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"SOONTHOU EK
MATIELAND"
Herinneringe
van Oud-studente,
opgedra aan almal
wat Stellenbosch hulle
Alma Mater noem
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Redaksioneel
"Onze 5tudentedagen zijn voorbi j !" 56 het 'n oud 
student byna honderd jaar g elede uitgeroep, en d it is
die skokkend e ontn ug tering waartoe honderde studente
nog jaa rliks kom . Ook hulle wat lank reed s h ier weg
is, herh aal die woorde met weem oed en tog me t dank
baarheid in di e hart. Vir meni ge en is daar tro os in die
wete : "Er is echter een levend band , di e het toen en
nu verb in t. W e hebben een 200n of dochter in onze
plaats, die voo r ons het heden aan het verleden snoert."
Deur die jare het omstandighede waaronder studente
op SteIIen bosch gestudeer het, byna onherkenbaar ver 
ander. D ie stud ieveld het uitgeb rei; die studentet al het
nagen oeg 6,7 00 bereik ; die oud-s tuden t verd waa l tus
sen al d ie mo d erne goed -toegeruste akademiese geboue
en koshuis e. En tog vind die student van 50 of meer
jare ge led e telkemale sy eweknie onder die studente van
vand ag .
Vir die huidige studente is dit g oed om te weet d at
hulle voo rga ngers, wat vandag d ie waardi ge en geeerde
leiers op vrywel elke ge bied is, ook as stude nte pret
gemaak het, by g eleentheid in ' n verbode boom geklim
en oor 'n ve rbode muur gespring het; dat hulle ook
soms ops tandig , vertwyfeld en voortvarend was; dat
hulle ook drome en visioene vir die toekoms geha d het.
En vir di e ouer geslag wat g raag verwys na die goeie
ou tyd, is dit g erusstelle nd om te verneem dat di e
jon ger geslag te nog in aIle op sigte die na am va n stu
dente waardig is.
Immers, die doel waar voor studen te na die uni versi 
teit kom , is nog dieselfde. Onder hulle is daar nog al
tyd die toegewyde, eerlike soeker na waarheid, die op 
standige Storm- en Dranggees , die twyfelaar , die
romantikus, die verk wister en ple siersoeker. Lug
hartige , onskuld ige ( soms gen iepsige) skerts en plesier
is nog deel van studen twees; die studente besorg die
owerhede nog by tye hoofbrekens !
Maar , en dis belangrik, bond erde studente herhaal
nog jaarlik s die woorde van daardie voorganger van
lank gelede met dieseljde uieem oed en dankb aarheid in
hnl harte: " Gnze studentedagen zi jn ooorbi]," en rnis
kien word 'n traan l iggies weggevee onder die sin g
van:
Nog 'n jaar is verstreke, hier in Matieland.
0, die jare gaan so snel verby!
Eersdaags bied ons vir afskeid mekaar weer die hand,
Soet herinnerings sal steeds by ons bly :
Van d ie ou eikelaan en die winter se gaan,

En 'n du isend ervari ngs daarby.
Vaarwel M atiel and, vaarwel, ons tyd is verby,
LEW E L A N K, Alma Mater van my.
In hierd ie uitgaw e is d ie ou d -Ma tie s self aan d ie
woord. Hartlike d ank aan elkeen wa t op die "d ring en 
de versoek " in di e vori g e uitgawe, g ereag eer he t. Dit
was in teressante Jeesstof! Ongelukkig was dit nie
moontlik om van u almal se bydraes gebrui k te maak
nie, maa r u kan seker wees hulle word sorgvuld ig in
ons leers bew aar.
Artikel s, en aanhalings uit artikel s is sover m oon tl ik
onveranderd gepl aas in die taal waarin dit oorspronklik
geskryf is. Di e red aks ie kan ook nie verantwoor delik 
he id aanvaa r vir d ie h istoriese korrektheid van aIle
feite nie. Hier en daar weerspreek die oud-Mati es selfs
mekaar! By herinneringe wat die skrywers soms me er
as 'n halwe eeu terugvoer, moet 'n mens dit seker ver 
wag .
Mag elke leser in hierdie uitga we iet s vind wat ho m
of haar terugv oer na sy of haar eie studentedae.

'n Waardige Gedenkboek
By geleentheid van die Eeufeesviering van die Univer 
siteit van Stellenbosch was d it ge pas dat die Universi
teit vir h omsel f rekenskap sou gee van sy verlede.
G eruime tyd gelede het d ie Universiteit dan ook ' n
Redaksiekomitee benoem wat verantwoordel ik sou
wees vir die samesteIIing van 'n waardige Gedenkboek .
Dit is vir Matieland nou baie aan genaam om aan te
kond ig dat hierdie publikasie, Ste llenboscb 1866-1 9 66
- H ouderd [aar Hoer Onderu/ys, teen die middel van
September oral in d ie boekhandel verkrygbaar sal
wees. D it sal die eerste volledige geskiedenis van Hoer
Onderwys op Stellenbosch wee s; die twintig hoof 
stukke dek die hele veld : Ou Stellenbosch, vr oee
inrigting s vir hoer onderwys, die verhaal van die
Victoria-Kollege , die totstandkoming, groei en ont
wikkeling van die Universiteit van Stellenbosch, die
geskiedenis van spor t en ontspanning, studente-aange
leenthede, die bydr aes van groot weldoeners, prestasie s
van alumni en 'n toekomsblik deur die rektor, prof.
H. B. Thorn.
Hierdie werk van nagenoeg 550 bladsye bevat 300
seldsame en gekeurde illustrasies en is keurig versorg
deur die Nasionale Boekhandel Bpk.
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Hoogste Suid-Afrikaanse Ere-toekenning
aan ons Eerste Minister
Die Hendrik Verwoerd-prys vir buitenge wone diem
van nasionale betekenis, is op 30 Mei vanjaar deur
prof. H. B. Thorn, voorsitter van die Raad van Trustees
van die Hendrik Verwoerd-fonds, aan ons Eerste
Minister oorhandig, vir die groot aandeel wat hy in
die repub liekwording van Suid-Afrika gehad het .
In sy motiver ing vir die toekenning het die Rektor
o.a. gese :
"Begryplikerwyse sou verskeie redes vir hierdie be
sluit aangegee kon word. Ek wil egter nie op beson
derhede ingaan nie. Ek noem slegs dr. Verwo erd se
g rootste diem aan Suid-Afrika : dat hy die Republiek
van Suid-Afr ika, wat jare lank slegs 'n lieflingsd room
was, vir ons 'n werklikheid gemaak het. Hi ervoo r het
hy, by 'n land swye volkstemming, sy hele staatkundi ge

aansien en toekoms op die spel geplaas. N ag seIde in
ons geskiedenis het 'n Suid -Afrikaanse staatsman so 'n
gewigtige besluit geneem.
" Dat ons 'n republiek geword het, is 'n magtige ge
beurte nis in die lewe van Suid-Afrika - sedert die
Vrede van Vereeniging seker die gebeurtenis met die
verreikendste betekenis.
" H uIIe wat na ons kom, sal dit, in die perspektief
van die geskiedenis, baie beter begryp - ook dat dit by
name republiekwording was wat Suid-A frika op die
weg van ware geestelike en materiele mondigheid ge
plaas het.
"Toekomstige geslagte sal, nog beter as ons vandag,
die diepere betekenis van dr. Verwo erd se werk kan
peil en beoordeel. Laat ons dus aan hom hul de bring as
die vernaamste boumeest er van ons Republiek."

Dr . H . F. Ve rwo erd ontvang die H endrik Verw oerd-toekwning va n die
V oorsitter van die Hendrik Venoo erd-T rust, prof. H. B. Thom.

Die Dorp Van der Stel

Daar's geen hoeskool in ons land
Vir die brein, die oog, die hand,
Soos ons ou Alma Ma ter, heg gebou ,
In die dorp wat Van de r Stel,
H ier gestig het, goed en weI,
W at die Eerst'rivier se walle sier tot nou !
By die deurlees van herinne ringe van oud-studen te
korn die vraag onwillekeurig na vore : sou die Unive r
siteit van Stellenbosch so ' 0 beroemd e en geliefde in
rigtin g geword het as dit nie was vir sy vestiging in
hierdi e D orp van Van der Stel nie ? As oud-studente
terugdin k, dwaal hulle gedagt es telkem ale van die
klaskamer na die Eersterivier, na die skadur yke strate,
die eikebome, die water slote; na die berge en helder
blou lug. As hulle mymer en verlang na die Alma
Mater, dan dink hulle nie net aan d ie Universiteit nie,
maar aan Stellenbosch, nie net aan die studies nie, maar
aan die ledige uurtjies, deurgebring in die unieke ria
tuurskoon; aan wandelinge langs die Eersterivier wan 
neer die lente ontl uik en saam daarmee 'n bruisende
lewe in hulle wakker roep.
" Everything has a bright appearance - the air pure
and light, the sky clear and blue . T he mountains
first attract atte ntion. They are within a stone's
throw - massive, high , rocky, wild, bush-covered in
part. They wear a look of solitude and grandeur,
nurses of devot ion and medi tation, and the little
settin g at their base, seems just the spo t that
could fit ly have har boured a St. Bern ard or a St.
Francis. Stellen bosch has an Italian sky, a Swiss land 
scape and the features of an Eng lish village ."
D

s. J. MA C KIN N

ON, 1 881

D ie benami ng is blykbaa r vir baie jare vry algerneen
gebruik, rniskien nie in die gewone omgangstaal nie,
maar wei in geskrifte en gedigte wat oor Stellenbosch
handel. In 188 3 , se R. F. Ali ng, was Stellenbosch alge
meen bekend as ,,' n setel van geleerdheid, die Athene
van Suid-Afri ka". D ie volgen de reels kom uit 'n lang
gedig, betiteld Stellenboscb, deur W. J. du T oit, wat
in 1906 in d ie Stude nts ' Qu arterly verskyn het :
" Ath ene van Zu id-Afrika"
'n Eeuwen oud klassieke naam
Van wijd en zijd bekende faam,
'n Rijke, tijd beproef de schat,
Past onze schone Eikestad.

The Sleepy Hollow
In die twintigerj are, se cud-student P .A.S., was Stel
lenbosch bekend as die Sleepy H ollow. " En," voeg sy
by, "die studente het gehou van die naam. D it het ons
vertel dat ons veilig is in die vesting waarvan die buite 
wereld net die resultate sien . Ons het daarom eksklu
sief gevoel. En supe rieur." D ie naam dateer in werk 
likheid terug tot die einde van die vorige eeu.
D ie volge nde vers kom ook uit die genoemde ged ig
van W . J. du Toit :
Laat, wie u Sleepy H ollow noemt,
Vr ij door de wereld jagen.
Eens komt voor hem ook wis de tijd,
D at hij, - vermoeid van' s levens strijd, 
N aar stille rust zal vrage n.
Sou "Sleepy H ollow" nie 'n gepaste naam gewees
het vir hierdie sonnet van Schlengema nn nie ?

Die Athene van Suid-Afrika
In sy boek, Sontb African Traits, noem ds. Mac kinno n,
wat in 1881 van Engeland hierhe en gekom het om vir
predikant te studeer, Stellenbosch "T he Athens of
South Afr ica", en baseer die benaming op die opvoed
kundige belangrikheid van die dorp reeds in daardie
vroee dae.

W itwollewolkies in 'n hemel blou 
'n Dal gelukkig in die son se lag 
En berge wie se hellin gs' graene prag
D ie fro ns verwyder van hul kranse g roll.
Rustig Ie slaap die eikestadjie nou,
Lui in die kalmte van die Sabbatdag ;
'n Rokie dwarre l lomerig en sag
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,,'n Rtlstige plekkie om in te uioon" Stellenb osch 1881.

Di e borne sluimer in hul najaarsrou .
Ag H eer, hoe stil ! Hoe moo i in al sy rus '
Daar is geen wankl ank in die heel natuu r,
Tot my, haar kind , kan ook haar invloed reik :
My woelend siel kom saggies, onbewus
In harmonie met hierdi e vreedsaam uu r.
Ek wi l nie dink; ek wil net sit en kyk.
En hoeveel oud-studente, veral hulle vir wie die
skadu' s al langer word , sal nie hierdie woor de van
T.A. M . van harte meese nie ?

