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Die innige wete van 'n vader dat hy vir sy kinders 'n rotsoaste toevlug is .. . en sy sti lle 

besluit op 'n veilige toekoms vir hulle. D Beskerming l1eem so baie vorms aan. Versekering 

is beskerming ... vir die skoolkin d se opvoeding, die student 
Veilig vorentoe metse akademiese loopbaan , die ouers se rustige oudag. M aak 

seker van die ioekoms met leuensoersekering deur S A N L AM. SANLAM 

V&R39 10/2A 

2 



•v.,.
 
u
 

geskep
 
deu,.
 

WOLNIT
 
••n
 

SUIWER
 
WOL
 

NUWE MODIEUSE SPORTBAADJIES
 
in Wonderlike Wolnit "Weavenit" - wat dra en dra en dra, maar altvd vars 
en nuut bly. Verskeie netjiese patrone en kleure. 

IfItJINi:r SUPER 
Verkrygballr by aile goeie uitrusters MANSDRAG VAN WERELDGEHALTE 
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Springbok Seniors word met suiwer Suid-Afrikaanse 
tabak in 'n dikker grootte gemaak wat lang en koel 
rookgeoot bied. Ook die pakkie dra '0 kenmerkende 
Suid-Afrikaaose stempel. 
Vra vaodag om Spriogbok Seniors - '0 uitmuoteode 
Suid-Afrikaaose sigaret. 

Springbok vir die man
 
seniors 
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REDAKSIONEEL 

Afrikaanse Volkskunde
 

'n Voltydse leerstoel in die Afrikaanse Kultuur- en Volkskunde, sal na verwagting, met 
ingang 1966 aan die Universiteit van Stellenbosch ingestel word. Daardeur sal voorsien 
word in 'n dringende behoefte wat lank reeds gevoel word deur almal vir wie die behoud 
en versterking van ons eie Afrikaanse kultuurskatte na aan die hart Ie. 

Afrikaanse Kultuur- en Volkskunde is 'n wye begrip, wat die kultuurbesittinge van die 
Afrikaner as lid van 'n Yolk, met eie identiteit, in al sy fasette omvat. Daarom sal hier
die studierigting aansluit by, en gevoed word uit die inhoudsbronne van 'n groot ver
skeidenheid van bestaande Departemente wat verband hou met ons land en volk
sy verlede, sy hede en sy toekomsstrewe. Daar is haas geen vakgebied wat buite rekening 
gelaat kan word nie, maar ons dink hier veral aan die Departement Afrikaans /Nederlands. 
Geskiedenis, Volkekunde, Aardrykskunde, Sosiologie en Maatskaplike Werk, die Fakul
teite van Teologie en Opvoedkunde, en die Instituut vir Afrikaanse Volksmusiek. Daar
benewens sal die Departement van Afrikaanse Kultuur- en Volkskunde met groot vrug 
kan put uit die ryke bron van kuItuurmateriaal wat die Woordeboek van die Afrikaanse 
Taal in die loop van baie jare opgebou het. 

Hierdie belangwekkende en betekenisvolle ontwikkeling is in die eerste plaas te danke 
aan die insig en onvermoeide ywer van die Afrikaanse Taal- en KuItuurvereniging 
(S.AS. en H .), wat sedert sy stigting byna veertig jaar gelede nag steeds op die voorpunt 
van die Afrikaner se kuItuurstrewe staan. Twee jaar gelede het mnr . J. P. Hugo, lid van 
die A.T.KV. en Hoofbestuurder van die S.A Spoorwee, die instelling van 'n voltydse 
leerstoel in die Afrikaanse Volkskultuur bepleit. Bewus van die leemtes wat daar in ons 
kultuurlewe bestaan, het die AT.K.Y. die gedagte verder gevoer en tot die gevolgtrekking 
gekom dat dit tyd geword het om die saak realisties te benader en handelend op te tree. 
Die uitkoms was 'n besluit om RlOO,OOO by te dra tot die stigting van 'n leerstoel in 
Afrikaanse Kultuur- en Yolkskunde aan een van ons Afrikaanse universiteite. Na deeg
like ondersoek en langdurige onderhandelings, het die Hoofvoorsitter van die AT.KY., 
brig. M. van Vuuren, tydens die onlangse jaarkongres te Bloemfontein, op 11 Mei 1965, 
aangekondig dat die skenking aan die Universiteit van Stelleobosch aangebied word. Die 
Rektor, prof H. B. Thorn, het die aanbod namens die Universiteit met dank en waarde
ring aanvaar. Die AT.K.V. is ook voornemens om 'n spesiale navorsingstigting in die 
lewe te roep, wat met die nuwe universiteitsdepartement ten nouste sal saamwerk. 

Met hierdie aanbieding het die AT.KV. 'n kuItuurdaad van die allergrootste belang 
in belang van ons hele Yolk verrig. Die Universiteit van Stellenbosch voel geeerd en trots 
daarop dat hy as kanaal kan dien waardeur hierdie grootse ideaal verwesenlik kan word. 
Dat die A.T.KY. se keuse op Stellenbosch geval het, is seker ook nie vreemd nie. 
Immel'S, Stellenbosch is die oudste Afrikaanse universiteit. Deur al die jare heen het hy 
hom onvoorwaardelik geskaar aan die kant van alles wat Afrikaans is en het hom by 
name beywer om te voor sien in die behoeftes van die Afrikaanse jeug . Stel1enbosch bet 
sinoniem geword met die Afrikaner se kultuurstrewe. Die Departement van Afrikaanse 
Kultuur- en Volkskunde pas dus uitmuntend aan by die tradisie van Stellenbosch en dit 
sal aan hom die geleentheid bied om, in die jare vorentoe, ons volk nog betel' te dien. 
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Personeelnuus 

Aanstellings
 
Bevorderings
 

Bedankings
 

Dosente 
00rs88 

Sedert die laaste uitgawe van Matieland is die volgende persone aangestel of bevorder 
soos aangedui: 

Dr. W. S. Barnard as senior lektor in Geografie. 
Dr. B. de Haeck as lektor in Drama. 
Mnr. J. R. Hudson as lektor in Landbou-ekonomie. 
Mnr. D. H. de Kock as senior lektor in Chemie. 
Mnr. A. Hogenbirk-Wynberger as senior lektor in Bedryfsekonomie. 
Mnr. J. F. Cartwright as lektor in Engels. 
Mej . A. Bok as lektrise in Engels. 
Mej. V. H. Lewis as lektrise in Frans. 

D ie volgende dosente tree aan die einde van die jaar met pensioen uit die diens van 
die Universiteit: 

Prof. J . C. Swart, hoogleraar in Veeteelt. 
Prof. A. Heydorn, hoogleraar in Elektrotegniese Ingenieurswese. 
Prof. J . M. Ie Roux, hoogleraar in Toegepaste Wiskunde. 
Prof. P. W. van der Merwe, hoogleraar in Organiese Chemie. 
Dr. D. J. Conradie, senior lektor in Aardrykskunde. 

Die Fakulteit van Geneeskunde is baie jammer om die dienste van dr. L. C. J. van 
Rensburg te verloor. Hy gaan nou privaat praktiseer nadat hy van die begin van 1963 
aan die Departement van Chirurgie verbonde was. 

PROF. C. L. WICHT, hoogleraar in Boskunde, het 'n uitnodiging aanvaar om 'n 
simposium oor Bosbou-hidrologie in die V.S.A. by te woon en by die geleentheid 'n 
referaat te lewer. Die simposium word gereel deur die National Science Foundation. 
Prof. Wicbt sal van 26 Augu stus tot 10 Oktober in die buiteland wees. 

PROF. J. M. DU TOIT, hoogleraar in Sielkunde, vertrek aan die einde van Augu stus op 
'n kort besoek aan Salzburg, Oostenryk, waar hy 'n gevorderde kursus in electro
enkelfalografie sal bywoon. Prof. Du Toit sal ook die kongres van die International 
League A gainst Epil epsy bywoon. 

DR. ISABEL NEL, senior lektrise in Liggaamlike Opvoeding, sal in Augustus die inter
nasionale kongres oor liggaamlike opvoeding vir vroue in Cologne, Duitsland, bywoon. 
Dr. Nel is hoofbestuurslid en Suid-Afrikaanse verteenwoordiger van die Internasionale 
Vereniging vir Liggaamsoefening, wat die kongres organiseer. 

PROF. J . N. DE VILLIERS. hoogleraar in Gin ekologie en Verlo skunde, vertrek aan die 
einde van Augustus na Europa waar hy die jaarvergadering van die Uitvoerende Raad 
van die Internasionale Federasie van Ginekoloe en Verlo skundiges in Geneve sal by
woon. Daarna sal by ook die Kongres van F ran ssprekende Ginekoloe te Lausanne 
bywoon en deelneem aan 'n paneelbesprcking oor die opleiding van ginekoloe in ver
skillende lande. 

DR. KOBUS VAN ZUL. deeltydse lektor in Chirurgie, het in Junie na die V.S.A. ver
trek. Nadat hy 'n mediese kongres in Buffalo bygewoon bet, het hy vir een jaar 'n 
navorsingsbetrekking in die Opleidingshospitaal te Durham aanvaar. Dr. Van Zijl sal 
veral navorsing doen in verband met Hoe-druk Suurstofterapie. Hy is vergesel van sy 
familie. 

PROF. F. C. FENSHAM, boogleraar in Semit iese Tale, het einde Julie vanjaar 'n referaat 
oor die Legal Aspects of the Dream of Solomon gelewer voor die Fourth World Con
gress of l ewish Studies in Jerusalem. Prof. Fensham het onlangs 'n beroep as hoog
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leraar in Ou-Testamentiese Wetenskappe aan die Universiteit van Pretoria van die 
hand gewys. 

PROF. K. BORGIN het gedurende Junie 'n referaat gelewer by 'n konferensie wat aan 
die Universiteit van Cambridge gehou is. Hy het ook navorsingslaboratoria aan ver
skeie universiteite in Engeland besoek . 

DR. F. B. MULLER het op 26 Junie met behulp van 'n toekenning van die National 
Science Foundation na die V.S.A. vertrek om 'n somerskool in verband met die onderrig 
van Wiskunde en die Natuurwetenskappe aan sekondere leerlinge aan een van die 
universiteite van die V.S.A. by te woon . Hy keer op 31 Augustus na Suid-Afrika terug. 

PROF. J. L. SADIE vertrek op 30 Augustus na Auropa waar hy 'n wereldkonferensie oor 
bevolkingsvraagstukke in Belgrado sal bywoon. Prof. Sadie sal by die geleentheid as 
moderator van een van die sessies optree en drie referate lewer. Hy salop 16 Septem
ber na Suid-Afrika terugkeer. 

Mnr. A. P. Venter is op Sondag, 6 Junie 1965, skielik oorlede. Raadslid 
Sy dood was 'n groot skok vir sy familie en wye vriendekring en Oorlede 
'n gevoelige verlies vir die Universiteit en die gemeenskap van 
Stellenbosch. Hy was vir byna 40 jaar 'n gesiene en berninde in
woner van die dorp. 

Mnr. Venter is op 2 April 1956 deur die Afdelingsraad benoem 
tot lid van die Universiteitsraad, Gedurende die 9 jaar het hy baie 
waardevolle diens gelewer, wat die Universiteit met innige dank
baarheid sal onthou. 

