 

Bedrag 

2.00 

.50 

4.00 

2.00 

2.00 

3.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

4.00 

5.00 

5.00 

2.00 

5.00 

2.50 

1.00 

2.00 

2.00 

1.00 

2.40 

2.00 

2.00 

2.00 

5.06 

5.06 

10.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

3.00 

Naam en Adres Bedrag 
Pret orius, Mn r, P. G ., Posbus 223, Wit-

bank, T v!. 4.00 
Rabie, Mnr, 1., Dept. Fisiologie, Univer

siteit, Pretoria .... .. 3.00 
Rademeyer , Mnr. N . P., Gl ynstraat 473, 

Hatfield , Pretori a 10.06 
Redelinghuys, Mnr. P. J . D ., Posbus 14, 

Lambertsbaai 5.06 
Ro os, Os. en Mev. 1. D ., Pk. H artbees

poort , Tv!. 10.00 
Sad ie, Mnr. J . P. S. P., Hoofstraat 17, 

Braamfontein, Joh annesburg 2.50 
Schoon, Mnr. L. J. , "Goromonzi ", C itrus-

dal .... 5.00 
Schumann, Prof , C. G . W ., Rowanstraat 

5, Stell en bosch 10.00 
Se ll, Mnr. E., Posbus 27, A lexande rbaa i 2.06 
Sippel, Mn r. J. J. , F akulteit van Ingen i 

eu rswese, U niversitei t, Stell enb osch 5.00 
Slabber, Dr. M . H ., Di e Rand , Stellen

bosch .... .. 5.00 
Smalberger, Mnr . G . F., Dep t. Justisie, 

Pr ivaatsak 81, Pretoria .... 5.00 
Spruijt, Mnr. 1., Dolfstraat 71, Parys 

O.V.S . .... ... 3.05 
Sta nder, Mn r. G ., Thierrystraat 3, Stel 

len bosch ... .... ... 2.00 
Siihling, Mnr. H. , Fam o Ho E 5, Schroder

straa t, Stellenbosch 2.00 
Swanepoel, Mnr . J ., Universiteitsko llege 

van die Noorde, Pk . Sove nga ... 5.00 
Swa rt , Prof. J . c., Jonkershoek weg 12, 

Stellenbosc h 2.00 
Theron, Mnr. C. G ., Privaatsak 9021, 

Pietermaritzburg 3.00 
Th eron, Pr of . Erika, Soe te lnva l 6, Vic

toriastraat , Stellenbosch 5.00 
Uys, Mnr, J. F., Fakulteit van lngen ieurs 

wese, Un iversiteit, Stellenbosch .... 2.00 
Van der Dussen, M nr . A. , Departement 

van Bosbou , Pr ivaatsak 2413, Lo uis 
Trichardt .... 2.00 

Van der Merwe, Mnr . en Me v. N . J ., Pos
bus 787, Pr etori a 2.06 

Van der Poel , Mnr. H. R., Sal isbury
stra a t 32, Bellville .... 5.00 

Van Eed en , D r. O. R., Posbu s 401, Pre
toria 4.00 

Van Pletzen , Dr. R., Dept. D ierkunde, 
U niversitei t, O.V .S., Bloemfontein 3.00 

Van Ren sburg, M nr. H . A. J. , Posbus 66, 
Vosburg 10.00 

Van Rensbu rg, Mn r. P. J . J. , Fakulteit 
van Landbou, U niversiteit, Stellenbosch 2.00 

Verhoef, Pr of . P. A., Kleineweide 6, Stel 
lenbosch 2.00 

Verwey, Mnr. J . E . M., Departernent van 
Ontwi kke ling, Universi teit, Stellen
bosch 2.00 

Vorster,	 M nr. S. W., Seunshostel, Rich 
mond, K.P . 2.00 

Wagener, Mn r. G . N ., Dep t. van Bosb ou , 
P rivaa tsak , Sa nlamho f, K .P. 2.00 

Wiid, M nr . S. C, Weltevrede, Plooys 
burg, Oor Kimberley 2.00 

Tota al (to t 3 Oktober 1963) R 3,579.l0 
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VOORUITGANG! { / 

Staa l is die Iond ament vi' nY""b'id",n'Wikkdin/1 \\/\ 
in elke vooru itstrewende land . Met 'n huidi ge produk- I 

siepei l van meer as 2,350,000 gie tblokton per jaar, 
voors ien die Suid -Afr ikaanse Yster en Staal Indu stri ele 
Korporasie, Beperk (YS KOR), verrew eg die grootste 
dee! van Suid-Afr ika se staa lbenodigdhede. 

Ten einde tr ed te hou met die steeds stygende vraag 
na staal, het YSKOR 'n nuwe uitbreidingskema aan
gepak wat ongeveer R560-miljoen sal kos en sy jaar
likse produksieverrnoe oor tien jaar op tussen 4,350 ,000 en 4,500,000 gietbl okton te 
staa n sal br ing. 

Daar bestaa n geleenthede vir int eressante en Ionende betrekkings in hierdie groeiende 
onderneming, wat werk e op Va nderbijlpark en in P retoria en ses mynsentrums om
vat. YSKOR het die dienste nodig van chemiese, elektrotegniese, metallurgiese, myn
boukundige en werktuigkundige ingeni eurs, terw yl gegradueerdes in wetenskappe, 
lettere en hand el in sy tegniese en admi nistra tiewe depa rtemente gepla as kan word. 

YSKOR -werknemers geniet die voorde!e van 'n pensioenskema, mediese bystand, 'n 
vakansiebonus, 'n huiseiena arskema , 'n groeplewensversekeri ngskema , ontsp annings
geriewe en and er welsynfasiiiteite. Verdere studie word aangernoedig deur die ver
skaff ing van omvattende ond erwysgeri ewe. 

Oorweeg u 'n loopbaan in die staal bedryf? Skry f dan gems ~ 

om nad ere besonderhede aan die Bestuurder, Depa rtement Personeel. W 

SUID-AFRIKAANSE YSTER EN STAAL 
.. 

INDUSTRIELE KORPORASI E, BEPERK 
HOOFKANTOOR: POSBUS 450 PRETORIA 

~ Gedruk deur Nosio naJe Handelsdrukkery, Bpk. - Elsiesrivier 

ill 
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