The City of The Oaks
Beneath these shady oaktrees,
Beside the running streams,
With the red sun sinking in the west
And youth passing onwards
Leaving me my dre ams
O f the city that I loved the best,
10

Fair City of the Oaks. In the annals of the past ,
You are written fair and beautiful to see.
Let me rest a little longer in your borders till at last
My Sheph erd comes for me.
Oh, thou H ome of youth and happiness,
Thou town of joy and hope .
With the red sun sinking in the west
And the last rays dying
Back of Papag aaiberg slope,
Let me dre am of my etern al rest.
Oh, Mi nn ehaha City, with your broo ks of runn ing
water,
W ith your youth s and maidens strollin g round by
one, by two, by th ree,
Oh, their faces full of happiness, the ir voices fu ll o f
laughter,
While my Shepherd comes for me.
Little City 'neath the oaktrees,
You are God's own gr eat cathedral
Wi th the red sun sinking in the west;

Do they talk to me of Kr eml in,
Or of Cleop atra 's N eedl e ?
With your oaks in soft g reen tend rils beautifully
drest,
.
Little Cam bridge of South Africa, thou gem of
beauteo usness,
Let me linge r jus t a little 'mid your sights so fai r to
see;
In God' s own great cathedral all my fau lts I wou ld
con fess
Ere my Shephe rd comes for me.
T. A.M .

Die Roepstem van die Berge
In 'n artikeI in di e Un ivers iteitsblad, A pril 19 2 2, raak
in vervoe ring oor " die trot se berge wat ons

AX .V .

Saambcu
PRESTEER DEUR LEIERSKAP

om ring en wat sulke lieflike sonsonde rga ng tonele op
lewer ". By neem die leser saam na di e Jonk ershoek 
berge en korn eindel ik by "die Tw eede Waterval ! Dit
is van so 'n sonderlinge skoonheid dat aileen die kuns
soeker, wat gedrywe word deur 'n onlesbare dors na
skoo nheid , dit ooit bereik." Dan is daar nog d ie berg 
klowe, by. Oubos ag ter H aelkop "wat so skoon is as
die mo oiste del e van die Knysnabos" . En dan di e on
vergelyklike vergesigte van die bergkruine af ! " Aan
jou voete Ie ons eikedorpie, omring deur sy sagte groen
wingerde en vru gteboorde" - in die verte verrys T afel 
berg met Kaapstad aan sy voet en weerskant e "s trek
d ie waters van twee oseane hul uit tot aan die verre ge
sigseinder" .
AX .V. se roepstem kom nog daagl iks na hond erd e
studente : " Kom saam, more gaan ons H aelkop klirn !"

I Eerste en grootste Afrikaa nse Bouvere nigi ng 
gestig 194 2.

I Saambou is die eerste Bouvereniging wat be
sparing koppel aan goed koo p groeplewensver 
seke ring. Saam bou se kolsk ootspaarplan is ' n
kom binasie van die beproefde spaa rmetode deur
midd el van subskripsie-aandele met belasting
vrye di widend e en die voordele van gro ep
lewen sversekering met besonder lae prem ies.

I Stigter en alleenetenaar van W oltemade Ver

Saambcu

"Permanente" Bouvereniging
WAAR MENS TUrS VOEL
Voorsitter: Dr. M. S. Louw
Bates Oorskry R90,000,000
Reserwes Oorskry RZ,700,000

seeeraars B eperk - D ie eerste Suid-Afrikaanse
Ver sekerin gsmaatskap py deur 'n Bouveren iging
gestig, ten volle deur 'n Bouverenigin g beheer
en toeges pits op huiseienaarsversekerin g - 'n
maatskappy wat reeds gedurende sy eerste bcek
jaar poliss e ter waard e van Rxo.ooo.ooo uitge
reik het.

D it is hierdi e " eerstes" waarop Saambou se aanspraak
op leierskap berus. Dit is oa k hierd ie "eerstes" wat
oor die jare van Saambou die gr ootste Afrikaanse Bou 
vereniging gemaak het. En dit is hi erdie " eerstes" wa t
verantwoordelik is vir Saam bou se groot byd rae tot die
bevord ering van die spaarge neigdheid van d ie publi ek
en tot die ontwikkeling van 'n gevo el van tro tse huis
eienaarskap by di e volk van Suid-Afrika.

II

Die Beginjare
Die Dag van Kleine Dinge

Dorpstraat

r M aart r866: Feestelike opening van di e Stell en 
bossche Gymnasium "in tegenwoordigheid van een
aanz ienlijke schare waaronder zich nagenoeg al de deel 
hebbers benevens leeraren en zendelingen zoowel van
andere plaatzen als ook van Stellenbosch bevonden , ...
en een schare van leerlingen ten getale van 88" .
'n Beske ie begin , maar voorwaar 'n dag van klein e
dinge wat nie verag moes word n ie! Dit was 'n inr ig 
ting gev.ry aan die " Vriend onzer kind eren ", " waarvan
wij voor . . . onze gansche Z amenleving en rijken
zegen verwachten".
Hoe heerlik is hierdie geloofsdaa d van die stigters
nie beloon nie! Vandag, honderd jaar later, bring ons
dankbare hulde aan prof. John Murray, prof. N. J.
Hofmeyr en ds. J. H. Neethling . M ag Stellenbosch
hulle nagedagtenis altyd in ere hou,

"Eerst ging men ter schoo l
onder in Dor pstraat."

120
' t oude Gymnasium,

Ds. H. G. L. tI" T oil was op r M aart r866 as jong
seun onder die "s cha re van leerlingen ten getale van
88" - die eni gste cud-student wie se opg etekende her
inneringe teru gd ateer tot daardie gedenkwaardige stig 
tin gsdag .
In 1874 was ds. D u T oit een van die eerste kandi 
date wat in die pas-inges telde Matrikul asie-eksarnen
geslaag het. In r 8 76 was hy een van die eerste sukses 
volle B.A.-kandidate en in r878 beh aal hy die eerste
M.A.-graad aan die Stellenbosch Coll ege . "Die laaste
daad wat ek nog vir die ou Coll ege verrig het," vertel
ds. Du Toit later, " was met die h oeksteenlegging van
die nuwe kollegegebou, ek meen in r8Sa (22 Desem
ber 1880). Ek was toe die vlagdraer in die optog vanaf

Van links na regs: Ds. f. H. N eetbling, prof. John iHurray, prof. N . J. H ofm eyr.
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deden, was veelal beperkt tot het vervaardi gen van
koolzuur in onze inkpotten."

Die Polisiekantoor

Ca-a-at z!!

die ou skoolgebou langs die Magistraatskantoor na die
nuwe College -Plein."
In uitsonderlike gevalle, deel ds. Du Toit mee, is
daar destyds nog publieke strafuitoefening toegepas.
Die leerlin ge moes aan die einde van elke skooldag in
die groo tste kamer bymekaarkom vir afs luiting met ge
bed. By die geleentheid het 'n leerl ing, by name Catz,
eendag 5005 'n kat geskreeu. In die oe van die strenge
prinsipaal, mnr. Braid , was dit doodsonde. D ie oor
treder is oar 'n kateder op die tafel uitgestrek, en daar
voor almal " het mnr. Braid hom met d ie rotti ng afg e
ransel" .

"Eksibisiedag"
" Ek voer my lesers terug na 2 0 D esember 1867," aldus
ds. Du T oit. " D it is die sluit ingsd ag van die skooljaar
- die ,Eksibisiedag ', soos wyle pr of. Gord on dit later
bestempel het ." Die groot kamer is gevul met skool
kind ers in hulIe kerkklere, ouers van leerl inge , die lede
van die skoolkommissie, en, natuurlik, die onderwysers.
In teenwoordi gheid van die volw assenes word die
kinders ondervra om hulle kennis en vordering te toets,
pryse word uitgedeeI, verskeie toespr ake afgesteek, 'n
woordjie van dank aan die onderwysers gerig, 'n slot
gebed - " en die .Eksibisie' is afgeloop. En dan duur dit
net 'n paar minute en alles is skoonveld",
Selfs vir die beperkte aantal leerlinge was die ou
skoolgebou weldra te klein en te swak toegerus. In
1918 skryf een cud -student dat die gebou " thans
nauwelijks groo t genoeg lOU zijn am een klas van het
College te bevatten " . En 'n ander voeg by : " Voar
laboratorium was er een klein vertrek met alIerIei bot
teltjes gevuld. D och wat wij aan praktische oefe ningen

Die inrigt ing was waarlik "een van God gezegende" .
Die leerlingt al het geleidelik aangegroei ; meer leer
kragte moes aangestel word. N a enkele jare, blykbaar in
1868 of 1869, moes ruimer huisvestin g voorsien word
en die hele inrigt ing het verskui f na d ie gebou waar
d ie Polisiekan toor vandag nog gehuisves word .
" H et Gymnasium-geb ouw," vertel pr of . N . M ans
velt, "gedeeltelik een oude waning, bestond toen uit
vijf lokalen , gelijkvloers gelegen am twee zijden van
een binnenplaats op de hoek van twee straten en verder
door een muur van de straat geschei den. Door en zeer
bescheiden poortje verkreeg men toegan g tot de bin
nenplaats en bij het aangaan der school werd dit poor
tje bewaakt door de .janitor' (deurwachter), een van
de vroeger uit Engeland als ,ingeboekte leerj ongen s'
ingevoerde weesjongens." (Lees elders van Jeems
Trippelaar.)
Met die oog op die beoogd e stigti ng van d ie Ar ts
D epartement, is twee eenvoudig e lokale op die terrein
van die G imnasi um aangebou, waar lesings in N atu ur
en Skeikun de geg ee moes word , " waarvan men on
Iangs te Stellenbosch met een van uit het tegenw oordig
( 19 18) standpunt beg rijp elik medelijdend gli m lachje
melding maakte",
Blykbaar verwys H .C. N. in 'n artike l in die S.S.
Kwartaalblad, D es. 191 6, na hierdie kamers as " the
two rooms on the side (of the yard) nearest D or p
Street" waar pro ff. Gordon en MacD onald klasgegee
het. T oe p rof. Thomas W alker in 1878 aanges tel is,
was daar geen klaskamer waar hy Engel s en Filosofie
kon doseer nie , en " the house opposite was taken ( the
one still standing next to D arter's), the partitions were
removed, and for a number of years this continued to
be the class room for English and Philosophy".
Oud-Magistraat Aling deel mee dat proff. M ansvelt
en Walker in 188 3 klas gegee het " in die au gebou wat
daar vanda g ( 19 3 I) nog staan op die westelike hoek
van D orp- en Drostdystraat". ( Di e Oude Leeskamer ?)

Kollege of Stadsaal?
In 18 79 sou Stellenbosch 2 0 0 jaar oud wees, 'n gebeur
tenis wat paslik herdenk moes word . " T here was at the
time some di ff erence of opinion as to whether the
support of the community should be enli sted for the

erection of a Tow n H all or for the establishmen t of a
College, and the memories of some still recall a pub lic
meeting in which the matter was discussed and where
the decision to support the College as against the Town
Hall was carried by a majority of one" (H .C.N. in die
5.5. Kwartaalblad, Des . 1916).
Op 22 De sember 1880, is die hoeksteen van die hui 
dige au Hoofgebou gele deur die destydse Admin istra
teur, sir Geor ge C Strahan .

Victoria-Kollege 
Huldiging of Stille Hoop?
Prof. Mansvelt vertel :
" D aar andere ,Colleges' in Z uid -Afrika meest een
eigen naam droe gen , vond men , dat ook het Stellen

bossche een eigen naam moest kri jgen . Toen dan oak
in 1887 het so-jarige jub ileum van Hare Britse Majes
teit , Koningin Victoria, zou gevierd worden , kwam
men op de gedachte, het St. C als .Queen's College'
te herd open. Van wie dit denkbeeld uitging, zou ik
thans niet meer kunn en zeggen, maar wei weet ik, dat
velen er sterk voor bleken te zijn . Dat echter het eerste
gebo u voor H oger Onderwijs in een oud-Ho llands
dorp als Stellen bosch juist z6 zou moe ten hete n, wilde
er bij mij niet best in, en, daa r de naam van de eerste
Nederlandse gouverneur der Kaapko lonie, Van der
Stel, reeds in de naam van het dorp zelf vereeuwigd
was, had het geen zin, ook het ,College' naar hem te
vernoe men. am evenwei niet geheel tegen de stroom
in te gaan, stelde ik de naam ,V ictoria College' voor ,
welk voorstel na enig e tegenstand werd aangenomen.
"T erwijl de voorstellers van de benaming .Queen's

D it word algemeen aan vaar dat hierdie [o to g en eem is by gele entheid van
die h oek steenl egging van di e Ott H oojgeb ou op 2 2 N ov em ber 1880.
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D osente en St ud ent e aan die V ictorin -K olle g e i ll die [aar 1888 .