Benewens die groot verskeidenheid plaaslike rade en komitees 
waarop mnr. Venter gedien het, het hy die kiesafdeling Stellenbosch 
vir 29 jaar lank , vanaf 1936, in die Provinsiale Raad verteenwoor
dig en die afgelope 7 jaar was hy lid van die Uitvoerende Kornitee 
van Kaapland. 

Skenkings 

Borsbeeld van die Eerste Minister 

Die bor sbeeld van sy Edelc, dr. H. F. 
Verwoerd, waarvan u hier 'n af
bedding sien, is op Vrydag, 18 J unie, 
by geleentheid van 'n dinee in Mi
nerva, deur prof. C. F . Gunter, aan 
die Rektor oorhandig, nam ens 'n aan
tal dosente wat vrywillig bygedr a het 
om dit vir die Universiteit aan te 
koop. Die Eerste Minister en mev. 
Verwoerd was die eregaste by die 
dinee. 

Die borsbeeld is die werk van mnr. 
V. Xenides, dosent in Pomologie aan 
die Universiteit, en is met behulp van 
die Departement van Geologie ge
monteer op 'n stuk ysterkliprots wat 
uit Barberton se wereld afkornstig is. 
Die borsbeeld sal voortaan in die kan
toor van die Rektor staan. 
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By die borsbeeld van dr, M erensky staan vLn .r.: Prof. H. B . Thorn tR ekt or), mnr. E. G. 
Blohm en mnr. J. von Bulow (trustees van di e Hans Merensky-Trust), prof. G. L. F. Hart
wig (D ekaan van di e Fakult eit van Bosbou] en mnr. P. O. Sau er. Die borsbeeld is die werk 
van die bek ende Su ld-Ajrikaanse beeldhouer, mnr. Hennie Potgieter, 

(Foto: Joh an S lander) 

Borsbeeld van Dr. Merensky aan Un;versife;t Geskenk 

Op 5 Junie vanjaar, het mnr. E. G . Blohm, Trustee van die Hans Merensky-Trust, 
'n borsbeeld van wyle dr . Merensky aan die Univcrsiteit oorhandig. Dit is gepas dat 
die borsbeeld in die Paul Sauer-gebou vir Bosbou 'n tuiste vind aangesien die natuur, 
en byname die borne in die natuur, dr. Merensky se eerste liefde was. Daarby het 
hierdie Fakulteit sedert die ins telling van die eerste leerstoel in Bosbou, aan sienlike 
skenkiugs, eers van dr. Merensky self, en na sy dood van die Trust ontvang. 

Die Rektor, sowel as mnr. Blohm en prof. G. L. F. Hartwig, Dekaan van die 
Fakulteit van Bosbou, het met hoe agting gepraat van wyle dr. Merensky as wetenskap
like, ontdekker van minerale, landbouer en bosbouer, liefhebber van die natuur, as 
beskeie en opregte mens en weldoener van tal van verdienstelike inrigtings en or
ganisasies. Sy skerp waarnemingsvermoe, wetenskaplike denke en insig, praktiese ver
nuf en onvermoeide werkkrag bet hom in staat gestel om 'n groat verrnoe op te bou, 
waarmee hy nooit geskroom bet om goed te doen nie. Sy testament bepaal dat die 
grootste deel van sy verrnoe aangewend moet word vir die ontwikkeling van ons land 
se natuurlike hulpbronne: sy mense, sy grond, watervoorrade, plante, diere en minerale. 

Die bor sbeeld van dr. Merensky sal die dosente en studente van die Universiteit van 
Stellenboscb altyd berinner aan 'n groat man wie se lewe en werk vir een en almal 'n 
aan sporing en besieling is om, soos by, ons land en volk te dien. 
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Dr. Coerf Skenk Resultafe van Lewenstaak aan die Universiteit 

Daar is min mense op Stellenbosch by wie dr. Coert Grobbelaar, soolcog en fisiese 
antropoloog, nie bekend en bemind is nie. Hy was meer as 40 jaar lank dosent in 
Soologie aan die Universiteit van Stellenbosch en menige oud-student sal hom onthou 
as d ie man wat honderde jong mans van kop tot toon gemeet het! Met hierdie meting 
van die liggaamsmate van seuns en jong mans het dr. Grobbelaar betroubare gemid
deldes vir verskillend e ouderdomsgroepe pro beer bepaal, om daardeur norme vas te 
stel vir die liggaamsbou van die Suid-Afrikaanse jeug. 

Die resultaat van hierd ie groat werk waaraan dr. Grobbelaar 20 jaar gewerk het , 
het onlangs verskyn onder dit titel Suggested N orms o f Physical Status for White South 
African Males Aged 10-26 years, Based on an Anthropomatic Su rvey en dr. Grob
belaar het dit ter beskikk ing van die Un iversiteit gestel. Da arbenewens het hy 'n 
reeks foro 's en grafieke, 'n oorspronklike penskets van 'n Boesmanvrou deur Gregoire 
Boonzaaier en 'n hele aantal skedels aan die Departement van Anatomie geskenk. 

H ierdie waardevolle skenking is op 18 Mei tydens 'n gesellige onthaal in die D. F. 
Malan-gebou, deur die Rektor in ontvangs geneem. In sy dankwoord het die Rektor 
dr. Grobbelaar gehuldig vir wat hy deur al die jare vir die Universiteit gedoen het en 
in besonder vir hierdie baanbrekerswerk waarna oor 'n honderd of tweehonderd jaar 
vergelykenderwys verwys sal kan word . 

Vyf Vroue Wys waf Gedoen Kan Word 

Vyf vro ue het onlangs 'rt tjek van R3 ,OOO aan prof. A . J. Brin k , hoof vall die Depart em ent 
van Int erne G eneeskunde, oo rhandig vir hart- ell longnavorsing aLUI die M ediese Skool VLUI 
die Universiteit van Stellenb osch by die Karl Brem er-H osp itaal. Di e vyf ywerige vroue is 
vLn .r.: M evv . S. de K ock van K enridge, R. R etief vall Parow, B. H eroldt van Paarl, R. 
Brink van Durbanville en A . M arais van Stellenb osch , 

f ' 

I
i 
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Skildery van die 

1 Rek.or in die 5enaa.saal 

On.hul 

Op 26 April vanjaar is die werksa amhede van die Sena at 'n rukkie onderbreek om op 
treff ende wyse hulde te bring aan die Rektor, prof. H. B. Thorn. 'n Skildery van die 
Rektor , deur die bekende portretskilder, Neville Lewis, is by die geleentheid deur die 
Vise-K anselier, ds. J. S. Gericke, namens die Raad aan die Senaat geskenk. Voordat 
hy die skildery onthul het, het ds. Gericke met hoe waardering gepraat van prof. Thorn 
se groot aandeel in die fenomenale groei en ontwikkeling van die Universiteit gedurende 
die laaste dekade, en na die groot werk wat dr. Thorn oak buite die Universiteit op 
kulturele gebied gedoen het, en nag doen. Ds. Gericke het oak met waardering melding 
gemaak van die wyse waarop mev. Thorn die Rektor deur al die jare ter syde gesta an 
het. In sy antwoord het die Rektor o.a. gese dat hy reeds 35 jaar in diens van die 
Universiteit is - hy het sy hele lewe lank nag geen ander werkgewer as die Raad 
van die Universiteit van Stellenbosch gehad nie. Gedurende die lang dicnstermyn het 
sy werk vir hom 'n lewenswyse geword, die vervulling van 'n taak wat, veral gedurende 
die afgelope 10 jaar as Rektor, nie altyd maklik is sander probleme was nie, maar 
altyd aangenaam. 

Prof. Thorn het hulde gebring aan sy voorgangers, dr. G. G . Cillie (snr.) en dr. R. W. 
Wilcocks en aangekondig dat 'n kopie van die bestaande skildery van dr. Cillie eers
daags oak in die Senaatsaal gehang sal word. 'n Skildery van dr. Wilcocks , ook deur 
Neville Lewis, hang reeds in die Senaatsaal. 

Ons Eeufees - Aandag, aile Oud-Maties 

Ons vier Eeufees van Saterdag, 24 September, tot Maandag, 10 Oktober 1966. 
Met die oog op die uitstallings wat vir die geleentheid beplan word, doen die 
Departement van Ontwikkeling 'n dringende beroep op aile oud-Maties am te 
help met die versameling van oudhede en interessanthede uit die geskiedenis van 
die Universiteit. Hier dink ons aan fete's, dokumente, tydskrifte, liederbundels, 
studeniepublikasies, koerantberigte, sakwapens, medaljes, ens. 

U kan die artikels aan ons skenk of leen (vir kopiering). Stuur aile artikels 
asseblief aan: Die Direkteur, Departement van Ontwikkeling, Universiteit, Stel
lenbos ch. 
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Mev. L. Kempen, eggenote van die voorsitter van die Kaapse Werkgemeenskap van die S.A. 
Akademie vir Wetenskap en Kuns, oorhandig die erepenning vir Musiek (1964) aan dr. G. G. 
Cillie. Op die een kant van die erepenning verskyn die wapen van die Akademie met die 
leuse Kennis en Skoonheid. 0 p die ander kant is besonderhede 001' die toekenning gegraveer 
ond er 'n ajbeelding van die Suiderkruis. 

(Fa/a : G . catu. Inr.) 

Die Akademie vereer Dr. G. G. Cnlie 

Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns se Erepenning vir Musiek vir 
1964, is toegeken aan dr. G. G. Cillie, veral vir sy groot bydrae op die gebied van 
die kerkmusiek. Die Erepenning is op Woensdagaand, 28 April 1965, aan dr. Cillie 
oorhandig tydens 'n dinee aangebied deur die Kaapse Werkgemeenskap van die Aka
demie. Dr. Jan Bouws, een van die lede van die komitee wat die aanbeveling gemaak 
het, het die motivering vir die toekenning gelees en mev. L. Kempen, eggenote van die 
voorsitter van die Kaapse Werkgemeenskap, het die penning oorhandig. 

In sy bedankingstoespraak het dr. Cillie gese dat hy die hoe eerbetoon aanvaar namens 
hulle wat hom op die gebied van die kerkmusiek help vorm het, diegene wat hom oor 
die jare geinspireer het, en namens hulle wat hom gehelp het om die musiek te laat 
opklink. Die vormende invloed het veral gekom van sy moeder en wyle prof. Jannasch, 
en die inspirasie van mev. Cillie, prof. Con de Villiers en die predikante, kerkrade en 
gemeentelede van die gemeentes wat hy as orrelis gedien het. Onder hulle wat hom 
help musiek maak het, is die lang ry van soliste, begeleiers en gewone koorlede, veral 
die lede van die Moederkerkkoor, die Universiteitskoor en die Kweekskoolkoor. As hy 
enige sukses behaal het in sy strewe ten behoewe van die kerkmusiek, is dit te danke 
aan hierdie skaar van mense wat hom bygestaan het. 

"Om vir soveel jare besig te mag gewees het met die kerkmusiek, was vir my 'n 
onuitspreeklike voorreg. Ek buig my hoof in diepe dankbaarheid teenoor die Hemelse 
Vader dat By my hierdie geleentheid gegun het. En daarby voeg ek my nederige dank 
teenoor die Akademieraad vir die mooi erepenning." 
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(FoIO: G. cuue, Inr.} 

Nuwe Konserlvleuel vir Konservalorium 

Op Vrydag 12 Maart, is die nuwe Steinway-konsertvleuel van die Konservatorium 
feestelik ingewy met 'n klavieruitvoering deur die bekende pianis, Lionel Bowman, 
senior lektor in Klavier aan die Konservatorium. Die belangstelling vir hierdie be
sondere gebeurtenis was so groot dat addisionele sitplekke vir 'n gedeelte van die 
entoesiastiese geboor op die verhoog ingeruim moes word. 