College ' daa rin een hu ld ig ing zagen van de toenmalige
Britse vors tin , vleide ik mij met de stille hoop, dat in
de nieuwe naarn de verwezenliking mocht liggen op
gesloten van de ove rwin ning (v ictorie) der H olland s
Afr ikaanse taal op het geb ied van het onderwij s. In
hoeverr e die hoop tha ns verwezen likt is, moge he t
tegenwoordige ges lacht beoorde len ."
In 'n terugb lik beweer Die Burger in 1931 da t di e
" viktorie" van ons taa l op Stellenbosch begin het.
" D ie naarn V ictoria- Kollege h et sinnebeeldi g ge word ,
al was dit deur die ironie van die geskiede nis op ' n
ander ma nier as die naamgeers oorspronklik bedo el
het."

Studiekursusse
To t en met die in stell ing van die sg. Arts Departement
in 1874, is n ie alytd du idelik te onderske i tussen ge
wone skoolklasse en hoer onderwys nie . In 1880 ver 
skyn die K alend er, onder die naam: Stell enb osch Col
lege and Pub lic School . . . " in recogni tion of the line
of demarca tion now more d istin ctly dr awn between the
Ar ts Departme nt and th e ord inary schoo l classes" .
D ie Art s D epartment se naam was volgens m od ern e
stand aard e, ietwat misleid end . Va n d ie begi n af het
dit die Fakulteit van lettere en W ysbegeert e en die
Fakultei t van W is- en N atuurkunde behels. D aardie
dae is in veel rninde re mate gespesialiseer. D ie kursus

vir B.A. het 'n wye veld gedek. D aar was gee n eksamen
tussen Matriek en B.A. nie ; al d ie vakke vir die B.A.
moes gelyktydig aan die en d van die dr ie jaar afgeskr yf
word . Volgens Jan Winterp eer moes elke kandidaat in
17 vakke eksamen doe n . Benewens ' n keuse tussen
N ederland se Letterku nde, Duits en Frans, was al d ie
vakke verp ligtend. Hi er volg die indrukwekkende Iys :
Greek Pr escribed, Greek Unseen, l at in Prescribed ,
latin Unseen , Greek H istory, Roman H istory, English
Literature, Nederlandse Le tterkund e (Of D uits, Of
Frans) , Con stitution al H istory of Engl and , Logic,
Con ic Sectio ns, T rigon omet ry, Geomet ry, A lgeb ra,
Mechanics, Chemistry, Gen era l Paper in Mathematics.
T oetsing gedurende di e jaar was egter 'n algemene
verskynsel. " Da t eksamen doen toen al mode was, en
me n nag niet met de heden daagse ( 1918) afk eer van
eksamens bezield was, blijkt ui t de volgend e paragr aaf
( uit die K alender van 1879): ,Sen ior B.A., M ath e
mati cs and Chemi stry : Every student is requ ired to
attend the written examinat ions in M ath ematics an d
Chemistry whi ch are held from time to tim e as a means
of testing his dili gen ce and progress. Twen ty-two of
these examinations have been held duri ng the last h al f
year.
Mettert yd is die twee Fakulteite strenger van mekaar
ges kei en d ie pe nd ulum het na d ie ande r uiterste be
weeg . D ie student moes kies, W eten skap Of Letterkun
d ige vakke . Hierna verw ys ds. J . F . Men tz (1908 

19 10) as hy skryf : " Vroeer was Wetenskap pe, Weten
skappe, en Letterkunde , Letterkunde; die arme student
moes een van die twee kies. H y moes hom toele op die
wetenskap Of die letterkunde, en dan is die alleron 
moontlik ste goed vir hom bymekaar geg roepeer. Wou
hy Nederlands, dan moes hy Latyn, G rieb en Filosofie
oak neem. " In hierd ie tyd het daar 'n klein verandering
gekom, wat ds. Mentz " die eerste ligstr aaltji e" noem 
een letterkundige yak kon saam met die wetenskapp e
geneem word, en andersom.

Engels, Engels, Engels
Meermale verwys oud-studente uit hierdie vroee dae
daarn a dat alles in Engels moes geskied, hoewel die
studente byna deurgaans Afrikaanssprekend was.
Lesings, eksamens, besprekings, de batvoering - ja,
selfs as ' n student vir sy nooientj ie by Bloemhof wou
gaan kuier , moes hy voora f tong-Iosmaak deur Engel se
boeke hardop te lees!
"Alles was toe Engels; uitsluitlik Engels," skryf dr .
J. D. Ke stell (18 77). "Elke artikel van ons statute (De
batsvereniging) was Engels. Haas onbegryplik is dit
nou as ons daaraan terugdink. Niks kultureels kon
beoefen word nie, of dit moes in Engels wees.
" H oe kon dit ook ande rs? Die hoof van d ie Gym
nasium was 'n Skot. Onder hom was nog drie and er
Skotte, een Engel sman, een Hollander en .. . een Afri
kaner (mnr. Bern ard le Roux), En tog, ondanks die
heerskappy van die Engelse taal, het ons Afrikaners nie
Engels geword nie."

Nog 'n Nagmerrie
Toe prof . Man svelt hier aangekom het in 1874 was
dit met die ond erwys van Nederland s ook maar "drae 
vig gesteld. Gaandeweg gin g het echter beter". D ie
eintlike nagmerr ie was die H olland se opstelle. Jan
W interpeer vertel dat prof. Mansvelt eenkeer vir Baba
Schroder oor die kole gehaal het oor sy opsteL Die
volgende keer het Schroder geen opstel ingehand ig
nie, en toe die rneester vra wat sy verskoning was, ant
woord hy : " M nr. Mansvelt maak alte arra ge remarks
op 'n man se essay."

"Onze Kinders"
Prof. Mansvelt het sy her innering aan die vroee dae
as dosent op Stellen bosch opgeteken in 'n artikel wat
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in die maand blad "Zuid-Afrika" verskyn het. D aarin
verte! hy o.a. van sy aankoms op Stellenbosch en sy
eerste kenni smaking met die leerlinge van die gim
nasium :
" D e 7de September, 1874 , na een zeereis van
ruirn zeven weken, niet zonde r hind ernissen, be
houden te K aapstad aangekomen, werd ik dieze!fde
dag nog met echte Afrikaanse gastvryheid ont
vangen in de pastorie van wijlen ds. J. H. N eeth
ling ...
" De volgende morgen werd ik door Z. W. Eerw.
voorgesteid aan de gezamentlike leerlingen van het
gymnasium , doch was tame!ik verrast , toen ik in de
voorste rijen jonge mannen met volle baard en zag
zitten, terw ijl ik de vorige avond in de pastorie had
horen spr eken van ,onze kinders' van het gymna
suim.
" Later bleek mij , dat enkelen dezer ,oudere
heren' , wier namen en gelaatstrekken mij nu nog
levend ig voor ogen staan, jonge mannen waren, die
eerst een tijd in het praktiese leven hadden doorge
bracht, v66r zij ter verdere studie naar Stellen bosch
kwamen. "

Hulle het die
fondamente gele
Dit is opmerklik met watter groot respek,
liefd e en waardering oud-studen te uit die vroee
dae verwys na die leerrneesters aan wie se voete
hulle gesit het. Dit is ook duidelik dat dit nie
slegs gegaan het om hulle intieme vakkennis
nie , maar om hulle karakteradel en hulle
pers oonlike belangstelling in die studente.
Hulle huis e het alt yd vir die studente
oop gestaan - meer as een van hulle het studente
as loseerders ing eneem. D ie partytjies aan huise
van die professore - " lolls" en professorale
" at homes" - was van die populerste en mees
gew aardeerde sosiale gebruike. To g het die
dosente deurg aans 'n waardigheid gehandhaa f
waarvan oud -studente met die hoo gste
waardering getuig.

Ons roep net enkeIe van daardie groo t geeste In
herinnering :
( Oom Kalie), die
tweede Rektor, was 'n man wat kommandeursrang
beklee het, 'n statige man wat ontsag en respek af
gedwin g het. "Wat 'n waardi ge ou man was hy
nie," skryf Jan Winterpeer. " En tog was hy die
oorspron klike Oom Katie wat 'n stywe dop sou ge
steek het , en nog boonop sy dierbar e vrou, Aunt
Janet, met 'n besemstok sou geslaan het !"

D S . C H A R L E S A N D E R SO N

deegl ik van sy
kop tot sy voetsole, matematikus van die eerste wa
ter, streng puriteins-godsdienstig."

PRO F. G E 0 R G EGO R DO N " . . .

( ouMackie) " . .. 'n aller
liefste man wat alles opgeoffer het vir sy studente",
maar baie streng. Studente wat verbrou het, het hy
"met zijn snijdende opmerkingen" tereggewys.

PR OF. A. MAC DONA L D

eers onder
wyser aan die Gimn asium, bevorder tot pr ofessor in
Nederlands en later Direkteur van Onderwys in die
Tran svaal. " . . . die nette, deft ige, opreg N ederla nd
se heer" , " met sy dun snorretj ie in teenstelling met
sy mooi bruin, lang baard, ... sy pragtig fonkelende
bruin oe, sy gesonde rooi wange en aristokratiese
neus."

PRO F. N I C O L A AS MAN S VE L T -

luim ig en enth ousiastisch,
vol energie en de studenten hield en veel van hem."
" .. . seker in die wieg gele om kenn is mee te deel.
In sy klasse het almal, selfs die paar wat gewoonlik
nie gewerk het nie, hulle volle aandag aan die werk
gegee. Geen student sou dit waag om in sy klas pret
te maak nie."

PRO F. TH O M SON " . . .

sy forse gestalte, sy in
nernende persoonlikheid, die gees van seIfvertroue
wat uit sy laggende oe gestraal het, die vriendelike
en soms ondeunde glimlag wat om sy lippe geplo oi
het", het hom bemind gemaak by almal.

DR. W. J. V I L JO E N " .. .

Prof. Thomas (Pappie) Walker
Volgens die getuienis van oud-studente was pro f.
Thomas W alker ongetw yfeld die uitstaande persoon
likheid onder die doserende personeel uit hierdie
vroee jare.
In die jaarrapport van 1877 word gewys " op die
behoefte veroorzaakt, zooweI door het steeds gestadig
toenemend getal leerlingen, alsook door hun steeds

Pro f. T homas ( Papp ie) W al k er.

heoger klimmende geestes ontwikkeling, aan eenen
achtsten onderwijser, die een man van hooge Be
kwaamheden zal dienen te zijn." D ie keuse om in hier
die besondere behoefte te voorsien het op Thomas
Walker geval.
Oud- studente verwys na pro f. Walker as " die fi lo
soof, 'n man geeer en gerespekteer vanwee sy veel
vuldige bekwaamhe de, die beeld van diepe ems " (d s.
J. P. van Heerden); " uitmuntende professor en gr oot
geleerde" ( ds. Faustmann) ; " inspirerend met sy die p
gaande kenn is van die Engelse letterkunde" (dr. Lut 
tig).
Almal het egter saamgestem dat Pappie W alker
" hopeloos (was) in die handh awing van orde en dis
sipline" (ds. Faustmann). D ie studente het in sy klasse
kom stoom afbl aas nadat hulle onder strenger leer
meesters deurgeloop het. Te n spyte daarvan dat hy
soms veragtend "childish ! " moes uitroep, het hy die
studente meermale laat skaterJag met sy blitsige raak
opmerkings, gewoonlik ten koste van een of ander
grapm aker . Hy was blykbaar nie 'n man teen wie 'n
student sy eie spitsvondigheid moes pro beer opweeg
nie. "N iks kon sy kalmte versteur nie," vertel ds. Van
Heerd en, "oak nie die jong volstruis wat die stud ente
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eenkeer aan 'n bank in die Kollegesaal vasgemaak het
nie."
Staaltjies van prof. Walker se blitsvinni ge, raak op
merkings, is legio :
Die storie sprei een oggend onder die Junior B.A .'s
dat een van die Senior B.A.s in prof. W alker se klas
flou geword het. D ie volgende lesuur was hulle by
prof. W alker. N ie lank nie, of Joggie (ds. J. F.)
Mentz staan op, se stamelend 'n paar woorde en slaan
soos 'n os " flou" neer. O nderwyl hy uitgedra word ,
steun hy soas 'n gewonde bobbejaa n. Papp ie W alker
laat bedeesd hoar: " I never knew that a person in a
fainting fit could groan so loudl y."
Kort voor die eksamens het prof. W alker 'n ver
duideliking gegee oor " vowels" . Ge orge Budler, 'n
ondeunde skepsel wat nie mooi opgelet het nie, vra :
"W hat is that about fowls, sir ?" "Some of them will
be plucked ," was Pappie Walker se onm iddellike reak
sie.
Op 'n ander dag vertel prof. Walker van 'n eksperi
ment waardeur bewys is dat voels nie tot meer as twee
kan tel nie. "Yes sir," roep Jan, wat van Gr aaff
Reinet gekom het, "monkeys also can count up to two
only." Pappi e W alker lig sy vinger, buig betekenis vcl
vorentoe en se : "Yes, my young fri end, that is true ,
but it is often painful to refer back to family history."
Grapmakers in prof. W alker se klas het gewoonlik
die slegste daarvan afg ekom. So het dit ook gebeur
met die stude nt wat 'n klein varkie onder sy jas in die
klas ingesmokkel het. Kort-kort het hy die varkie 'n
drukkie gegee en die gevolg was die kenmerken de
kleinvarkiegelui d, tot vermaak van d ie klas. Pr of.
\'V'alker bly stil, kyk hom medelydend aan en se :
"Shame, Mr. . . ., why do you hur t your little brother
like that?"

Verenigingslewe

Studenteverenigings is byna so oud soos die stud ente
lewe self. In die beginjar e was daar natuurlik nie so 'n
groot verskeidenheid soos vandag nie. To g het die paar
wat bestaan het, 'n belang rike aanvullende bydrae tot
die opvoeding en vorming van die studente gelewer.
Die studente het die geleentheid tot selfopvoeding
deur middel van die verenigin gslewe en -aktiwiteite
met albei hand e aangegryp .
D ie eerste vyf veren igings wat op Stellenbosch ont
staan he t, deel ds. P. G. J. Meiring ( 1880) mee, was,
in volgorde van ouderdom, Polumn ia, Junior (la ter
U nion) Debating Society, Chr istelike Jongeliedevere
niging, College De bating Society en die Kadettek orps.
Tu ssen die twee Debats verenigings was daar kwaai
mededin ging. D ie College Society het jaarliks 'n
Shakespeare-opvoering aangebied; die Junior Society
daarenteen het 'n ligte , lagwekkende program op die
planke gebring.
Dieselfde skrywer gaan voort en vertel van die stig
ting van die Juni or Debating Society, wat sy jaarlikse
" entertainments" in die g roat klaskamer wat nou die
" charge office" van die Polisiekantoor is, gehou het.
H ierdie kamer, se Jan W interpeer, was in vroeer dae
die teatersaal van Stellen bosch. En nou is daar opnuut
in die saal so lekker "ge-act" dat Dan Kannemeyer een
aand bo van die "s tage" afgeval het !
Een keer per jaar het die twee verenigings saam op
getree, n1. by die jaarliks e g root waatlemoenfe es. In
die namidd ag het elke vereniging met 'n waentjie vol
vrugte op die Braak verskyn. Daarvandaan is die pro
sessie na Pappegaaisberg ; die College Society na die
kruin van die berg, en die Junior Society na 'n groo t
plat klip 'n entjie verderaan. " N a die verorbering van
ongeloofl
ik baie mand jies druiwe en waatlemoene en
lF hJ do )'0 11 burt YOllr
dosyne bottels gemmerbier, en die afb laas van nasio
little broth er lik e that?
, - -- -- - ---- -- - -- - -- -- - - , nale gevoelens, meesal in die Engelse taal, het daar op
'n gegewe plek en uur weer 'n ontm oeting van die
twee verenigi ngs plaasgevind, wat in die nag met hulle
serenades by die meisieskole en die wonings van die
professore die nagtelike rus verstoor het."
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Stellenbosch aan die einde
van die V orige Eeu
Die skrywer van hierdie artikel, m nr. A . Stadion, is een van die oudste lewende
oud-Maties . Hy woon op Stellenbosch en as hy dink aan die Stell enbosch van
sy studentedae roep hy saam met 'n Griekse wysgeer van 2 ,000 jaar gelede uit:
"Punta rei", alles vloei, alles verander .
" D ie dorp self was toe baie klein, nog n ie eens sy
kinderskoene ontg roei nie . Di e vader van wyle oom
Charlie Neethling het toe nog sy drui we laat trap en sy
wyn gemaak, 'n hanetreetjie van d ie teensw oordi ge
polisiekantoor af! HuIIe - ja, wie is hulle ? - vert el
dat generaal Hertzog (a s studen t natuurlik) een aan d
die waatlem oentuin daar besoek het, betrap is, en - om
'n lang stor ie kort te maak - late r getroud is met die
dogter van die huis.
"Vark- en hoenderhokke was toe nog volop in die
do rp. In die .Ramkie', 'n getik te blaadjie, het prafes
sore, lektor e en andere steen en been deur skrif en
woord by die stadsvade rs gekla, maar tevergeefs. In d ie
somer was die strate die ene stof en in die winter mod
der. Oorskoene van rubber was onon tbeerlik en hoog
in die mode.
"T een die einde van di e vorige eeu was daar nog
geen elektriese lig te in di e Eikestad n ie, net h ier en
daar 'n ou olielamp om di e paar strate in die donker aan
te du i. Daar was geen kafee behalwe die van Immel
man wat net lim ona de, gemmerbier en soetkoekies
aangebied het, en vierkanti ge tamel et jie, gevo rm in
papier uit au ,copybooks' met die skr if no g leesbaar.
,,'n Gew ilde oo rd was die sogenaamde ,strawberry
beds' waar die Strandpad by Dorpstra at aan sluit. Daar
kon jy jou teen die einde van d ie jaa r verg ryp aan heer
like aarbeie teen sikspens per pond of mee r. Di e Admi 
nistrasie-gebo u van die U n iversiteit staan op d ie plek
waar wyle Japie Kri ge , Bob Loubser en an dere baie
dr iee vir Stellen bosch gedruk het. Verder noord was
daar 'n paar publieke ten nisbane en oos net g root
ronde spoelklippe en bosse. Dit word vertel dat wyle
ds. J. H . N eethli ng, di e Sekretar is van die K ollegera ad ,
die hel e blok grand vanaf Dagbreek tot by Clu verw eg
narnen s die K ollege gekoop het vir £300.
"W armwater het die destydse stud ent nie gek en nie.
Die dam, 'n hond erd tree of meer van die .Horne', was
sy bad en daar kon hy d ie sweet na 'n hard e spel gaan

afwas. Dit was allesbehalwe aangenaam am soggens
vraeg in die winter as die ryp nog op die gr as Ie, in d ie
dam te spring.
"Rugby en tennis was die vernaamste sportsoo rte in
daardie dae, ma ar die student kon nog aansluit by die
,Victoria College Volunteers'. Daar was driloefen ing
een keer per week op die ,College Square' , nou en dan
,shamfi ghts', skyfskiet en op 24 Mei , die verjaarsd ag
van K onin gin Victoria, was daar, tot 1898 'n deftige
parade op die Braak. Prof. MacKenzie was in bevel.
Agter 'n ry kop er kanonnetjies, uit die Hollandse tyd,
staan die manskappe in gelid, regs, prof. Walker, die
Kapelaan in swart uniform en by hom dr. N eethling ,
die rnilitere dokt er. Die kanonnetji es word af'gevuu r,
di e een na di e ander. Die bevel vir die saluu t word ge
gee, en die ork es speel ,Go d Save the Queen', en daar
mee ein dig di e laaste pa rade van die ,Victoria College
Volunteers' .
"In 1899 was die gimnasium nog gehuisves in die
teenswoordi ge polisiek an toor-ge bou . Leerlin ge moes
hul dors les uit 'n ou houtv at by die gebou en die speel
p lek was in die straat. In Janu ar ie 1898 is die klasse
van die skool verskuif na 'n nuwe ge bou, later bekend
as die Holland se Saal waar in die Depart ement Drama
later gehu isves was, en waar die geboue vir Drama en
die H . B. Thom -teater nou verrys .
" Elke jaar in Juni e het di e Junio r-matrieks eksamen
geskryf en die suksesvolle kandidate het studen te van
di e Vi ctoria College gewor d. Die jong seuns van d ie
senior-matriekklas he t die pro fessore waarskynIik te
veel las gegee of die vakke was te eleme nter vir die
geleerde here, en in Januarie 1899 het die skoal 'n
Seni or Matriekklas gekry. Hier is 'n staaltjie wat werk
1ik gebeur het.
" P rof. Walker het die gewoo nte ge had am die seuns
van die matriekklas alfabeties in die kam er te rangskik.
Student K . sit in die een h oek van die kamer en rond
skuif. ,K rige,' ( wie se bynaam Skil pad was) se die ou

Ot!isiere van die Victoria College Volunteers, ± 1898
Pro]. T . W alk er, ds. L. du Preez, prof. A. H . M ack enzie,
d s, Louur, ds. Phil de Vos, ds. Van der H orst, dr . N . M . H oogenbout,

baas, .leave the room !' Hy gehoo rsaam, maar loer nog
'n bietjie by d ie deur in. Studen t S. wat langs skrywer
hiervan sit, laat daarop volg : ,Skilpad, wag vir m y, ek
kom netnou.' .Stadler, leave the room! ' beveel die
professor, en d it is wat Stadler wou gehad het ."

Oor die akademiese lewe in hierdie tyd, laat ons
nog een van die oudste lewende oud-Maties,
prof. dr. D . F. Malherbe, aan die woord:
" Heinrich Heine se in sy Har zreise spottend van sy
Alma Mater (Gottingen) dat studentegeslagte, soos
orals, kom en gaan. Net een din g bly staan soos die
Egipticse piramides : die ou onveranderlike professore.
let s hiervan kon gewees het in die dae van die Mac
D onalds en W alkers en Mackenzies wat hul darem as
ingevoerde s in hul menslikhe id aangepas het in die
vreernde situasie.
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" D ie ou gebo u eis eerbiedige waarder ing. Die plank
stoep en die binneruimte - eertyd s vergaderplek van
die studente groepsgewys tussen die lesing s in - stip en
trou volgens vreemde tradisie met togadr ag, 'n swart
besonderlikheid van die gematrikuleerde, sy trots op
straat, wat hom onderskei van die orige mensdom,
want hy dra mos d ie kus van die gewaande geleerdheid
op d ie voorkop.
" Min selfst andi ge studie - notas en eksamcns. Die
Kla ssieke : louter vertaling en grammatika, woorde en
sinne geleer sonder samehang met die agtergrond,
sond er 'n beeld van die Gr iekse of Romeinse mens; die
karakt ers van Terensius praat soos gewone mense maar
bly vreemd en ver, want jy vertaal net en daarmee ver 
dien jy blink punte in die eksamen . Voorbereiding vir
die B.A. in die Geskieden is van die Nederlandse Let
terkunde kon 'n mens verrig en het jy verrig in een
namiddag . Dit was 'n tyd toe 'n mens nog prettig kon
skrywe oor 'n werk wat jy nie gelees het nie. En tog,