Tydens 'n onlangse reis na Europa het mnr. Bowman 'n spesiale besoek aan die 
Steinway-klavierfabriek in Hamburg en hulle vertoonkamers in Londen gebring om die 
beste vleuelklavier vir die Universiteit uit te soek. Met sy pragtige uitvoering van werke 
van Schubert, Beethoven en Chopin het mnr. Bowman bewys dat by daarin geslaag het 
om 'n instrument te kies wat dieselfde uitstaande kwaliteite besit wat die vorige kon
sertvleuel van die Konservatorium gekenmerk het terwyl dit in sy fleur was. Die ou 
vleuel word nou as tweede instrument in die saal gebruik. 

Op die foto sit mnr. Lionel Bowman voor die nuwe konsertvleuel. Agter staan prof. 
Richard Behrens, direkteur van die Konservatorium vir Musiek. 

Aandag aile Cud-Maties 
DIE STELLENBOSSE STUDENT, jaarblad van die Studente-unie, verskyn weer soos 
gewoonlik aan die einde van die jaar. 

Die Stellenbosse Student bied vanjaar weer 'n volledige beeld van die Universiteit en 
bedrywighede van sy studente, sowel op akaderniese as sportgebied, nuus oor 
ontwikkelings, aanstellings, beurstoekennings, koshuis- en verenigingslewe, Benewens 
die jaarverslag van die Voorsitter van die Studenteraad, is daar bydraes van studente 
in die vorrn van artikels, gedigte, sketse en literere besprekings, en tientalle foto's met 
volledige byskrifte. 

Die Stellenbosse Student kos 60c. Maak vroegtydig seker van u eksemplaar. Maak 
tjeks en posorders uit aan Di e Sirkulasiebestuurder, en pos dit saarn met u volle naam 
en adres aan: 

Mnr, D. J. Kot; e, Wilgenhoj, Stellenbosch . 
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Afrika-studie kom op dree' 

Aan die begin van hierdie jaar het die eerstejaarskursus in Afrika-Studie 'n aanvang 
geneem met 'n inskrywing van 38 studente. Dit is 'n volwaardige B.A.-vak wat in kom
binasie met enige vier van die volgende vakke geneem mag word nl. Geografie, Ge
skiedenis, Naturelle-Adrninistrasie, Sosiologie, Ekonomie, Volkekunde en een van 
Frans, Xhosa, Suid-Sotho of Duits. Die kursus behels hoofsaaklik 'n studie van die 
Moderne Afrika en is derhalwe 'n geIntegreerde benadering wat veelvuldige aspekte 
insluit om 'n geheelbeeld van die kontinent te gee. Die eerstejaarkursus dien hoof
saaklik as agtergrondstudie met die hoofklem op die Geografie, Geskiedenis en Vol
kere van Afrika. In die tweede jaar word daar gekonsentreer op natuurlike hulpbronne, 
etniese verhoudinge en maatskaplike struktuur en verandering. Die derdejaarkursus 
bring sekere aspekte by soos die demografiese en ekonomiese struktuur, Afrika-beleide, 
adrninistrasie en konstitusionele ontwikkeling. Die kursus word afgerond met 'n 
evaluering van Afrika in die Wereldpolitiek volgens die beginsels van die Politieke 
Geografie. 

Die doelstellinge van die Afrika-studie-kursus is drieerlei nl.: 

(i)	 am Afrika-deskundiges op te lei op ver skillende vakgebiede. Die tweede hoofvak 
van die student dien as sentrale dissipline. 

(ii)	 As vak vir voornemende onderwysers om 'n besondere kennis van Afrika op te 
doen aangesien die kontinent steeds belangriker word in die Aardrykskunde- en 
Geskiedenisleerplanne. 

(iii) Die bevordering van Afrika-navorsing. 

Afrika-Studie word reeds deur die Kaapse Onderwysdepartement erken as 'n voor
Yak vir die Sekondere Onderwysersdiploma, mits dit saam met Geografie en/of Ge
skiedenis gene em word . 'n Kennis van Afrika het, in die tyd waarin ons leef, feitlik 
onontbeerlik geword. Studente wat die kursus volg, behoort dit 'n sterk aanbeveling 
te vind vir sommige afdelings in die joernalistiek en in die Departement van Inligting 
en Buitelandse Sake. 

' Il Deel van die eersteiaarklas in Ajrika-studie. III die voorste ry sit, vLn.r.: Mev. Maria 
Malan, mev. Deb orah Sauer, mev. C. LOllW, mnre. P. J. Oosthuysen en W. J . O. Jeppe (albei 
lekt ore ill Banto ekunde). Voor staan dr. J. P. Jansen, hoof van die Departement van Afrika
silldie. 

(Fa /a: A lice M ertens} 
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Argitekstekening van die nuwe gebou vir Lettere en Wysbegeerte, wat verrys het op die per
seel van die ou Reglstrateurswoning en Macdonaldhuis, d.w.s. reg teenoor die Ou Hoojgebou, 
/lierdie gebou sal die Departement van AfrikaansI Nederlands, Geskiedenis, Engels, Duits en 

Frans huisves. 



• •••• • 

Ja, ons weet wat dit spelIe! 

,'''''lilt. 
.'111_ """. 

",'U"'" 

(OMS99 

spells 
Grosvenor daarenteen staan vir 

die Kaap se vooraanstaande Ford-ha~delaars en 
garagediens. 

Kom besigtig die nuutste Ford-modelle 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 Iaat nasien - ons 
voortreflike garagediens as gemagtigde Ford

handelaars is wyd en syd bekend. 

C]rosvenor nlotors 
STRANDSTRAAT 73, KAAPSTAD. BEL 2-5521 

AS DIY 'N BOEK IS-ONS HET DIT 

Die keur in die volgende afdeltngs .. 

Novelles en Romans 
Kortverhale en Sketse 
Essays 
Klnderboeke en Jeugboeke 
Drama en Pollsle 
Bloemleslngs 
Lelterkundlge Krlliek 
Taalsake 

Woordeboeke 
Godsdlens 
Lewenskuns 
Maatskapllke Sakb 
Klere en Voorkoms 
Gesondheld 
Voedselen Drank 
Blomme 

Boerdery 
Wetenskap en Stokperdlh 6 

Muslek 
Sport 
Relsbeskrywlngs 
Geskledenls 
Blografle 
Naslaanwerke 

NASIONALE BOEKHANDEL BETEKEN LEESWAARDEI 

NASIONALE ~ BOEKHANDEL 
Wandelgang, 
Groote Kerk. 
Posbus 2063, 
Kaapstad, 

Escom-Sentrum, 
Wolmaransstraat, 
Posbus 9898, 
Johannesburg. 

Henrystraat 64 en 
Maltlandstraat 53 
Posbus 1058, 
Bloemfontein. 

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

Voortrekkerweg 386. 
Posbus 119. 
Parow. 
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Die vergrote pawilj oen op Coetzenburg was net betyds klaar om aan In'ervarsi'Y	 nagenoeg dubbel soveel toeskouers skuiling te bied teen die tipiese Inter
varsity-reenweer. Die foto is geneem terwyl die Maties sterk op die 
aanval was. 

D ie Staatspresident, sy Edele die Ee rste Minister en verskeie staatsmin is
ters het die ongure weer getrotseer om te kom kyk hoe die Maties en 
die Ikeys op 'n sopnat Coetzenburg gelykop spee!. Op die foto verskyn 
die Staatspresident en dr. Verwoerd met groot Matie-rosette saam met die 
Rektor en ds. 1. S. Gericke (Vise-Kanselier). 

(Foto 's: G . C i l l ie, Jnr.) 
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§ § 
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§ § 
§ § 
§ § 
§ § 
§ § 
§ § 
§ §
§ § 
§ § 
§ § 
§ § 
§ § 
§ § 
§ § 
§ §
§ Doen gewone werk, § 
§ § 
~ Knoopsgate, Knope, Omkap, Borduurwerk, ~ 
§ § 

~ Name skryf, ens. ~ 
§ § 
§ § 
~ HANDAANGEDREWE R53 .. MOTORAANGEDREWE R66 ~ 
§ § 
§ § 
§ §
§ §
§ § 

~ -NAAIMASJIENE ~ 
~ VOORTREKKER- TELEFOON ~ 
§ WEG 35, 98-6489 § 

~ PAROW ~ 
~ KONTRAKTEURS VIR K.H.V.S. ~ 
§ Vir verdere b esonderhede sien Verde lings·fKalenderbladsy in Telefoongids § 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Links bo: Die hoofgebou omvat die gehoorsaal (regs), biblioteek, 
lesingskamers en kantore. Verskeie laboratoriums Ie tussen hierdie
gebou en die kliprantjie wat so kenrnerkend is van die Saldanha
omgewing. Ruimte is voldoende vir die aanbou van nuwe labo
ratoriums en kant ore wat dringend benodig word. 

Links onder: Die "koshuis" van die studente is pragtig ingepas in 
die terras-uitleg van die Akademie se geboue- en terrein-kompleks 
en bied 'n onvergelyklike uitsig oor die blou water van Saldanha
baai. 

Regs: Prof. (kot.) P. J. G. de Vos, S.M., was eers hoogleraar 
in Fisika aan die Un iversiteit van Stellenbosch, maar is vanaf die 
ontst aan van die Fakulteit van Krygskunde die eerste bevelvoer
der en dekaa n. Met die oog op die beplanning van die Suid
Afrikaanse Militere Akademie, het kol. De Vos soortgelyke in
rigtings besoek in Brittanje, Swede, Kanad a en die Verenigde
State. 

Laat ons Bewapen deur Studie 

Die meeste lesers van MATIELAND is bewus van die be
staan van 

DIE FAKULTEIT VAN KRYGSKUNDE 

maar min van die oud-studente van Stellenbosch weet wat dit 
presies is en behels. 

Die Militere Akademie het in 1950 ontstaan toe die Suid
Afrikaanse Weermag vir die eerste keer kandidaat-offisiere 
aan die Universiteit van Pretoria ingeskryf het. Tesame met 
hul professionele opleiding sou toekomstige offisiere van die 
St aande Mag akademiese onderrig van universiteitstandaard 
on tvang. 

Vanaf sy begin aan die Militere Kollege te Voortrekker
hoogte, het die Militere Akademie geweldig gegroei. Twee 
jaar lank het d ie Akademie op Stellenboscb gefunksioneer; in 
1958 is sy hoofkwartier, doserende personeel en studente 
verskuif na Saldanha. Aanvanklik bet opleiding van eerste
jaars nog op Stellenbosch voortgegaan, maar vanaf 1961 het 
die Militere Akademie 'n volwaardige Fakulteit van Krygs
kunde geword. Sedertdien geskied aile graadopleiding vir be
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'n V loo tstuden t in die derde jaar 
soek in di e bibliot eek lIa 

die oplossing van 'n besondere 
n avigusie-problee m , 

Die bibliot eek is uitstek end 
toegerus en ' II wy e reeks boeke 

en tydskrijte oar di e militere 
wetenskappe word uit verskillende 

lande ontv ang: 

Die eerst e volt yd se 
H onn eurs-student aan die Mil itere 

Akadem ie, luit. H. M. Mull er, 
werk h ier onder toesig van 

kapt . C. R . Th irion. 
Die besondere milit ere aan passing 

van die akadem iese vak k e 
word h ier weerspieel in d ie 

lugi otos tudie en onde rajdeling 
van Aardrykskunde. 

roepsoffisiere op Saldanha, uitgesonderd aspirant-ingeni eurs, 
wat nog aan die Fakulteit van Ingenieurswese op Stellenbosch 
opgelei word. Daar is vanjaar 60 militere ingenieurstudente. 