met al die gebrekkige in die onderrigmetode, is daar
loflike resultate verkry: boerseuns se geeskrag gebr ei
vir later verantwo ordelike werk in die staatsdiens en
ander beroepe en vir leierskap in die samelewing.
"Geen sprake van wetenskaplike studie by dosente
nie, want oorlaai met veelvakkige doseerwerk soos ook
nag lang jare die geval sou wees aan die binnelandse
inr igtin ge vir H oer Onderwys. Dr. W. J. Vilj oen, die
eerste taaJkundig geskoold e onder die Afrikaners, was
'n belangrike figuur maar tog nog belas met Neder
lands, Duits en Geskiedeni s, sodat hy moes kla teenoor
ons, 'n paar van sy studente, by 'n herontm oetin g in
H alle aid Saale. Ek hoor hom nog uitr oep by 'n glasie
bier : ,W as habe ich nun fu r die Wissenschaft ge
leistet? ' Ons antwoord was : ,On s is lewende getuies
van u werk! '
" In 'n tyd van klein stud entetalle was daar egter 'n
gees van solidariteit tussen studente onderling en tus
sen student en dosent. Met toenemende erkende kos
huise het organisasiewerk vlotter geword onder die
studente. Ek onthou darem nog 'n soort eetstaking in
'n p rivate losieshuis waar ons twee maal per dag deur
die jaar konf yt gekry het van kafferwaatlemoen ge
kook, goed genoeg vir 'n tyd, maar toe daar eenda g 'n

wa kom met 'n berg van die goedkoo p ding, was 'n
mens se geduld op 'n end. Ek onthou nog dat ek voor
perd was in hierd ie affere, ongeag die konsekwen sies
waarvoor 'n paar teologiese studente, half verlief op
die hu isvader se dogter s, netj ies teruggedeins het.
"AI moet die Stellenbosch van destyds gesien word
as die plek van opleiding vir die Afrikaanssprekendes,
met doseertaal natuurl ik nog Engels, hy was die ves
ting van N ederl ands onder leidin g van dr. W. J.
Vilj oen in bondgenootskap met die invloedryke pro
fessore van die T eologiese Kweekskool , sodat die
studentegemeenskap vanself afkerig was van die on
ooglike taal van D ie Patriot en aanvanklik ook onvat
baar vir meedoen aan die nuw e beweging om Afri
kaans tot erkende geskrewe taal te verhef. Ons Sp reee
uur, die hartkl op van N ederlands as boektaal, inspireer
'n groep studente wat onderneem - misvatting van die
taalwerklikheid word manie ! - am die lyk van Neder
land s as gesproke taal in Suid-Afrika meer lewe in te
blaas en we] am met hals en mag Nederlands deur
gaans te gebruik in die omgang en natuurl ik by open 
bare geleenthede en verder om Nederlands uitsluitlik
te praat en te laat praat in hul moontli k toekomstige
gesinslewe ten bate van die beskawing in Said-Afrika."

'n Onbekende digter beskryf Van Riebeeck
Straat 's Midda gs tussen 5 en 7 (1917)

Ds. J. H. Neethling by geleentheid van die inwyding
van die Hoofgebou in 1886 :
"Zij die niet van ons houden - en over zin en smaak
valt niet te oordelen - achten ons gering. Zij geven
ons soms namen , en meenen dat de plaats een nare is.
Maar wij, en velen met ons, weten beter. Wij weten,
dat er geen betere grand is, geen schooner bloemen 
geen plaats waar men gezonder en met Gods gunst
stiller en veiliger wonen en studeren kan, dan Stellen
bosch."

Goue lokk ies, bruine lokkies,
Swarte lokkies, Bloemhof bokkies,
Vrijheid drinkend , ogies blinkend,
Tongetjies aanhoudend klinkend.
Skinner haantji es, rare kokkies,
Aandag beedlend , met hul stokkies,
Tokkelokki es, zonder lokkies.
Geurend viskar, klagend hees :
Stoppend motor; bose gees !
Rijns e babies, Eendra g ponies ,
Erfurt "b lokkies", - sugtend swaar
onder buckkeladen tronies
Harmonisten hier en daar.
Greylock ogies heerlik blitsend
Ooral deur die takkies heen ,
Cupid pijltjies gu itig f1itsend.
Help, 0 help, ek breek my been !

Studentevaria
Des. 19 18
Pred ikant (ko ndig af in die saal) :
" Volgens besluit des Kerker aads zal de kollekte van
hedenavond afg estaan worden aan de Registrateur en
zijn hulpbehoewende Senaat. Stud enten worden ver
zocht mildelik bij te dragen. De Senaat heeft een blij
moedige gever lief."
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Die Universiteitslied
" W anneer kry Stellenbos ch 'n ware Universiteits
lied ?" vra 'n oud -Matie . " Die huidige lied is immcrs
net 'n vertaling van die ou Kollegelied , en dit sing
allesbehalwe lekker ."
Die briefskrywer is natuurlik volkome reg daarin
dat die huidige Universiteitslied 'n vertaling van die
au Kollegelied is. Die woorde en musick is geskryf
deur mnr. Nico Hofmeyr, seun van prof. N. J. H of
meyr. Hy is ook die komponis van " Afrikaners Land 
genote" . In Desember 1898 word hierdie "v.c. Song "
met groot vreugde verwelkom in die Stellenbosch
Students' Quarterly. Dit het blykbaar in 'n langgevoel
de behoefte voorsien .
"We feel proud of ourselves in having become
possessors of our very own College song. An old
sore has been removed, and we are happy. The want
of a suitable College song has all along been a thorn
in our sides; and nobody will deny that it was with
mingled feelings of shame and longing we listened
to our S .A.C. friends lustily singing their fam ous
song. Now, however, we can shake hands over the
removal of the disgrace, and over our new acquisi
tion. For some years agitation has been going on for
a College song; those few fellows who set the ball
rolling and kept it going have now their reward.
But, above all, are we indebted to the composer of
our new song. Mr . Nico Hofmeyr, who wrote both
the word s and music, is an old Victorian , and we
therefore feel doubly satisfied. T ime and labour has
been no considerati on to him in his efforts on behalf
of his Alma Mate r. May the esprit de corps whi ch
he so manifestly exhibits become a characteri stic of
every past and pre sent Victorian! "
Hier volg die oorspronklike Engelse woorde, asook
'n Hollandse vertaling deur " O ld Victori an" , van d ie
eerste versie, wat gewoonlik gesing word. Die ander
twee verse is minder bekend.
1.
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'Tis a fact, you know, they say,
From the Cape to Delgo Bay,
Victorians are ever to be found,
Who excell in ev'ry way
Both in culture and in play,
And are jolly fellows taking them all round.

Cborus
There's no College in the land ,
Training brain and eye and hand
As our own Alma Mater (don't you know ?)
In the Village, Van der Stel (Good old Simon!)
founded well ,
On the banks of Eerste River, long ago.
L

Wis en zeker in ons land,
Van de Ka ap tot Del go's strand,
Vindt g'overal een oud Victoriaan;
Elk gedraagt zich knap en wei,
In zijn roepin g en zijn spel,
En is vrooli jk, twijfel daar toch nimmer aan !

Koor
W ant geen college in ons land
Oefent brein en oog en hand
Als ons' trouw' Alma Mater, (weet je't wel?),
In het Dorpje aan den zoom Van den Eerst' Rivier
schen stroom,
Lang geleen gesticht door Simon van der Stet.
In April 1920 verskyn die Afrikaanse vertalin g van
die ou lied in die Universiteitsblad onder die opskr if
DIE STELLENBOS SE
UNIVERSIT EITSLIED

(Vertaling deur Prof. Celliers.)
Dis bekend dat in ons land,
Van die Kaap tot Delgostrand,
Viktoriane oral is te vind;
In hul wandel, werk en spel,
Munt hul uit , - dit weet ons wel, 
En is almal goed en vriendelik gesind .

I.

K oor; 
Da ar's geen hoeskool in ons land
Vir die brein die Dog die hand,
Soas ons " Almal Mater" , heg gebou,
In die dorp wat Van der Stel
Hier gestig het, goed en wel,
W at die Eerst-Rivier se walle sier tot nou.
U sal oplet dat daar sedertdien enkele klein verande
rings aangebring is.

Die Universiteitslied
"Wanneer kry Stellenbos ch 'n ware Univ ersiteits
lied? " vra 'n oud-Matie. " Die huid ige lied is imrners
net 'n vertaling van die ou Kollegelied, en d it sing
allesbehalwe lekker ."
Die briefskrywer is natuurlik volkome reg daarin
dat die huidige Universiteitslied 'n vertaling van die
au Kollegelied is. Die woorde en musiek is geskryf
deur mnr. Nico Hofmeyr, seun van prof . N. J. Hof
meyr. Hy is oak die komponis van " Afrikaners land
genote" . In Desember 1898 word hierdie "yc. Song "
met groot vreugde verwelkom in die Stellenbosch
Students' Quarterly. D it het blykbaar in 'n Ianggevoel
de behoefte voorsien.
"We feel proud of ourselves in having become
possessors of our very own College song. An old
sore has been removed , and we are happy. T he want
of a suitable College song has all along been a thorn
in our sides; and nobody will deny that it was with
mingled feelings of shame and longing we listened
to our S.A.C. friend s lustily singin g their fam ous
song. N ow, however, we can shake hands over the
removal of the disgr ace, and over our new acquisi
tion . For some years agitation has been going on for
a College song ; those few fellows who set the ball
rolling and kept it going have now the ir reward.
But , above all, are we indebted to the compo ser of
our new song. Mr. Nico Hofmeyr, who wrote both
the words and music , is an old Victorian, and we
therefore feel doubly satisfied . Ti me and lab our has
been no consideration to him in his efforts on behalf
of his Alma Mater. May the esprit de corps which
he so manifestly exhibits become a characteristic of
every past and present Victorian! "
Hier volg die oorspronklike Enge lse woorde, asook
'n Hollandse verta ling deur "Old Victorian", van die
eerste versie, wat gewoonlik gesing word . Die ander
twee verse is minder bekend .
1.
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'Tis a fact, you know, they say,
From the Cape to Del go Bay,
Victorians are ever to be found ,
Who excell in ev'ry way
Both in culture and in play,
And are jolly fellows taking them all round .

Chorus
There's no College in the land,
Train ing brain and eye and hand
As our own Alm a Mater (don' t you know ?)
In the Village, Van der Stel ( Good old Simon!)
founded well,
On the banks of Eerste River, long ago.

r , Wis en zeker in ons land,
Van de Kaap tot Delgc's st rand,
Vindt g'overal een oud Victoriaan;
Elk gedraagt zich knap en wei,
In zijn roepin g en zijn spel,
En is vroolijk, twijfel daar tach nimmer aan !

Koor
W ant geen college in ons land
Oefent brein en oog en hand
Als ons' trouw ' Alma Mater, (weet je't we!?) ,
In het D orpje aan den zoom Van den Eerst' Rivier
schen stroom,
lang geleen gesticht door Simon van der Stel.
In Apri l 19 20 verskyn die Afrikaanse vertaling van
die ou lied in die Uni versiteitsbl ad onde r die opskrif
DIE S T E L LEN B O S S E
U N I VER S I TE I TS L I E D

( Vertaling deur Prof. Celliers.)
Di s bekend dat in ons land,
Van die K aap tot Delgostrand,
Viktori ane oral is te vind;
In hul wandel, werk en spel,
Munt hu l uit , - dit weet ons weI, 
En is almal goed en vriendelik gesind .

I.

K oor: 
Daar's geen hoeskool in ons land
Vir die brein die oog die hand,
Soas ons " Almal Mater" , heg gebou,
In die dorp wat Van der Stel
Hi er gestig het, goed en wei,
W at die Eerst-Rivier se walle sier tot nou.
U sal oplet dat daar sedertdien enkele klein verande 
rin gs aangebring is.

Dis sekerl
Hierdie sokkie hel
alles wal '0 man begeer ...

~SUPERI

WOL

I-SUKKIES

die deftige wolsokkies wat weier om gedaan te raak
BY ALLE VOORAANSTAANDE HANDELAARS.
W K5982- 2

Oorlogswolke
D ie einde van die eeu het oo k die wor stel str yd tu ssen Boer en Brit gebring .
Stell enbosch was wel ver van die oo rlogs fro nt verwy de r, maar baie studente
was Vrystaters en Tran sval ers. H ulle broers en vaders het die wapens opge
neem, die lewe van familie en vriende is bed reig , hulle eien domm e wa s in
gevaa r - en bo alles, die onafha nklikhei d van hulle vaderland was op die spel.
Die c orl ogsw olke het swaa r oo r Stelle nbos ch gehang .
Van hierdie veelbewoe dae op Stellenbosch, vertel dr. J. van Schalkwyk ,
tan s afg etred e geneesheer op G raaff- Reinet, wat voor, gedurende en na die
oorlog op Ste llen bosch gest udeer het, eers aa n die G ymnas ium en da arna
aan die V icto ria-Kollege.