Die doel van hierdie opleiding is om die jong beroepsoffi
siere so goed as moontlik vir sy besondere loopbaan voor 
te berei. Nie aileen word 'n reek s akademiese vakke gedoseer 
nie, maar militere opleiding kry weekliks aandag. Die Akade
mie kan inderdaad as die Weermag se eie universiteit be
stempel word. 

Die gewone universiteitsvak ke word so aangepas dat dit 
die grootste waarde vir die toekomstige offi sier in die Leer, 
Lugm ag of Vloot sal he. So word G eskiedenis, Fisika, 
Chernie, Aardrykskunde, Wiskunde, Ekonomie, Bedryfseko
nomie en Sta atslee r gedoseer saam met Lu gvaartkunde en 
Vlootnavigasie, D it is interessant om daarop te let dat laas
genoemde twee ook erken word as volwaard ige unive rsi
teitsvakke en in die d erdej aarkursus as 'n hoofvak gevolg 
kan word. 

Die jong seun wat uiteindelik vir die driej arige graadkursus 
op Saldanha beland, word sorgvuldig uit die gimnasiums 
of burgermagopleidingsentra gekeur. Voor hy as student in 
die rnilitere wetenskap inskryf, moet daar by hom seker
heid wees waarom hy die weermag as loopbaan kies omdat 
hy, as student, reeds 'n betaalde amptenaar van die Sta at 
word. Kursusveranderinge sal verkwisting van geld en man
nekrag meebring, wat die Staat nie kan bekostig nie. Die 
Weermagsowerheid maak op 'n vroee stadium reeds seker 
dat daar by die kandidaat -offi sier genoegsarne aanl eg is vir 
sy veeleisende taak in d ie lug, ter see of op land. 

Die studente van die Fakulteit van Krygskunde het 'n 
besondere vol dag- , week- en jaarprogram. Elke more, hoe 
koud ook al, terwyl sy eweknie aan die burgerlike universi
teit miskien nog heerlik onder die vere Ie of 'n agtuurklas 
"verslaap" , moet hy om half-agt reeds netjies op parade 

Majoor W. J. B ergh, dosent in Lugvaartkunde, hou noukeurig 
dop hoe tw ee student e in die lugva artkunde-laboratorium met be
hulp vall ingewikke lde instrumente die oplossing van 'n vraagstuk 
prob eer vasstel, 



'n Lugmag-student van die Akademie 
klim in 'n opleidingsvliegtuig 
vir sy weeklikse vliegoejening. 
T'erwyl hy in die lug is, 
sal sy vloot-klasmaat op see wees 
en sy leer-makker in die veld. 

staan vir inspeksie. Sy weeklikse program is ook besonder druk omdat aile lesings in 
vier dae ingepas word en die vyfde dag gebruik word vir militere opleiding. Selfs op 
'n Saterdagoggend is hy nie vry nie, omdat uiteenlopende pligte sy aandag vereis. 'n 
Lang winter- of somervakansie is daar nie, want sodra die klasse op Saldanha sluit, 
vertrek aile studente na leeropleidingsentra, lugmagstasies of vlootopleidingsinrigtings 
waar rnilitere opleiding voortgaan totdat die klasse op Saldanha weer begin. 

Uit die bostaande blyk dit reeds duidelik dat al drie weermagsdele aan die Akademie 
verteenwoordig word. Oor hierdie feit bestaan by die algemene publiek baie verwar
ring, maar daar moet onthou word dat Leer-, Lugmag- eo Vlootstudente by die 
Militere Akademie opleiding geniet, 

As Fakulteit van Krygskunde is die Militere Akademie 'n integrerende deel van die 
Universiteit van Stellenbosch. Elke kandidaat-offisier of adelbors by die Akademie is 
terselfdertyd ook 'n ingeskrewe student van Stellenbosch, hoewel hy op Saldanha op
gelei word. Hiervoor was indertyd 'n private wetsontwerp nodig waardeur Saldanha 
as '0 setel verklaar is waar die Universiteit van Stellenbosch sy werksaamhede kon 
voortsit. Die B.Mil.-graad word na drie jaar van suksesvolle stu die toegeken eo geniet 
dieselfde status as enige ander baccalaureusgraad. Dit dien dus ook as voorbereiding vir 
verdere studie en die verwerwing van die honneursgraad - B.Mil.-, M.Mil.-, of '0 

M.A.-, M.Sc.- of M.Comm.-graad aan enige ander Suid-Afrikaanse Universiteit. 
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Derdejaars en ook 'n aantal tweedejaars woon in enkel
kamers waarin die modernste geriewe aangebring is: 'n 
Verwarmingstelsel vir die winteraand e, warm en koue 
water, 'n netjiese ingeboude studeertajel en boekrak, en 
geriejlike meubels. Die student maak egter self sy kamer 
aan die kant en moet alles in foutelose toestand hou. 

R arde werk: en aangename ontspannin g - 'n gebalan
seerde program vir elke dag: Hier is een van die stu
dent e-sitkamers !Vaar onderlinge verkeer, muslek, lees
stoi en verversings bydra tot die skepping van die mooi 
kameraadskap tussen Leer-, Vloot- ell Lugmagstudente. 

(FOlD'S: Joh an Stander) 

'n Hoe mate van f iksheid word vereis en dit word weers pieel in die verskeidenheid 
sportscorte wat op 'n hoe peil beoefen word. Onderling word ook met groot entoesi
asme meegeding. So is daar die E'Silva-kompetisie (vernoem na die skenker van die 
trofee, generaal E'Silva, gewese bevelvoerder van die militere rnagte in Mo sambiek) 
waarin die doserende en adrninistratiewe personeel meeding teen die onderskeie sport
groepe van die derdejaar-, tweedejaar- en eerstejaarstudente. H ierd ie unieke geleent
heid dra baie by tot die besondere gesindheid wat tussen student en dosent bestaan. 

Die Akademie is trots daarop am 'n eie "studente-Ieraar" te kan he. Weekliks ont
moet hy die studentekorps vir die bespreking van uiteenlopende onderwerpe en indi
viduele besoeke vind gereeld plaas. 

Die voorui tsigte vir 'n offisiersloopbaan in d ie Suid-Afrikaanse Weermag is baie 
aantreklik en diet is geen wonder dat die Militere Akademie uit sy nate ba rs nie. Dit 
is in landsbelang dat die gevorderde ople iding wat hier aangebied word, uitg ebou word 
am tred te hou met mod erne ontwikkeling in die metodes van wetenskaplike oorlog
voering. In belan g van ons land, en as dit mag nodig wees, in die verdediging daarvan, 
word bier intensief en met ems voorberei. Soos die leuse van die Militere Ak ademie 
aanspoo r : Di scendo Armemus - Laat ons Bewapen deur Studie. 

LUI T . F . H AN E K 0 M 
(Dosent in Aardrykskunde aan die Militere Akademie) 
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Die eerste militere studente wat 'n lngenieurs
graad verwer] het, het by di e Voorstell ings
parade van 1964 hul Akte van K ommissie on t
van g. H ier wens kommandant-generaal P. H. 
Gr obbe/aar vir onder-lui tenan t R. G. Stolz e 
gelu k. 

Luit, P. D. S teyn, tans dos ent aan di e Militere 
Akademie, ontvang die trojee vir die beste lug
ma gstudent tydens di e Voorstellingsparade ill 
1963, van prof. G. G. Cillie wat die R ektor by 
h ierdi e geleenthe id vert eenwoordlg het , Luit, 
St eyn het ook die B.MiI.-graad m et loi behaal. 

II Besondere dag vir die M ilit ere A kadem le. 
By geleent heid van d ie V oo rstellingsparade, 
Desem ber 1964, was al drie stajh oojde aan
wesig toe die Kommandant-Generaal die sa
luut beant woord het, Voor staan Kmdt-Gen. 
P. H . Gr obbelaar, SSA , DSO en kol P. I . G. 
de V as, S .M. Agter, vLn.r.: V eggeneraal P. I . 
Jak obs, SM, (leerstajhoof), vegge neraal B. G. 
Vil ioen, SS A , OBE, (lugstafhoof) en skout- ad
m iraal H . H . Biermann, SSA, OBE, (vlootstaj
hooj.) 
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Die nuwe toonbank met die uitbrei
ding van die leessaal op die agter
grand. Die Bibliotekaris mnr. G. V. 
M arais word bedim deur m ej. C. 
Th eron. 

Uitbreiding aan die Universiteitsbiblioteek 

Toe daar in 1960 'n aansienlike vleuel aan die Camegie-Biblioteek voltooi is, het min 
mense gedink dat binne enkele ja re die troffels weer sou klink in en om die biblioteek. 
Maar die snelle ontwikkeling van die Universiteit stel onverrnydelike eise waarby die 
biblioteek horn nie onbetuig durf laat nie. Die dwingendste behoefte was aan genoeg 
ruimte vir studie en diens en vir gemakliker verkeersvloei in die biblioteek, en, baie 
belangrik, aan huisvesting vir 'n waardevolle historiese nal atenskap. 

Die Universiteitsowerheid was nie blind en doof vir die nood van die biblioteek nie. In 
1964-65, met die toevoeging van twee dubbelverdieping vleuels aan die noordekant 
van die gebou, is 'n reghoek (148' x 120') voltooi waarvan die westelike muur omtrent 
25 voet terugstaan van die voorkant van die ou gebou. Hierdie struktuur bevat die vol
gende lokale: 'n Leeskamer (l00' x 46'), 'n tydskrifte-Iokaal (l00' x 46'), 'n seminaar
kamer vir taal en lettere (68' x 38') , die boekbindery (68' x 38'), 'n voorlesingskamer 
(38' x 30') en 'n pakkamer (38' x 30'). 

Die leeskamer, seminaarkamer en leeskarner-afdeling van die tydskriftelokaal kan ge
samentlik mcer as driehonderd lesers akkornmodeer. Uitstekende natuurlike en kuns
rnatige beligting in al die lokale, lugreeling in die leessaal en warm en koue lugwaaiers 
elders, behoort 'n gunstige atrnosfeer vir studie te skep. Die glasafskorting oor die 
lengte van die leestafels is 'n verdere poging om leesgerief te bevorder. Die voorlesings
kamer kan honderd mense bevat en is bedraad vir 'n filmprojektor met klankbaan. 

Met die reorganisasie in die ou leessaal is beoog om meer werkruimte vir biblioteek
beamptes te skep, die dienspunte gerieflik te versprei en samedromming so ver moont
lik te voorkom. Daarom pryk die kartoteek nou in die ruimte wat voorheen die ver
toonsaal was: tien splintemuwe houtkabinette, met 72 laaitjies elk, wat gesamentlik on
geveer 800,000 kataloguskaartjies kan bevat. 

Die nuwe uitleentoonbank is binne die leessaal reg teenoor die ingang. In- en uitleen
werk en interbiblioteeklenings word hier behartig. 'n Groot ruimte aan die oostekant 
van die leessaal is afg eskort om as reserweboekeafdeling te dien en die hoof van die 
diens afdeling te huisves. 

D ie reorganisasie van die ou gebou sal voltooi wees wanneer die uitbreiding van die 
leessaal aan die oo stekant vir sy nuwe doel verander en ingerig is. Hierdie lokaa1, 
60' x 45', sal ingerig word om die nalatenskap van wyle dr. D. F. Malan te hui sves 
as 'n blywende her innering aan horn en sy betekenis vir land en volk. 

F . DU PLESSIS 
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BO : 
'n Gedeelte van die kartoteek in 
die ou verloo nsaal. Die dam es van 
die katalogiseerajdeling wal saam 
m et twee manstudente op die [oto 
versk yn is v.l.n.r.: M ej. S. van Zyl, 
m ev. D. du Plessis, m ev. M. Vink, 
m ev. L . de Klerk en m ej. D . de 
W et. 

RE G S : 
'n Gedeelte van die move uitleen
toonbank en die oorgeblewe ge
deelte van die ou leessaal. Die 
dam e agter die toonbank is m ej. 
A. Geldenhuys. 

REGS O ND E R : 
Die nu we reserweboek e-ajdeling, 
Mej. A. Gunter bedien twee dam es 
terwyl die Bibliotekaris, m nr . G . 
V . M arais, toekyk. R egs sit m ev. 
A . Brink , hoot van die diensai
deling. 

(Foto's: Alice M ert ens) 
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Die verryking van ons Lan 

In Suid-Afrika het ons doelbewus in 1945 
bastermielies begin teel. Dit was die jaar 
toe die Amerikaners die oorlog in die 
Ooste beeindig het deur twee atoomborn
me oor Japan te laat ontplof. Teen daar 
die tyd was bastermieliesaad reeds so al
gerneen in die V.S.A. in gebruik, dat die 
gevolglike verhoogde opbrengs van mie
lies, oor die voorafgaande vier jaar, vir 
die kolossale uitgawes aan die hele 
atoombomprojek kon vergoed . Die grond
liggende beginsel in sulke doeltreffende 
mielieproduksie is die toepassing van 
teelprosedures waarby die verhoogde 
lewenskrag en reproduksie wat met 
variasie in kruisings waar te neem is, 
ten beste benut word . 

Die eerste 12 sakke bastersaad is in 
ons land in 1949 vrygestel. Die jaar 
daarop was daar bykans 'n 1,000 sak 

LINKS BO: 
Die hoe kopplaatsing van tropiese tipes is 
kenmerkend. 

LINKS: 
Di e tropi ese tip es is lank, laat, en vorm 
baie spruite. Di e eerste tw ee plante van 
links is aanwins 1623 ult M eksiko en die 
and er twee is van 'n Columbiaanse varieteit, 
Diac ol 101. Laasgeno emde blom na 110 dae 
wann eer die m eeste van ons varieteite reeds 
ryp sal wees. V ergelyk m et t oto 3. 

REGS: 
Tw ee plante van die vari eteit Gasp e Flint 
uit Oos-Kanada. Dit blom binn e 30 dae na 
planttyd en is binne 2 m aand e ryp, 
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PRO F. F. X. LA U B S C HER 

se Mielie-Erfplasma 

beskikbaar en gedurende die afgelope seisoen is nagenoeg 335,000 eenhede van 200 
pond geplant. Meer as die helfte van die mieliesaad wat nou in Suid-Afrika gebruik 
word, is dus bastersaad en in die bart van ons mieliegebied word reeds vir 90 persent 
en meer een of ander kruising aangeplant. Op sy eie bet bierdie nuwe saadbedryf 
reeds 'n jaarlikse globale waarde van am en by die R4 miljoen. 

In dieselfde tydsbestek van sowat 20 jaar het ons land se jaarlikse mielie-oes gestyg 
vanaf 'n 2 miljoen ton vlak tot ongeveer 6 miljoen ton. Gedurende die afgelope twee 
droogteseisoene was die opbrengs am en by die 5 miljoen ton, maar dit sou nie buiten
sporig wees am aanstaande seisoen se oes op 8 miljoen .ton te raam nie. Hierdie ver
hoging in opbrengs is daaraan te danke dat meer grand onder mielieverbouing geplaas 
is, maar boweal aan verbeterde produksiemidde!s soos meganisasie, bemesting en 
hierdie meer produktiewe saad. 

Uit 'n teeloogpunt is daar een baie onrusbarende aspek in hierdie andersins gesonde 
ontwikkeling. Dit is nl. dat die aantal kruisings betrokke, buitengewoon klein is. Trou
ens, aIle wit en gee! basters het byna sander uitsondering minstens een ouer wat reeds 
van die begin af beskikbaar was. Die gevolg van bierdie toestand is enersyds dat groat 
gebiede met dieselfde erfsamestelling of genotipe van mielies beplant word en dat 'n 
siekte of plaas waarvoor so 'n tipe vatbaar is, dus groat skade oar 'n wye gebied kan 
aanbring. Daar is dan oak reeds tekens van 'n verspreiding van siektes wat voorheen 
in ons land betreklik onbelangrik was. Daar is dus 'n dringende beboefte aan 'n wyer 
erflike grondslag vir die mielies wat verbou word . 
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Variasies in die lengte en dikte van die tweede lit van verskillende m ieliesoorte. Die gewig en 
drukweerstand van hierdie lit hou sterk verb and met die plant se staanvermoe -'n belangrike 
kenmerk as die groan meganies geoes word. 

Dis ook verder opvallend dat daar nie geredelik nuwe teelkombinasies vrygestel is 
wat hierdie behoefte aan 'n groter erflike verskeidenheid bevredig nie. En dit ondanks 
intensiewe pogings om nuwe lyne te teel en om nuwe kombinasies tussen hul vry te stel 
Dit is duidelik dat die rede hiervoor gesoek moet word in die baie beperkte erfgrond
slag van beskikbare, verboude en aangepaste mieliesoorte. 

Met die cog op verbetering in hierdie toestand, is verlede jaar in die buiteland 'n 
versameling gemaak van 'n wye reeks rnieliesoorte en erftipes. Daar is veral gelet op 
wit duikpit en geel rondepit soorte, want vir beide ons binnelandse as buitelandse mark 
is bulle die belangrikste. Die aanwinste kom boofsaaklik vanuit Meks iko en omliggende 
Amerikaanse gebiede, maar daar is ook 'n aantal in Europa verkry, waar aangepaste 
tipes besondere kenmerke van vroegheid, koue toleransie en pitkenmerke vertoon. 

Dit was vanselfsprekend om na Meksiko vir 'n verryking van ons land se mielieteel
materiaal te gaan, want bierdie land verteenwoordig die oorsprongsgebied van mielies, 
Uit die meerbeddens waarop Meksikostad staan, is paleobotaniese getuienis vir mielies 
sever as 80,000 jaar gelede gevind. Uit opgrawings oor die afgelope paar jaar in die Tehua
can-vallei, suidoos van Meksikostad, blyk dit ook dat die mense van die Nuwe Wereld daar 
hul "Neolitiese revolusie" gehad het in die oorgang van nomadiese na gevestigde ge
rneenskappe, 'n Begin met die verbouing van mielies sowat 5,000 jaar gelede was 'n 
sleutel-gebeurtenis in hierdie ontwikkeling. 

Van die 7,068 mielierasse wat beskrywe is, kom 5,325 in Meksiko voor. Die Rocke
feller-stigting, in samewerking met die Meksikaanse regering, handhaaf 'n wye ver
sarneling aan die Chipingo-proefstasie buite Meksikostad. Maar materiaal is ook ver
kry uit Colombie, Brazilie, Argentinie, die V.S.A., HaW:, Frankryk, Spanje asook in
direk uit Oos-Europa, 

Die versamelde materiaal is gedurende die afgelope somer op die Plantkwarantyn
stasie buite Stellenbosch verbou en word nou aan al die mielieteel-instansies vrygestel. 
Uiteraard sal 'n mens nie verwag dat hierdie aanwinste direk verbou sal kan word nie
dis bloot 'n bron van teelmateriaal waaruit weerstand teen siektes, plae en droogte, 
spesiale kenmerke van samestelling, staanverrnoe, groeiperiode, bodemreaksies en so 
rneer, te verkry is. Die vemaamste kenmerk is bul groot verskeidenheid, soos gedeelte
lik in die paar foto's te sien is. 

Die moontlikbede van sodanige verryking van aangepaste Suid-Afrikaanse mielie
materiaal vanuit eksotiese bronne is reeds op Stellenbosch vasgestel met aanwinste wat 
in 1958 in Meksiko verkry is. Die omstandigbede van 'n droe somer maak toestande 
bier besonder geskik vir die teel van mielies wat droogtekwellings kan weerstaan. Deur 
besproeiing op kritiese tye te weerhou, kan erftipes geisoleer word wat andersins nie te 
identifiseer is nie. Foto 6 toon die variasie wat onder sulke omstandigbede verwek 
word. Volgens 'n biometriese studie wat gedurende die afgelope seisoen ondemeem is, 
blyk dit dat die variasie met 'n fakto r van dr ie te vermeerder is en die moontlikbede 
van seleksie kan dus dienooreenkomstig verhoog word . 
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"n Verskeid enheid van duikpit
tipes, 

'n Verskeidenheid van blinkpit 
aanwinste hoofsaaklik uit Suid
Amerika en die Karibiese Seege
bied. 

Variasies verwek in 'n vrytelende 
populasie met droogtekwelling 
voor blomtyd, 

(Foto 's: Alice Mertens) 
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Die Buro vir Ekonomiese Ondersoek word Mondig 

Die Buro vir Ekonomiese Ondersoek is in 1944 
gestig en vier dus vanjaar sy mondigwording. 
Soos blyk uit hierdie kort uiteensetting van 
huidige en beplande navorsingsprojekte, kan die 
Buro met tevredenheid terugkyk op die eerste 
twee dekades van sy bestaan . 

Die Buro se navorsingsbeleid laat die k1em 
hoofsaaklik op vooruitskatting val. Die waarde 
van hierdie werk berus op die eenvoudige feit dat 
alle beleidsbes1uite in die private sowel as open
bare sektore in die ekonomie op verwagtings of 
vooruitskattings gebaseer is en dat die onseker
hede hieraan verbonde onder ande re deur siste
rnatiese, wetenskaplike navorsing verminder kan 
word. 

Die Buro se bekendste publikasie is waarskynlik 
sy kwartaallikse oorsigte en vooruitskattings van 
besigheidstoestande, wat jaarliks aangevul word 
met 'n algemene jaarvooruitskatting. Hierdie oor
sigte word gebaseer op opinies van nyweraars en 
bandelaars wat deur middel van vraelyste inge
samel word. Hoewe1 hierdie metode tans deur 
navorsingsinstitute in meer as veertig 1ande
selfs agter die ystergordyn - toegepas word, was 
die Buro in 1954 die vyfde instituut wat daar
mee begin bet. Onlangs .het navorsingsinstitute 
wat hierdie metode van ekonomiese vooruit
skattings volg, 'n internasionale organisasie, 
CIRET, gestig. Al om die ander jaar word 'n 
konferensie gereel waarby gedagtes gewissel en 
ervaring uitgeruil word . Vanjaar se konferensie 
is word in Rome gereel, en die Buro was daar ver
teenwoordig deur prof. C. G. W. Schumann en 
skrywer. 