" D it was my voorreg am die laaste sitting van die
Transvaalse Volksraad voor die OorJog (Julie - Augus
tus 1899) in Pretoria by te woon, en te luister na die
oorJogsdebat. En voor my gees kom die ern stige en
vasberade gesigte van die lede, en van die hist oriese
figure - Paul Kru ger , Jan Smuts, K oos de la Rey, Louis
Botha, en die indrukwekkende en forse gestalte van
Lukas Meyer in die Voorsitterstoel. N og klink sy woo r
de in my ore : ,D ie Volk staan as 'n onwankelbare rots
in die see.'
" Vo l bekommerni s en onder die dr eigende opko
mende oorJogswolke is my broer en ek terug na Stel
lenbosch. Twee maande daarna knetter die gewere by
Kr aaipan en bars die bomme in Dundee. 'n H ele klom
pie Republikeine het Stellenbosch voor die tyd verJaat
en etlike het roem op die slagveld behaal. On s het agter
gebly - maar met ons harte oor G root rivier.
On der die geesd riftige Leiding van pro f. Mackenzie
as bevelvoerende officier het die V ictoria College
Volunteer Corp s vir jare gefloreer. Ek dink dit was by
die 2 0 0 man sterk. Wat het ons die oef eninge en uit
stappies nic geniet nie! UiterJ ik was ons niks anders as
Engelse soldate nie, maar ons harte was op die regte
plek. Die dag na die Boere oorJog verklaar het , het
die ganse Corps verdwyn. Met die uitsonde ring van glo
vyf man het ons almaal ons gewere en un iforms teru g
gegee en bedank. Ek dink hierdie daad moes die hart
van ons geJiefde pro fessor gebree k het ; wan t die Corps
was die liefling van sy hart , en dit vir baie jare.
"W at was ons nie bly nie toe die berig te kom van
die pragtige oorwinnings van Colenso, Stormberg en
Magersfontein ? Maar ons gemoedere het in 'n stik 

donkere duist erni s verkeer toe die gebeur tenisse van
Paardeberg, die ontset van Ladysmith, van Kimberley
en Mafeking, die intog in Bloemfontein en Pretoria
plaasgevind het - ramp na ramp sonder enigc ligstraal.
Maar toe begin die name van Chri stiaan de Wet en
Koos de la Rey deur ons land te weergalm, en ons skep
weer moed. En nou is die Boere onder Jan Smuts nie
ver van die K aap en Stellenbosch nie. Alles word ge
censureer. N UllS is skaars. Ieder Saterd agaand kom
daar die mees betrou bare berigte: More is genl. Smuts
in Stellenbosch of Kaapstad; en Maand agoggend was
dit maar 'n straatpr aatjie. Maar ons harte klop hoog.
Prof. Mackenzie is vir dae weg met een of ander regi
ment om die Boere te keer . Ons is vlak voor die exa
men , en baie werk moet nog gedoen word . N a so 'n
afw esigheid verskyn die professor voor sy klas. D oodse
stilte . Jan Brink staan op en betig hom dat hy sy werk
en sy klas verwaa rJoos. H oe moet ons deur die examen
kom? Die prof essor word rooi en wit, beheer homself
met geweld en se kalm en manm oedig : ,Ek het dit as
my plig beskou om te gaan.'
" Wat ons siele destyds met gal en edik vervul het,
was di e honende en uitt artende gedrag van die p Jaas
like kleurlinge. Sodr a daar 'n Brit se oorwinn ing was,
het hulle vir ure in honderd talle deur die vernaamste
strate gernarcheer met blaasinstrume nt e, terwyl hulle
hoera's geskree het en Engelse oorJogsliedjie s gesing
het, veral "T h ree Cheers for the Red , White and Blue."
Daar was gevegte tussen ons en hulle - veral een aand
toe hulle die Kw eekskool-terrein omsingel het. By die
geleentheid het dr. Steenkamp ( meen ek) 'n kopwo nd
opgedoen.

"Onder krygswet het ons swaar gekry - veral daar
ons om tienuur saand s ons ligte moes dood maak. Ons
moes hard leer vir ons examens, en ons het maar kom
berse voor die vensters vasgemaak en tot laat in die nag
geleer. Baie van ons was daar as Boeregevangene op
parool, o.a. dr. Steenkamp en ek. In hierd ie kapaciteit
moes ens soms leer om modde r te eet uit die hand e
van een of ander brutal e Britse K ommand ant. Aan een
het ek beleef verlof gevra om die plegt igheid van die
installasie van die Hertog van York (no u koning
George V van Engeland ) as kanselier van die ou Kaap
se Universiteit in Kaapstad by te woon. Sy antwoord
was: ,N o, Boer prisoners of war cannot have that
hon our .' Daar is gelukkig ook 'n keersy, en mag my
hand nooit weer skryf as ek nalaat om die voorval h ier
te meld . Op 'n valse aanklag, dat ek my eed van neu
tralite it verbreek het, is ek gearresteer en met twee van
die "Town Guard" na Riebeekkasteel vervoer. Profes
sor Wa lker het sy werk laat staan, is met dieselfde trein
Kaapstad-toe en het die betrokke autori teit gesien en
hom persoonlik borg gestel vir my goeie ged rag en my
verblyf in Stellenbosch. So is ek terug . Deur die han
delwyse van die groothartige en edelm oedige Skot het
ek verbanning ontkom en was ek in staat om my stud ies
voort te sit en te voltooi. Ere aan sy naged agten is.
" Eindelik die salige en soetklinkende woord van
Vrede - die Oorlog is oar. 'n Sug van verligting, 'n
gebed van dankbaarhe id. Maar terwyl die woord nag
in ons ore tril, word die terme openbaar gemaak: die
duurgekogte onaf hanklikheid is prysgegee ; die oorlog
was te vergeefs. En terwyl die kleurl inge daarbuite in
die strate as onsinniges te kere gaan, skree, raas en
"Red, white and blue" sing, sit ons in ons kamers met
trane in die oe.
.Kort daarna verskyn ons helde, Louis Both a en
Koos de la Rey, in Stellcnbosch. N ou kan ons weer
juig, en van prof . Hofmeyr se hu is trek ons hulle op
'n stywe draf na Bosman's Crossing. Di e trein neem
hulle weg na Europa om geld te gaan bedel vir die ver
armde en verbryselde T ransvalers en V rystaters.'
(T aal onveranderd)
Onderstaande gedig wat in De sember 1 900 in die
5.5. Quarterly verskyn het, spreek ook van die bitter
heid by studente oor die valse en onge regver digde
" Aantijgingen" teen hulle en veral teen hull e Alma
Mater ;

Aantijgingen
Wat hoort men toch niet in de laatste tijden!
Hoe wordt men toch versmaad en afgehaa ld !

W at vindt men vijanden aan aile zijden !
H oe wordt men voor wat slecht is afgemaald !
We worden voor rebellen, disloyalen,
Afv alligen, verbeurders van ons recht,
Aanhange rs van bekrompen idealen,
En wat niet aI, beschuld igd en verslecht.
W ie zijn ' t, die zich zoo met ons inlaten?
W at is de reden van hun kibb'larij?
' t Zij n zij, helaas! die ons en anderen haten,
Omd at wij niet zoo denken zooals zij,
.Niet denken zooals zij'; is dat de reden?
Genieten wij dan niet een vrij natuur?
W as ' t mooglijk ooit, vraag ik A, in 't verleden
Te stremmen 't vrij geweten door censuur?
Elk moet naar der geweten wet zich schikken !
D ie strenge wetgever! Die levensster!
W aarop des levens loodsman vrij kan rnikken;
D ie de horizon ook nooit bedekt van ver.
Ik zie niet waarom grooten zich inmengen
Met wat slechts voor " Studenten" wordt bedoeld;
' t Gebrekkige, dat zij voort kunnen brengen
Is niet zijn aandacht waard. En toch, hij woelt
En snort en bruIt ; dan dreigt hij weer met brieven;
Of krult zooals een slang om nietigheden vast;
En aangespoord door "waakzaamheids" missieven,
Spreekt hij waar ' t zwijgen hem vaak beter past.
Zoo werp men asch op onze " Alma Mater";
D ie moeder, die ons trotsch maakt op haar faam,
W ordt door gift-spuwer s door geh aald . Elk hater
Brengt nu een beuzeling in voor een blaam.
Ach foei ! ' t Is onrecht ! Moet zij dan opdokken
Voor ' t onzin, dat een onbed reven kind ,
Te rwijl hij van zijn klas zich heeft onttro kken,
Zou schrijven op een muur ? Nog meer; men vindt
Ons "Mater" verantwoordelijk geh ouden
Voor wat een onafhank'lijk tijdschrift zegt,
( Geschreven voor de jeugd, niet voor de ouden !)
Waarmee zij zich niet inlaat, en terecht!
Is dit een misdaad? Neen! zij is onschuldig!
Steeds blijft zij tot Minerva's dienst gereed;
Dit was haar roep ing; en zij blijft geduldig
Z ich wijden aan haar taak in lief en leed.
Laat haar met rust, en laat Uw kijven varen!
O f kijf met een, die 't degelijk verdient.
Is 't in U vastgegroeid? Kan 't kijven niet bedaren?
Kijf met je zelf, als 't je belieft, mijn vriend!
Ons Alma Mater vormt, voor de glorie
Van land en Yolk, van kerk en maatschappij,
Den leeraar, dichter, schrijver van historie,
Och , dat haar leven lang en blijde zij !
AMATOR ALMAE MATRIS

Mondigwording
Teen die einde van die vorige eeu het die hoer onderwys op Stellenbosch
reeds sy kinderskoene ontg roei. Gedurende die volgende twee dekades is die
kenmerkende groeipyne van tienderjarigbeid soms onmiskenbaar - duidelike
tekens dat die Kollege op pad was na mondigwording en volwassenheid.
Dis 'n oorgangstydperk. Op akademiese gebied verdwyn die skoolkamer
atmosfeer om plek te maak vir die mee r gesofistikeerde en volwasse
benadering tot hoer onderwys. Afrikaans begin langsamerhand meer tot sy
reg kom; die studieveld brei uit. Dis nog die tyd van Ekskursies, Resepsies
en Pieknieks ; Akademiese drag kom en gaan; vreemde gebruike soos "Floral
Fetes " en "Paper Chases" verdwyn van die toneel. In hulle plek kom
Juniordag en dames tree op die voorgrond , gedetermineerd om ook op
akaderniese terrein erken en aanvaar te word.
Die groat gebeurtenisse van hierdie tydperk het ook weerklank gevind in die
student se doen en denke. Hulle bet gedeel in die vreugde toe die ideaal
van staatskundige eenheid in 1910 werklikheid geword het en in die ontwrig
ting en ontberings van die Eerste Wereldoorlog en die Rebellie; die Groot
Griep van 1918 bet 'n onuitwisbare indruk nagelaat, en hulle bet die geboorte
van die Universiteit van Stellenbosch met akklamasie verwelkom.
Ma ar, ons laat ons oud-studente self aan die woord:

s. J. P. V AND E R \X' A L T ( 19 0 0 - 1906):
" Stellenbosch ! Ja watter oudstudent van jou sal nie
telken s weer in die gees na jou terugkeer nie? Een na
Prima, om oubaas Japie Krige se glimlag en Historie
kennis te bewonder, asook om die hartlikheid van
mnr . en mev. Honibal te geniet; die tweede na Sekun
da, ten einde 'n besoekie aan die Siamese tweeling
(Greywie en D oodkis) te bring ; ' n derde na Tertia, al
waar skrywer vyf hui smoeders getrotseer het. Dis hier
waar Josef, die tuinjong, oak 'n "speech" moes maak
op A. 1. Troskie se verj aardag. " Ek hoop baas Trooskie
sal nog lank lewe en baie voorbarig wees."
"Benewens die baie uitstappie s soos by. na die Paradys,
die Silwermyn en Somerset-Strand was daar die Kol
lege Hoe'snaarn (Resepsie! ) met sy ,custard', .jelly',
.band' en meisies. Oak die jaarlikse ,Floral Fete' en
die peri odieke ,Paper Chase' deur Bloemhof, totda t
au .Kiesie' eendag in die glase beland en deur die
vrouens gevang is.