Gedurende die afgelope paar jaar het die 
Buro 'n aanta1 projekte vir privaat- en staats
organisasies deurgevoer wat hoogs interessante 
resultate opgelewer het. Onder andere is 'n 
studie vir die Motorhandelaarsvereniging vo1tooi 
oor toestande in die motorhandel. Alvorens SAF
MARINE hulle nuutste koelskepe aangekoop bet, 
is die Buro ook genader om 'n langterrnyn
projeksie van Suid-Afrika se buitelandse handel 
tot die jaar 1976 te maak. Vir die hulpkomitee 
vir Nywerheidsuitbreiding in Wes-Kaapland, het 
die Buro 'n demografiese analise van die Kaapse 
Skiereiland en omstreke onderneem. 

Namens die Buro het prof. C. Verburgb on
1angs vir die Suid-Afrikaanse Padfederasie 'n 
studie voltooi wat handel oor "Suid-Afrikaanse 
stedelike paaiebehoeftes tot 1975 en die finansie
ring daarvan". Hierdie studie raak een van ons 
land se mees aktuele behoeftes t.w. die beplan

ning van paaie in ons stedelike kompleks. 
Die voltydse personeel van die Buro is van

jaar met twee opdragte en 'n aantal basiese na
vorsingsprojekte besig , 

Die Westelike Provinsie Turkse Tabakkwekers 
Mpy. Bpk. het die Buro genader om 'n vooruit
skatting van die produksie en verbruik van 
Turkse tabak in Suid-Afrika te maak. Die pro
duksie-ramings word gebaseer op inligting verkry 
van die boere deur middel van vraelyste en 
persoonlike onderhoude. Die beskikbaarheid van 
arbeid, en die verhoogde wynkwotas en -pryse, is 
faktore wat 'n vooruitskatting bier baie bemoeilik. 

Op versoek van 'n plaaslike kooperasie te Elgin, 
onderneem die Buro tans 'n ondersoek na die 
ekonomiese toestande in die gebied. Aangesien 
daar geen amptelike syfers vir bierdie streek be
skikbaar is nie, moes al die inligting verkry 
word deur middel van vraelyste en persoonlike 
onderhoude. AIle boere in die gebied het 'n vrae
lys ontvang waarin inligting gevra is oor grond
gebruik, arbeid, behuising, produksie, produksie
koste, ens. Van amptelike instansies is addisio
nele inligting verkry. Die doel van die ondersoek 
is om 'n beeld te pro beer saamstel van die ekono
miese aktiwiteit van die gebied en sy belangrikbeid 
vir die land as 'n vrugteproduserende streek. 

Die oplewing in die vraag na sowe1 residensiele 
as nie-residensiele geboue het reeds sy uitwerking 
gehad in die vorm van hoer koste en stygende 
huur wat die owerhede genoop het om eers die 
prys van boumateriaal vas te pen en daarna oak 
sekere beperkings op die bou van luukse geboue te 
plaas. Die Buro poog nou am deur middel van 'n 
analise van bou-aktiwiteite gedurende die afgelope 
dtrtig jaar, as eerste stap te pro beer vasstel wat 
die land se natuurlike vraag na bou-aktiwiteite is. 
Tweedens word oorsake vir die fluktuasies wat in 
die verlede plaasgevind het, gesoek en derdens sal 
gepoog word om vooruitskattings van toekomstige 
bou-aktil.viteite te maak. 

Ten slotte kan gemeld word dat in die eerste 
.Ekouomiese Ontwikkelingsprogram vir die Re
publiek van Suid-Afrika 1964-'69", vrygeste1 deur 
die Departement van Beplanning, op die volgende 
wyse van die Buro se vooruitskattings melding 
gemaak is: .Dit word verwag dat die jaarlikse 
korttermyn ekonomiese vooruitskattings van die 
Buro vir Ekonomiese Ondersoek te Stellenboscb 
'n belangrike aanvullende rol sal speel tot die 
Ekonomiese Ontwikkelingsprogram met betrek
king tot beleidsvoering." 

G. J. HUPKES - HOOFEKONOOM 

32 



/1 
~ .

IHO/ 
VIR 

VOORUIHiAN(i! 

· f . ikk I' S I IS d"ie on dame nt vir nywe r h id taa el sontw i 
in elke vooruitstre wende land . Met 'n huidige produk 
siepeil van meer as 2,700,000 gietb lokton per 
voorsien die Suid-Afrikaanse Yster en Staal In dustriele 
Korpo ra sie, Beperk (YSKOR), verreweg die grootste 
deel van Sa id-Afrika se staalbenodigdhede. 

Ten einde tred te hou met die steeds stygende vraag 
na staa l, is YSKOR tans besig met 'n uitbreid ingskema 
wat honderde miljoene ran d sal kos en beplan is om 
sy jaarlikse produk sievermoe tot sowat 4,500,000 gietblokton te verhoog. 

Daa r bestaa n geleenthede vir int eressante en Ionende betrekkings in hierdie groei
ende onderneming, wat werke op Vanderbi jlpark en in Pretori a, asook ses mynsen
trums, omvat. YSKOR het die dien ste nodi g van bedryfs-, chemiese, elektrotegniese, 
metallu rgiese, mynboukundige en werktuigkundige ingenieurs, terwyl gegradueerdes 
in wetenskappe, lettere en handel in sy tegniese en administratiewe departemente ge
plaas kan word. 

YSKOR -werknemers geniet die voordele van 'n pensioenskema, medi ese bystand, 'n 
vakans iebonus, 'n hui seienaarskema, 'n groeplewensverseker ingskema, ontspannings
geriewe en and er welsynfasiliteite. Verdere studies word aangemoedig deur die ver 
skaffing van omvatt ende onder wysgeri ewe. 

Oorweeg u 'n loopbaan in die staalbedryf ? Skryf dan gerus ~
 

om nad ere besond erh ede aan die Bestuu rd er, Departement Personeel.
 V 

SUI D-AF RIKAANSE YSTER EN STAAL 
.. 

IN DUSTRIELE KORPORASI E, BE PERK
 
HOOFKANI'OOR: POSBUS 450 PRETORIA
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Mnr. A. Stadion, 
een van die oudste lcwende Oud-Maties 
dink terug aan die dae 

Toe Stellenbosch Nog Jonk Was 

Die ou Hollandse Saal. 

"Panta rei," alles vloei, alles verander, het 'n 
Griekse wysgeer meer as 2,000 jaar gelede gese. 
Wetenskaplikes beweer dat die noordpool van 
moeder aarde geleidelik van posisie verander; die 
Eersterivier, trots van Stellenbosch, so vertel 
geoloe, het in die oertyd van die noordelike 
heuwels stadig maar seker sy draaie altyd korter 
gemaak totdat hy nou vasgepen is by die sport
gronde van Coetzenburg. Ja, die ou Griek was 
reg: alles hier ondermaans, alles wat leef en be
weeg, verander. Wie het Stellenbosch ongeveer 
60 jaar gelede s6 geken? 

Die dorp self was toe baie klein, nog nie eens 
sy kinderskoene ontgroei nie. Die vader van wyle 
oom Charlie Neethling het toe nog sy druiwe laat 
trap en sy wyn gemaak, 'n hanetreetjie van die 
teenswoordige polisiekantoor aft Hulle - ja, wie 
is hulle? - vertel dat generaal Hertzog (as student 
natuurlik) een aand die waatlerncentuin daar be
seek het, betrap is, en - om 'n lang storie kort 
te maak - later getroud is met die dogter van 
die huis, 

Vark- en hoenderhokke was toe nog volop in 
die dorp. In die "Ramkie", 'n getikte blaadjie, 
het professore, lektore en andere steen en been 
deur skrif en woord by die stadsvaders gekla, 
maar tevergeefs. In die somer was die strate die 
ene stof en in die winter modder. Oorskoene van 
rubber was onontbeerlik en hoog in die mode. 

Teen die einde van die vorige eeu was daar nog 
geen elektriese ligte in die Eikestad nie, net hier 
en daar 'n ou olielamp om die paar strate in die 
donker aan te dui. Daar was geen kafee behalwe 
die van Immelman wat net lemonade, gemmer
bier en soetkoekies aangebied het , en vierkantige 
tarnrneletjies, gevorm in pap ier uit ou "copy
books" met die skrif nog leesbaar. 

'n Gewilde oord was die sogenaamde "straw
berry beds" waar die Strandpad by Dorpstraat 
aansluit. Daar kon jy jou teen die einde van die 
jaar vergryp aan heerlike aarbeie teen sikspens 
per pond of meer. Die Administrasie-gebou van 
die Universiteit staan op die plek waar wyle 
Japie Krige, Bob Loubser en andere baie driee 

vir Stellenbosch gedruk het. Verder noord was 
daar 'n paar publieke tennisbane en oos net groot 
ronde spoelklippe en bosse. Dit word vertel dat 
wyle ds. J . H. Neethling, die Sekretaris van die 
Kollegeraad, die hele blok grond vanaf Dag
breek tot by Cluverweg namens die Kollege ge
koop bet vir £300. 

Warmwater het die destydse student nie ge
ken nie. Die dam, 'n honderd tree of meer van 
die "Home", was sy bad en daar kon by die 
sweet na 'n barde spel gaan afwas, Dit was alles 
behalwe aangenaam om soggens vroeg in die 
winter as die ryp nog op die gras Ie, in die dam 
te spring. 

Rugby en tennis was die vernaarnste sport
soorte in daardie dae, maar die student kon 
aansluit by die "Victoria College Volunteers". 
Daar was driloefening een keer per week op 
die "College Square", nou en dan "shamfigbts", 
skyfskiet en op 24 Mei, die verjaardag van Ko
ningin Vitcoria, was daar, tot 1898, 'n deftige 
parade op die Braak. Prof. MacKenzie was in 
bevel. Agter 'n ry koper kanonnetjies, uit die 
Hollandse tyd, staan die manskappe in gelid, 
regs, prof. Walker, die kapelaan in swart uni
form en by hom dr. Neethling, die militere dok
ter. Die kanonnetjies word afgevuur, die een na 
die ander. Die bevel vir die saluut word gegee, 
en die orkes speel "God save the Queen", en 
daarmee eindig die laaste parade van die "Vic
toria College Volunteers". 

In 1897 was die Paul Roos-Gimnasium nog ge
huisves in die teenswoordige polisiekantoor-ge
bou. Leerlinge moes hul dors les uit 'n ou hout
vat by die gebou en die speelplek was in die 
straat. In Januarie 1898 is die klasse van die skool 
verskuif na 'n nuwe gebou, later bekend as die 
Hollandse Saal waarin die Departement Drama tot 
onlangs gehuisves was, en waar die Universiteits
teater eersdaags sal verrys, 

Elke jaar in Junie het die Junior-rnatrieks ek
samen geskryf en die suksesvolle kandidate het 
studente van die Victoria College geword. Die 
jong seuns van die senior-rnatriekklas het die prof
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So Onthou ek Matieland 

essore waarskynlik te veellas gegee of die vakke was te elementer vir die geleerde here, en 
in lanuarie 1899 het die skool 'n Senior Matriekklas gekry. 

Prof. Walker het die gewoonte gehad om die seuns van die matriekklas alfabeties 
in die kamer te rangskik. Student K. sit in die een hoek van die kamer en rondskuif. 
"Krige", (wie se bynaam Skilpad was) se die oubaas, "leave the room! " Hy gehoorsaam, 
maar loer nog 'n bietjie by die deur in. Student S. wat langs skrywer hiervan sit, laat daar
op volg: "Skilpad, wag vir my, ek kom netnou". "Stadler, leave tbe room!" beveel 
die professor, en dit is net wat Stadler wou gehad het. 

Wyle dr. Muir was destyds Superintendent-generaal van Onderwys. Hy is hier aan
gestel deur die Rhodes-regering en was die enigste inspekteur van skole in die Kaap
provinsie; die ander amptenare was "deputy inspectors". 

Skrywer biervan het destyd s opgemerk dat die woord "deputy" deurgehaal is op 
vorms wat hy as skoolhoof moes invul. Al die vakke is deur medium van Engels ge
doseer en die Departement wou weet hoeveel ure bestee word aan "Dutch Grammar" 
per week. 

Stellenbosch het die naam van "The Sleeping Hollow" gedra, maar dit was nie altyd 
so nie. Die student bet darem ook gewerk . En dit is die rede dat Stellenbosch kan spog 
met 'n aantal Eerste Ministers en Kabinets-ministers en ander hoe amptenare. 

Maar daar was ook pret. Nou en dan kon studente die dames van Bloembof en 
Rhenish uitnooi na tennis of 'n piekniek en een maal in die jaar was daar die "College 
Reception". 'n Orkes uit die Kaap het die musiek verskaf. Die kaartjie het vyf sjielings ge
kos vir die student en sy dame. Die kultuur van daardie tyd was nie Hollands nie. Engels 
was te sterk en Afrikaans was daar nog nie. 

Dr. Viljoen, die vader van vereenvoudigde Hollands, bet die Spr eekuur gestig met 
die oog daarop om Hollands te bevorder. Prof. De Vos het aan die hand gedoen om 
die woordjie "bet" ook weg te gooi, maar tevergeefs. Die rnense wou of kan nie Hollands 
praat nie en Afrikaans was 'n kombuistaal. 

En toe verskyn die jong Turke op die toneel. 
Onder die bekwame leiding van die onvergeetlike Tobie Muller en sy trawante het 

Afrikaans so 'n geweldige stoot gekry dat niks of niemand hom kon keer rue. 
Wyle ds. Botha, predikant van Stellenbosch, moes kla: "Die liewe Tobie Muller 
is nou aan die hoof van die A.T.V. (Arme Taal Verknoeiers) en alles breek hy af ". 

Wyle prof. Marais wat verantwoordelik was vir die Engelse dienste Sondagaande in 
die Moederkerk, is genader met 'n versoek wat nee rkom op die afskaffing van die 
Engelse dienste. Student Roelf McDonald, later predikant op Ceres, die vader van 
Andre McDonald, die Springbok, is afgevaardig om die versoek aan die professor oor 
te dra. Hy vertel dat die professor alles behalwe vriendelik was en die besluit beskou 
het as 'n persoonlike belediging, hoewel McDonald hom die versekering kon gee dat 
die studente born eer en sy dienste hoog op prys stel, maar dat die opkomende geslag 
Afrikaans wil he. En hulle het dit gekry. Waar sou Afrikaans gewees het sonder 'n 
Tobie Muller, 'n Langenhoven, 'n dr. Malan en baie andere? 

Voorwaar 'n wonderlike taal- van die vuurherd tot op die kansel en in die parlement. 

Mnr. A. Stadion. 
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50 bou hulle Matieland
 

Simposium en Lesingskursus 
bring nuwe lewe 
Die Bestuur van die Universiteitsdebatsvereniging 
en die Publikasiekomitee van die Studenteraad 
verdien hoe lof vir die entoesiasme waarmee hulle 
hul taak vanjaar aangepak het, Deur die aan
bieding van 'n simposium oor Staatkunde en 'n 
lesingkursus oor Joernalistiek, het hulle nuwe 
lowe in hulle organisasies gebring. 

Die Simposium oar Staatkunde is op 16 Maart 
gereel deur die Universiteitsdebatsvereniging in 
samewerking met die A.S.B. Vier sprekers, elk 'n 
gesaghebbende op sy gebied, het die belangstel
lendes in 'n volgepakte Van der Sterrsaal toege
spreek: dr. D. J. Kotze oor Nasionalisrne, dr. J. 
D. Vorster oor Kommunisme, dr. J. P. Jansen 
oor Pan-Afrikanisme en dr. 1. 1. Degenaar oor 
Liberalisme. Die wye belangstelling wat ook ty
dens vraetyd geblyk het, is bewys dat die stu
dente van vandag nog intens belang stel in wereld
sake, en dat hulle elke geleentheid aangryp om 
meer kennis oor moderne staatkundige strominge 
in te win met die oog op die vorming van 'n eie 
standpunt. 

In samewerking met "Die Burger" het die 
Publikasiekomitee van die Studenteraad weer van 

22 tot 24 Maart 'n baie geslaagde Lesingkursus 
oor die Ioernalistiek aangebied. Die doel van die 
kursus was onder meer om die groot aantal mense 
wat op Stellenbosch in redaksies dien, 'n beter ag
tergrond in die joernalistiek tc gee. Sowat dertig 
publikasies verskyn gereeld op Stellenbosch. 

Senior redaksielede van "Die Burger" en "Die 
Huisgenoot" het lesings gehou oor koerantorgani
sasie, die beleid van 'n koerant, die hoedanighede 
van die goeie joernalis en moderne tydskrifjoer
nalistiek. Die kuns van die spotprenttekenaar en 
blokmaker het ook aandag geniet. Mnr. P. A. 
Weber, het die kursus amptelik geopen met 'n 
toespraak oor: Die Joernalistiek, 'n mooi Beroep. 

Maandag, 22 Maart, het Rembrandt 'n skemer
partytjie vir die eregaste aangebied. By die ge
leentheid het dr. Bun Booyens, senior lektor in 
geskiedenis, as geleentheidspreker hulde gebring 
aan wyle dr. D. F. Malan as joernalis. Op die 
meegaande foto wat by die geleentheid geneem 
is, verskyn v.l.n.r. : Mnr. Dave Beyers, voorsitter 
van die Publikasiekomitee van die S.R., dr. Bun 
Booyens, mev. Maria Malan, mnr. P. A. Weber, 
mej . Amanda Botha, lid van die S.R. en mede-or
ganiseerster van die kursus en mnr . Fritz Gaum, 
redakteur van "Die Matie", 

(Fa/a: G. eillu. Inr.) 
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Dawie de Villiers 
7de Matie-Springbokkaptein 

Aan aile Oud-Harmoniete 
Liewe Harmoniete, 

Soos baie van u reed s weet, het ons beplan om die sestigjarige bestaan van ons kos
huis vanjaar by wyse van 'n reiinie te herdenk. Tot dusver was die reaksie op ons 
briewe baie goed. 

Ons het nou egter besluit dat 'n 1966-reilnie meer gewens sal wees. Die Universiteit 
se Eeufees viering sal sy hoogtepunt bereik gedurende die tydperk 24 September tot 10 
Oktober. Deur die reiinie oor 'n naweek gedurende hierdie tydperk te hou, gee aan oud
Harmoniete die geleentheid om twee vliee in een klap te slaan. Dit sal 'n dubbele fees
viering wees! 

Ons voer allerlei planne in die mou om die reunie 'n ge1eentheid te maak wat u nie 
gou sal vergeet nie. Ons sal probeer om reelings te tref dat ons alma! saam een of 
ander opvoering bywoon wat in verband met die Eeufeesviering aangebied word. En 
huiskerk natuurlik. 

U sal later in die jaar weer van ons hoor by wyse van omsendbriewe. Stuur asseblief 
intussen u adres en die van ander oud-Harmoniete wat u ken. Ons wil hulle graag almal 
opspoor. Die sukses van ons nuwe stelsel waarvolgens elke oud-Harmoniet se be
sonderhede op 'n aparte kaartjie aangebring word, hang grootliks van u samewerking 
af. Help ons om die bande tussen alle Harmoniete, oues en nuwes hegter te smee! 
Een keer 'n Harmoniet, altyd 'n Harmoniet! 

Dankie vir u samewerking en hartlike groete namens al die huidige Harmoniete. 

(MID.) J. H. CILLIERS. 

(Reiinie-Konvenor) 
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LEEUPLESIERI 
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Nuus van Oud-Matiebondtakke 

Beaufort-Wes: Die ywerige sekretaris, mnr. Pieter van Velden, berig dat die oud
Maties van Beaufort-Wes op 24 April 'n besonder geslaagde saamtrek op die plaas 
van mnr. Bennie van der Merwe gebou bet. Onder die ongeveer 75 oud-Maties was 
daar ook 'n paar "verdwaalde" oud-Ikeys en die geskerts oor en weer was baie aange
naam. Mnr. Butlin, Inligtingsattache van die Britse Ambassade, en mev. Butlin, was 
ook teenwoordig en het die funksie terdee geniet. Die oud-Maties van Beaufort-Wes 
het nou tot 'n hegte eenheid saamgegroei en die volgexde twee funksies van die tak 
is reeds beplan, een vir September en 'n vleisbraaifunksie vroeg in die nuwe jaar op 
die plaas van mnr. Ron de Villiers. 
(Nadat hierdie verslag van mnr. Van Velden ontvang is, het ons verneem dat hy op 1 
Jul ie na Stellenbosch kom. Ons voel jammer om so 'n knap sekretaris van een van ons 
takke te verloor, maar ons verheug ons saam met hom dat hy die geleentbeid kry om 
hom op Stellenbosch te kom vestig. Hartlik welkom terug in die Eikestad! - Red .) 
Die nuwe bestuur is soos volg saamgestel: 

Voorsitter : Mnr. F. Hanekom, Vise-Voorsitter: Mnr. P. Slabber. 
.......Sekretaris: Mnr. D. Basson, Penningmeester: Mev. L. Pienaar. 

Add. Lede: Mnr. M. Meyer, mnr. P. Baard. 

Klerksdorp: Uit Klerksdorp berig mnr. J. A. van Tonder dat die jaarlikse dinee van 
die Oud-Matiebondtak op 7 Mei 'n groot sukses was. Gaste vir die aand was prof. 
D. H. Craven, wat as spreker opgetree het, en mnr. A. J . Esterhuyse van die Departe
ment van Ontwikkeling. Skertsende kwinkslae en vrolike Intervarsity-liedjies bet 'n 
ware Stellenboscb-atmosfeer geskep. 

Dr. Craven het die fenomenale uitbreiding van die Universiteit oor die laaste 10 jaar 
geskets en toekomsplanne verduidelik. Met verwysing na die Eersterivier, die Laan en 
Coetzenburg, het hy die oud-Maties sterk laat terugdink aan bulle studentedae. Dr. 
Craven bet waardering uitgespreek teenoor diegene wat daarvoor verantwoordelik was 
dat Klerksdorp .Dubaas Mark" se naam verewig het deur die vernoeming van die 
Markotter Stadion. 
Die ampsdraers van die Tak vir 1965 is: 

Voorsitter : Mnr. A. F . Kock, Vise-Voorsitter: Mnr. J. A. van Tondcr. 
Sekretaris: Mnr. A. Steyn (Snr.). 