I)

"Die terme, ,Floral Fete' en ,Paper Chase' was des
tyds nag nie kontraband nie. Een Jood wou beter doen
en plaas toe bokant d ie deur van sy fi etswinkel: ,Tyd
kringe te huur' ."

"Ou Studente"
N r c o L (B.A. 1 9 06) vertel dat daar gedu
rende die eerste dekade van hierdie eeu 'n groot aantal
" au studente" op Stellenbosch was. Die verklaring vir
hierdi e verskynsel was die Oorlog. D it was manne wie
se studies op skool of aan die universiteit deur die
Oorlog onderbreek is. Verskeie het oak van Ceylon en
ander plekke terug gekeer waarheen hulle as krygsge
vangenes verban was.
" Ons jongeres ," se dr. Ni col, " het hierdie .oud
stryders' om drie redes aangeh ang. Ten eerste kon hulle
so onderhoudend vertel van die Oorl og. Daarom was

DR. \VI M.

hulle altyd gesogte geselskap tydens die gereelde wan
deIings saans voor ete.
" D ie tweede rede was omdat hulle ons oe laat oop
gaan het vir die betekenis van die Afrikan ervolk. Di t
was die persoonlike aanraking met manne soos Josua
N aude, later predikant op Gr aaff- Reinet, wat ons laat
besef het dat ons Afrikan ers is.
"Ten derde het ons uit daardie maats se vriendskap
voordeel getrek omdat hull e deur d ie bank mense van
diep godsdienstige oortuiging was."

Cap and Gown
Vana f die einde van die vorige eeu is verskeie pog ings
aangewend om akademiese drag op SteJIenbosch in te
voer. Die een pleidooi na die ander het in die Students'
Quarterly verskyn, maar die boerseuns, veraI hu lle wat
die oorlog deurgemaak het, wou van hierd ie vreemde
gebm ik niks weet nie. D ie volgende aanhaling kom uit

n brief, ger ig aan die Redakteur van die Studen ts.'
Qu arterl y, April 1905 :
" In all the great Universities of Britain, the Conti 
nent and America , the wearin g of cap and gown is
compulso ry for the undergraduates. In South Africa,
too, the system is in force at the South African College,
Cape Town . Are we to take a back seat in this matter ?
Are they alone to have the distinction of being the only
real underg raduates in South Afr ica ? Assuredly not !
" Our men seem to be ashamed of a cap or gown,
and justif y their cond uct by saying, forsoorth , that it
gives them a peculiar appearance. When every student
wears academic dres s, no one will look more peculia r
than before.
" W hat is needed is that an energetic, pushin g mem
ber of the Students' Rep resentative Council should
lake the matter up, ascertain the feeli ng of his fellow
councillors, and lay before th e Senate a request that
that body should make the wearing of academ ic dress

Prima, een van die k oshuise waam it die Te H uis bestaan bet ,
D ie ander wa.r Seeund«, T ertia en Qu art« .

D ie drie jong T ttrk e se troeiea art ,

compulsory for all College students, with the exception
of those who are attending professional courses."
Die briefskrywer se wenk is blykbaar deur iernand
ter harte geneem, want aan die begin van 1 909 is die
dra van akademiese drag deur 'n besluit van die
Students ' Representative Council verpl igtend gemaak.
In Junie 1909 lewer W. in die Stellenbosch Students'
Quarterly 'n sterk pleidooi vir "cap and gown" en se
o.a. : " . . . today (we) find only a small number of
fellows who still attend lectures in ,unhallowed ap
parel'.
"The wearing of caps and gowns , while attending
College classes, may seem unimportant as a means of at
taining this end (die eer en prestige van die Kollege)
when taken as an isolated instance, but, when looked
upon as a small portion of what is and has to become
the whole bulwar k for the defence of our good name,
it is at once evident that the wearing of academic dress
as a means to a noble purp ose, deserves attention, and
to some not inappre ciable extent help s to distinguish
our college from other local institutions. And this is
most desirable, especially with a view to what may hap 
pen in the near future, namely the selection of a suitable
place as the headquarters of a South African Uni versity.
With regard to this, our Alma Mater has very strong
claims. It therefore behoves us, her children, to further
her interests , and it is not at all improbable that, at a
not very far distant date the address of Victoria College
will have changed to the more glorious and renowned
one of ,The University of South Africa, Stellenbosch' ."
Vir ongeveer 10 jaar het die dra van akademiese dra g
verpligtend gebly vir die bywoning van klasse, maar ge
leidelik het studente die gebruik as vreemd en onge
wens beskou. Mann e soos die bekende Johan Buhr het

daarmee die spot gedrywe en teen 1 9 18 het 'n klompie
jong turke hulle dit ten doel gestel om ..cap and gown"
uit die strate van Stellenbosch te laat verdwyn.
D R. W . J . D E K 0 C K, een van hull e, vertel wat
gebeur het. Omd at hulle nie weer (soos in die geval
van die Resepsie) 'n kragmetin g op die verhoog wou
waag nie, het hulle 'n stembus aangevra :
" N a weke van woeling, huisbesoek en oortu igings
werk, het die stemdag aangebreek. W eer eens was ons
nederlaag groot.
"Uit protes het die driestuk s hulle togas aan repe ge
skeur en die daaropvolgende dae in hierdie verflenterde
rnondering klas geloop. Smalende opmerkings van ,sack
cloth and ashes' het nie ontbreek nie, maar wat volhard,
is oris, en as die windjie waai, lyk die driestuk s baie soos
poue wat met oopgespreide sterte prank!
" Vir die senaat was hi erdie spektakel blykbaar eens
teveel, want 'n kennisgewing verskyn toe dat akade
miese drag in die toekoms opsioneel sal wees. Dit was
die doodsteek, en skaars 'n week later het toga en .mor
tar board' fina al van die toneel verdwyn."
Ten spyte van die genoegdoening wat hulle destyds
gesmaak het, voeg dr. De Kock by: " Selfs die drie
stuks was bly am te verneem dat hierdie drag later weer
in ere herstel is vir spesiale geleenthede soos gradedag
plegtighede. "

In die klaskamer
DS.

J.

F . MENTZ ( 1 9 0 8 - 1910)

" Ook in die klaskamer is die oorgang opgemerk.
Hier het die skoolkameratmosfeer langsamerhand ver
dwyn, behalwe in die geval van 'n paar professore. Vir
hulle was dit baie swaar om die lat agte r te laat, maar
nog swaarder om te onthou dat hulle nie meer te doen
had met skoolkinders nie, maar met studente, waarvan
sommige taamlik bejaard was. Enkele vulkan iese uit
barstings van hull e kant was vir die studente meer
amusant as effektief."

Afrikaners, wees uself!
Dit is die wekroep wat herh aaldelik onder die studente
op Stellenb osch opklink. Daar is onmiskenbare tekens
van die ontwaking van nasionale bewussyn en daarmee
gepaard die een pleidooi op die ander vir Afrikaans,
ons moedertaal. Onder opskrifte soos ..Nou of Nooit",
..Is't ons Ernst", "Afrikaners, Lees Afrikaans" word
die Afrikanerstudent as't ware wakker geruk uit sy rus
tige kultuurslaap en bewus gemaak van dit wat sy eie is.
Hierin neem die A.T.V. onder leiding van rnanne soos
Tobie Muller kragt ig die voortou.

In 'n terugblik kon Die Burger in 1931 met reg be
weer dat die "viktorie" van ons taal op Stellenbosch
begin het . "Die naam Victoria-Kollege het sinnebeel
dig geword , al was dit deur die ironie van die geskie
denis op ' n ander marrier as die naamgeers oorspronk
lik kon bedoel het.
"Van daardie dae (1902) dagteken die toenemende
verafrikaansing van hoer onderwys op Stellenbosch.
Hier is toe vir die eerste maal gewaag -, ja, dit het be
slis moed vereis, om selfs aan ons eie vriende te bewys
dat beoefening van die wetenskap deur middel van
Afrikaans wel deeglik moontlik is .. . dit het geblyk
dat die wetenskap daardeur meer krag en lewe en oor
spronklikheid gekry het."
Maar dit was meermale nodig om hard te praat.
Luister na Uw Mede Afrikaner se beskuldigende woor
de in 1905 :
"W ij zeggen allen dat we Afrikaners zijn, dat we
onze taalliefhebben. We roemen allen erop dat Stellen-

bosch de naarn heeft van te zijn de "Mecca" van de
Afrikaanse studerende jeugd. Is 't ons Ernst? Zater
dag na de ernstige toespraak van "Onze Jan " was ik
op 'n kospartijtje. Wat hoorde ik daar? Afrikaanse
jonge heren en dames spraken met elkaar bijna niets
anders dan Engels! Wat is de oorzaak hiervan ? Is het
de rnacht van de gewoonte? Hoe eerder we genezen
worden van zulk 'n slechte gewoonte des te beter. Is
het omdat we ons schamen over onze schone taal ?
Omdat we menen dat men geen behoorlik gesprek kan
voeren dan in 't Engels? Hoe eerder we dan ophouden
met huichelen en eerlik ervoor uitkomen dat we onze
taal verachten en niet liefhebben des te beter.
Nogmaals, jonge Afrikaners van Stellenbosch : Is 't
ons ernst?"
Geleidelik het verbetering gekom. "Selfs in die kJas
kamer het dr. D. F. Malherbe, in die afwesigheid van
dr. W . J. Viljoen, dit gewaag am daarvoor te pleit."
By die verskyning van J. H. de Waal se Johannes van
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Wijk, doen die A.T .G. 'n dr ingende beroep : " A fri
kaners ! Lees A frik aans! " - gedagtig daaraan " hoe
min daar alsnog gelese worde in Afrikaner Kringe".
Tobie Muller pleit in die tyd vir Afrikaans as spreek
en skryftaal en as mediwn van onderwys en koppel sy
pleidooie aan die ontwak ende nasionale gevoel. Deur
die reeds gesproke taal ook tot skryftaal te verhef, sal
verhoed word dat Afrik aans "opgesplits word in dia
lekte of verbaster met Engels" en die onontbeerlike
eenvormigheid van taal verseker. So 'n standpunt "be
vredig beie oris gesond verstand en ons volksgevoel"
want "er worden than s tonelen afges peeld die de on
miskenbare tekenen zijn van ' t ontwaken van die volks
geest tot 'n nation aal bewustzijn".
In Augu stus 19 0 8 lewer dr . D . F. Malan 'n toe
spraak op Stellenbosch, wat beskryf word as " Een in
tellektuele feest van 90 minuten" waarin hy onornw on 
de verkl aar dat Afrikaans g' n patois is nie, dat Neder
lands nooit die taal van Suid-A frika sal of kan word
nie, en dat , om ons nasionaliteit te behou , Afrikaans
as kultuurtaal gebruik moet word.
Selfs studente wat in hierdi e tyd in Nederland stu
deer, beywer hulle vir die hand hawing van Afrikaans.
Daar is 'n vereniging van Afrikaners gestig en in 1908
is die statute van die veren igin g geheel-en-al in Afri
kaans opgestel. In 191 2 stig 'n groepie van hulle, o.a.
T. B. Muller en B. B. Keet, 'n " Afrikaanse Studente
Album", Elke teken van vordering hier pl aaslik word
vanuit die vreemde toegejuig.
In 19II word die eerste Taalkon ferensie op Stellen
bosch gehou en in September 191 2 volg die Studente
Taaldemonstrasie. D eur die op voerin g van " Magrietha
Prinsloo" bewys die A.T .V. in 1913 " dat Afrikaan s
d ie geskikste taal is om die diepste gevoelens van ons
yolk oor taal, geskiedenis en godsd iens weer te gee" .
Die stroompie het 'n bru isende vloed geword. Saam
met die vordering van die moedert aal, het die belang
stelling in die vaderlandse geskiedenis ontwaak. Die
wagwoord het geword: "Die Taal met die Geskiede
nis; die Geskiedenis in die Taal".
In 1918 kon Timo Kriel in die Universiteitsblad
oor Afrikaans skryf : " O ns vorder! Ons vorder vin
nig, ja, ongelooflik vinnig. Di e kur sus in Nederlands
is verander in 'n kursus in Nederland s en Afrikaans,
en prof. J. J. Smith sal die stoel in Afrik aans beklee .
Buitendien is daar nog die vooruitsig dat ons eerste
groot volksdigter, Jan Celliers, in verband met hier
die fakulteit, alhi er sal werksaam wees. Sonder twijfel
sal Afrikaans binnekort die voornaamste en populairste
onderwerp word aan ons U niversite it."
"Laat praat wie wil; en laat keer wie kan! "
(Jan Celliers)