'n Groepie oud-M aties wat die vleisbr aaiiunksie 0.0 di e plaas van mnr. Bell/lie van der M erwe, 
Beaujort-W es, bygewoori het. V'Ln.r .: Mnr. J. P. Theart, m ev. L. Pienaar, ds. P. Fouche, 
mnr. P. van der Merwe (gasheer), mnr. Flip Slabber, mev . Butlin, mnr. Butlin en Butlin jr., 
mnr. P. van V elden, m ev . B. J. van der Merw e (gasvrou), m ev. Colit z; mnr. F. Han ek orn, en 
mev. Winegluim , 



•••• DIE'KEUR VIR KENNERS! 
V&R5989A . 

p .j, 

UP SPAAR 

'n Guide geleentheid om u spaargeld 
teen hoe rentekoers te laat woeker. 

•	 GEEN BEPERKING OP MINIMUMBEDRAG 
- MAKSIMUM R6,OOO 

•	 ONMIDDELLIK OPVRAAGBAAR. EEN 
ONTTREKKING PER MAAND TOEGELAAT 

•	 RENTE BEREK EN OP DAAGLIKSE BALANS 

•	 GEEN GROOTBOEKFOOIE 

Stop vondog nog in by een van Soomoou 

se 367 takke en agentskappe. RaadpleE:g 
u telefoongids. 

SAAMBOU
 
(PERM.! BOUVERENIGING 

* Nog 'n pluslaktor van Saambou. 

WAAR MENSE lUIS YOEl 
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Die 
Eeufeesfondsveldtog 

Gedu rend e Februarie is Eeufeesfondsd inees op 
Boshof, Kimberley en Warrenton gehou . Ty dens 
hierd ie dinees bet prof. H. B. Tbom as hoofspr eker 
opgetree . D ie veldtog in Kimberley en omgewing 
het besonder suksesvol verloop en to t op datum 
is die mooi bedrag van R lg,OOO ingesamel. 

D ie mcegaande foto is geneem by geleen theid van 
die dinee o p Kimb erley op 26 Februarie, V.l.n.r. 
verskyn : MnL N. W. H . Smit (Voo rsitt er van die 
Streekveld togkom itee), pr of. H . B. Thorn (Rekto r), 
rnev. T . A. T . Th eron (Voor sitster va n die Gas 
vrouekom itee), mnr . A. 1. Esterhu yse (Openba re 
Inligtingsbeam pte, U .S.), mn r. P . J . Lombar d 
(Direkteur van On twikkeli ng, U.S.). 

Onlangs is 'n suksesvolle ve ldtog vir die Eeufees
fonds van die Un iversiteit onder maatskap pye in 
Windhoek geloo ds. D ie rea ksie van sa kernan 
ne in Windhoek was bo ver wagting goed . Op die 
foto link s oor handig mnr. E . Behnsen, besturen
de direkteur van die Metje Ziegler Groep van 
Maatskappye 'n tjek, namens die Groep, aa n rnnr . 
F red Stiglingh van die D epartement van Ontwik
keling van die Uni versite it. D ie skenking sal hoof
saaklik vir die uitbouing va n die Departement 
van Bceldende kunste gebrui k word. Regs staa n 
prof. O. Sch roder , Ho of van die Depart eme nt van 
Beeldend e Kunste, 
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YOORSKOTTE 
lENINGSKREOIET 
PERSOONLIKE LENINGS 
YIR 
Al U 
KORTTERMYN 
BEHDEfTES:
 

BEDRAG: 
RENTEKOERS: 

TERUGBETALING: 
METODE: 

SEKURITEIT : 

KONSOLlOEER U 

Die aankoop van aandele, duursame 
artikels, 'n nuwe praktyk, mediese on
koste, reis en vakansie uitgawes, konsoli
dasie van skulde en vele meer. 

Geen beperking 
Kompeterend 
Opaanvraagofmaandeliks tot 4jaar 
Kontant, tjek of per aftrekordcr 
Vaste eiendom, polisse, bcmarkbare 
aandele en effekte,erflatings ofander 
gewaarborgde toevallings en borge. 

SAKE ONOE~ EEN OAK 

Verbande e Beleggings • Inkomste
belastingadvies e Administrasie van 
kliente sc sake • Beplanning van 
persoonlike sake • Veilings en 
Vendusies • Veilige bewaring van 
dokumente • Sekretariele dienste 
Koop en verkoop van eiendomme 
Versekering-brand, storm, onge
valle, inbraak, dicfstal, seeverseker
ing ens. 

Seder! 1918.()nderneem Santam hierdie dienste-

Takkantore dwarsdeur die Republiek van Suld-Afrlka, 

Suid-Afr ikaans e Na s i onale Trustsantam 
en Ass u r a n s i e m a a t s k a p p y Bep erk 

Geregistreede Depositonemende Instelling. 

V&R 5853 A 
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Van Alles en nog Waf 

Drie Nuwe LU.K.'s - Almal Oud-Mofies Mnr. F . D . Co nradi e. M nr, P. H . M eyer, Mnr . F. A. Loots . 

MNR. F. D . CONRAOIE (B.A., LLB. 1940), L.P.R. vir Uitenhage waar hy 'n florerende
 
pr okureursp raktyk opgebou het. Hy behart ig nou hoofsaaklik plaaslike bestuur, onder

wysadrnin istrasie , do rp sbeplanning en ska tti ngs.
 

MNR. P. H. MEYER (B.A. , LLB. 1947), prokureur en direkteu r van m aatskappye op
 
Bellville, verteenwoord ig die kie safdeling Bellville in die Provinsiale R aad . H y is hoof

saaklik belas met hosp itale en gesond heid sd ienste.
 

M NR. F . A. LOOTS (B.Comm. 1936), sakeman en boer van Prieska, verteenwoordig sy
 
tu isdorp in die Provinsiale R aad. Hy is hoofsaaklik verantwoordelik vir Paaie-admini

str asie.
 

M EJ . ESTELLE LAAS va n die Pa arl het va njaar die Margaretha G. Me s-boekprys ver

ower. Sy het in Desember 1964 Plantkunde III en Di er ekunde III met onderskeiding ge

slaag en die graad B.Sc. met onderskeiding aan d ie Un iversiteit van Stellenbosc h be

haal. Hierdie boekprys word jaarliks to egeken aan die beste damestudent in die land wat
 
in die vorige jaar Pl antkunde as hoofvak vir die graad B.Sc. gevolg, en met onderskeiding
 
geslaag het.
 
Verlede jaar het mej . Van T onder, ook van die Universiteit van Stellenbosch , die pr ys
 
verower. 

DR. M. J . OLIVIER (B.A. 1950 , M.A. 1955, D .Phil. 1961) het op 17 lanuarie vanjaar 
diens aanvaar as Kommissa r is-Generaal van die inboorl ingbevolking van Suidwes 
Afrika. In 1953 is dr. Oli vier aangeste l as navorser by SABRA en gedurende 1957 en 
1958 was hy verbonde aan die Inligtingsafdeling van die Departement van Bantoe-ad
ministrasie en -ontwikkeling in S.W.A. Van 1958 tot 1963 was dr. Olivier dosent in 
Bantoereg en -adrninistrasie aan die Universiteit van Stellenbosch en is daarna aangestel 
as hoof va n die Afdeling Pol itieke, M aat skaplike en Kulturele Aangeleenthede van die 
Afrika-Instituut in Pretoria . 

DR. J. P . BOTHA (B.Sc. B.lng. 1950) is met ing an g 1965 aa ngestel as professor in die 
Departement Meganiese en Bedryfsingenieurswese aan dre Universiteit van Pretoria. 

PROF. C. 1. LIEBENBERG (M. Sc . 1937) is met ingang 1965 bevorder tot boof van d ie De
partement van Anorganiese en Analitiese Chernie aan d ie Universiteit van Pretoria . 

Ds. F . 1. VAN J AARSVELD (B.A. Honneurs 1964) bet op 1 Mei 'n betrekking aan die 
Stiklandse Hospi taal aanvaar. Hy sa l sielkundige werk in d ie hospitaal doen en terself
dertyd verder studeer in Klin iese en P astorale Sielkunde. Ds. Van Jaarsveld was voor
been pr edikant van die N.G. Gemeente Van Rhynsdorp. 

DR. A. G . KELLERMAN (M .A. 1957) is deur die K abinet benoem tot voltydse lid van die 
Gerneenskapsontwikkelingsraad . Dr. Kellerman was voorheen leraar van die se nd ingge
meentes Claremont en Cradock. In 1962 is hy aangestel as dosent in Sosiologie aan 
die Universiteitskollege Wes-Kaapland . 

MNR. T. OLIVIER (B.Sc. Landbou 1944 ; S.O.D. 1955), voorheen verbonde aan die 
Hoerskool Sentraal op Beaufort-Wes, is nou ve rb onde aan d ie Opleid ingskollege, Oudts
hoorn. 

MNR. J . A. M . ARCHER (B.Sc. 1940, S .O.D. 1941, M.Sc. 1942), is onl angs aangestel as 
hoofbestuurder van Nasionale Visserye Bpk., die pasgestigte Volfiliaal van Mankor 
Beleggings, Bpk. 
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Fair Lady 

Die Huisgenoot 

Sarie Marais 

Die Landbouweekblad 

Die Jongspan 

Kry u vonj cc r g ra a d? Ma e t 

don nie ' n a am blik wa g am 

by Afrikaan se Springst awwe 

en Che miese Nywerhede te 

ko m nie - kom DADELIK na 

die eerste verdieping. 

AS & CN bied ge leenlhe de 

aon vir interessante en goed

beso ld igde laapbane. Vir be 

slaa nde nywerh ede en nuwe 

AS & CN projekte wa ara an 

R140,OOO,OOO oo r die vo lgend e 

10 [cor beslee sol wo rd, be 

nodig ons ingenieurs, c pte 

kers, mc ternc tici en fisici vir 

produksie , ontwikke ling , d ien

ste en na vo rsing. Stel u be 

long? Skryf dan oan : 

Die Personeelbestuurder, 

Afrikaanse Springstowwe 

en Chemiese Nywerhede 

Bpk., Posbus 1122, 

Johannesburg. 

L EESGENOT ... VIR ALMAL!
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*TRE VI- S P UITFONTEIN 
R OME 

PRlMARlUS.... wereldklas! 
Erken Dwarsdeur die Mansmodewereld 
In 'n PRIMARIUS is u op enige plek ter soereld " uit die boek uit" 
geklee ! PRIMARIUS se klassieke snit beeld die modern
modieuse, slanke lyn uit in suiwer, ingevoerde wolkamstof met 
daardie onopsigtelike elegansiewat internasionaal kenmerkend van 
goeiesmaak in mansdrag is. 'n Pak wat bydra tot die persoonlikheid 
van die man wat hom dra! Kies u PRIMARIUS uit vandag se 
botoon-modekleure: Goud op swart , swart op Boergonjerooi, 
warm hoper, iridiumswart , donkerblou en oly/groen. 

...f'''#;.. 

f - ~	 1000/0 Wol 
PRIMARIUS 

lUIS IN DIE WERELD SE DEFTIGSTE KRINGE 
VZ010753/2 

~ Gedruk deur Ncsi cno le Hondelsdrukkery, Bpk. - Elsiesrivie r 



$1 1 aret
 
'n st rstuk
 

In Suid-A frika vervaardig 

VRFA 138. 