Excursion and College
Reception
Vroe g in die zoste eeu kla studente meermale dat daar
nie genoeg ge leen thede op Stellenbosch bestaan vir
mans en dames om op sosiale vlak met mekaar te ver
keer nie. Party koshuise het toegelaat dat mans een keer
per week die senior dames uitneem! Dis al !
T og was daar van die vroegste tye op Stellen bosch
ger eelde sosiale gebru ike en geleenth ede wat kleur aan
d ie studentelewe geg ee het. Dink maar aan die D ebats
vereni gings se jaarlik se Entertainments wat lat er ont
wikkel het in opvo erings van hoo gstaande geha lte. En
die professorate "at h omes" , aan vanklik aan hu ise van
die professore, maar later in die K ollegesaal. Hi erdie
gebrui k het egter teen d ie einde van die vorige eeu uit
gesterf. En dan die gereelde ekskursies van die Debats
verenig ings en huis funksies deur koshuise, meestal in
die vorm van pieknieks, waarheen die maats met deft ige
gedrukte kaartj ies uitgenooi is!
H . de V . gee sy indrukke van die eerste Excursion
wat hy bygewoon het in die S. S. Quarterly, April
19°7 :

Almost every old Stellenbosch student, whether he
made a name for himself as athlete, student, or loafer ,
takes a great delight in talking about the annual ex
cursion, given by the different debating societies of
this pl ace. M any fellows, therefore, who come for the
first time to Stellenbosch knew something of this ex
cursion before their arrival, and , needless to say, the
maj ority of them usually look eagerly for ward to the
evenin g on wh ich it is to be celebrated.
At the fi rst meet ing of the Debating Societies it was
announced, amid cheers from the old members, that
the annual excursion was to be celebrated the follow
ing Frid ay. The new fellows, speak ing from a per
sonal point of view, received it with mingled feelings
of fear and joy. By th is time they had learned by exFoto regs 00: 'n Ti piese Ek sku rsiegroep
van die Union, Victoria College, en
G y m nasiu m Debatsverenigings, 190 7 .

Foto regs onder: O ns het nog nie afge leer om
117aatlemoenfees te vier nie!
D ie fo to is geneem by geleentheid va n die vntgtefees
wa t aan die begin van elke [aar de ur die
N.G. Gemeenie St ell enbo.rch-Sentraal vir alle
eerstejaarstu dent e aangebied word.

perience not to put too much faith in what was told
them, for it seemed as if mysterious ceremonies were
connected with almost every institution - ceremonies
in which the poor, uninitiated newcomers had, with
very few exceptions , to act the part of passive suf
ferers . In this case, however , they were agreeably dis
appointed, for all students enjoyed perfect equal ity of
rights.
In the course of the next week provisions, such as
sandwiches, mineral waters, fruit, etc., were procured
by the committee, whilst the individual members were
busy getting up their "tog-outs" .
By Friday everything was ready. At about 5.30 p.m.
the members of the three diff erent societies, Union,
College and Gymnasium, began to roll up one after
another. In about half an hour's time all were as
sembled, and the wagons , containing the bands , drawn
up in front of Bloemhof. Indeed a motley crew! In
dia, America, Europe, and even H ades are all repre
sented . The minister, the "toW' , the doctor, and the
loafer mingle freely with the nigger, the nun, the
waster, and the rest of the unprofessional types of the
lower classes.
After a few select pieces had been played by the
bands , and a last farewell glance had been taken of
the beautiful forms adorning the privileged balcony of
Bloemhof, the crowd separates into three companies ,
each company going to a separate farm .
The wagons containing the provisions and the band
are drawn by a long team of human donkeys, that are
parti cularly lively for their species. I may just add here
that I left a little before the wagons , and arrived at the
place of our destination about a quarter of an hour be
fore them. After their arriv al some fine speeches were
made, and these were followed by songs and recitations.
Dan volg die fees en die gebruiklike geveg met
waatlemoen skille.
,,1 was wet to the skin, but glad I was when I came
to the light to find that it was but juice, and not
blood . Indeed there was but little to choose between
my clothes and a rag dipped in watermelon juice and
then rolled in the sand.
Die volgende more staan hulle op, moeg, tam, taai
en Iyfseer, maar dis gou verby, "and now I can only
think with pleasure of the enjoyable evening that we
spent on the farm , and look forw ard with almost
childlike eagerness to the excursion of 19°8" .
En dan natuurlik die "Students' College Reception".
"Ask any student at the Victoria College what the great
event of the first quarter of the year at Stellenbo sch
is, and he or she will undoubtedly answer : .Don't

you know? Why, it' s the Students ' Reception of
course.' " So skryf 'n waarnemer in 19 0 7 .
Die Resepsie is georganiseer deur die Students' Re
presentati ve Council en is bygewoon deur studente,
p rofessore, oud-studente, prom inente inwoners van die
dorp , die lede van die Stadsraad, verteenwoordigers
van die S .A.C. en ander gaste uit Kaapst ad, PaarJ,
Wellington, Worcester en Roberts on. Di e jaar was
daar sowat 1000 gaste. "The grandest sight I witnessed
was when the .ranks' arrived. The students moved en
masse at this grand spectacle, and then began a search
ing for partners which could be taken for a direct ex
perimental verification of the Zoroastrian doctrine of
polarity ."
Maar ook hierdie gevestigde gebruik het met die loop
van tyd sy glans en glorie vir menige student verloor.
Die studente het meer aktiewe sosiale bedrywighede
verJang, en veral wou hulle dans. Van ongeveer 1912
woed die " danskwessie" en lei tot menige warm de
batsvoering, monstervergadering en bespreking in uni
versiteitspublikasies. In 191 2 kla een rubriekskrywer:
"There are some Colleges in this world which give
succesful dan ces. Cann ot v .c. do the same?" , en 'n
ander kla: "Ek weet nie maar dit lyk vir my of ons
vooruitgaan wat studie en politiek praat betref, maar
in die meer karakteri stieke studentelewe - sing, grap 
maak in die klas, vertr oulike en gelyke omgang met
mekaar, ons so stadigies agteru itgaan ."
Hoe party studente oor die Resepsie gevoel het, blyk
daaruit dat dit die bynaam " College Hoe'snaarn" ge
kry het. En D R. W. J. D E K 0 C K beskryf dit ( in 1917)
as "die styfste, korrek ste, oninteressantste bly-om-ken
nis-te-maak-funksie" denkbaar, en die bywoning daar
van as 'n "beproewing". Hy gaan voort: "Die tyd het
aangebreek om handelend op te tree en die volgende
voorstel is by die Studenteraad inged ien : ,D ie Stu
denteraad sal hom beywer vir erkenning van 'n bal
( dans) as integrale deel van die Resepsie! '
,,'n Mens sou kon dinkn atoombom het Stellenbosch
getref en die konstern asie en verontwaardiging wat ge
volg het, het uitgeloop op 'n monstervergadering wat
gemik was om hierdi e verwaande mannetj ies behoor
lik op hul plek te sit. T alle briljante ontluikende rede
naars ,drunk with enthusiasm . . . rushed furi ously to
the attack' teen wat hull e bestempel het as iets uit die
bose en 'n terugkeer na die dae van Sodom en Go
morra. En groot was die slagting.
" Aan ons kant was daar nie 'n enkele erkende spre
ker nie en noodgedwonge is Vernon Brink vooraf, met
groot moeite, oorreed om as mondstuk op te tree. Die
voertaal destyds was nog Engels en spoedig het geblyk
dat sy sorgvuld ig voorbereide ,toespraak ' geen toe

spraak was nie, maar 'n model opstel, totaal onvanpas
vir die geleentheid. Om sake verder te vererger, was
Vernon, weens sy onverrnoe om 'n toespraak af te
steek, verplig Om sy opst el voor te lees. Ho e verder
hy deur sy meesterstuk worstel, hoe luid er en uitbun 
diger word die spottende gelag vir sy aaneengestr en
gelde groo t woorde en bewende broekspype ! En toe
hy eindig met ,W e raise our voice in protest aga inst
this puerile and lament able attemp t to elevate a con

glomerated accwn ulation of personal pr ejudices to the
digni ty of an aesthetic prin ciple', moes selfs sy ge
trouste makkers die trane uit hul oe vee !
" Die mann e wat Stellenbosch van rnorele ond ergang
ge red het ? Soek hulle vandag in die hoogste kr inge
op haas elke terre in, hetsy die polit iek, uni versiteit,
kerk of nywerheid - ja, maar fluister dit saggies van
hulle, by ge1eentheid selfs op die dan svloer! "

19 18 - Gedenkwaardige Jaar
Die jaar 191 8 was 'n jaar van jubelende fee stelikheid en di epe rou. Dis asof
die Universiteit in sy nuutgevonde vreugde deur die doodsleep van die
Griep daaraan herinner word dat die toe koms nie aJtyd 'n bed van ro se sal
wees nie ; dat sukses en teenslag nodig is in die geestelike opbou van die mens
en van' n inri gting soa s die U niversiteit.

De Schoonste Dag
Op 2 Ap ril 1918 het die Universiteitswet, wat reed s
in 1916 deur die Parlement aangeneem was, in wer
king get ree. " D e schoonste dag uit gans de geschiedenis
van de opvoedin g te Stellenbosch en van Zu id-Afrik a
is aangebroken. Het Victoria-K ollege is niet meer ,
maar in haar plaats is getreden de U nive rsiteit van
Stellen bosch." (U niversiteitsblad, April I 918.) " De
hoop, de wens, de verwachting van honderden en dui 
zenden in ons land , zijn voor onzer aller ogen werke
likheid geworden" ( d r. Cillie).
Die feestelikhede was 'n triomf. D ie opt og van "een
stee r jonggeslacht" na die Kolle gegebou; die dien s in
die kerk om " de Allerhoogste onze Uni versiteit te wij 
den"; sportbyeenkomste in die middag waar die huidi
ge stud ente teen die oud studente kragte meet. Die
hoogtepunt kom die aand met die voorstelling van
die begrafnis van die oue en die geboorte van die nuwe.
"N og nooit is er blijmoediger begrafenis gevierd dan
bij deze gelegenheid . . . niet uit disrespek voor het
overledene - neen 'tis uit Iiefde ." Onder luide toe
juiging tree Minerva tevoorskyn uit 'n donker rook
wolk wat die swartbesluier de Iykbaar van die Victoria
Kolle ge omhu!.
"Then Minerva departed from the th ronged Qu a
drangle amid joyous applause while the Municipal
Orchestra burst into a loud paean of prai se that awoke
an echoing thrill in every heart.
" Out of the ashes of the past, Minerva has arisen.

That she may have a long and prospe rous life and that
she may honourably fulfil her task of enlightening and
enabling each succeeding generation, that is what we
pr ay for our Minerva - the University of Stellenbosch."
"HeiI, driem aal heil aan onze Volksuniversiteit en
haar zusters! Moge zij zich met luiste r verheffen tot
de eerste rang in de rij der wereld Universiteiten."
( Prof. N . J. Brummer)
G 'n wonder nie dat al die studente daardie jaar, in
die woorde van dr. J. G. Meiring, "eni germate aan 'n
superi oriteitskompl eks gely het " .

Die Swart Oktobermaand
Skaars ses rnaande later, word die hele land , en ook
Stellenbosch , in rou gedompel deur die Griepepidemie.
On der die studente het die gevreesde siekte ses slag
off ers geeis, t.w.
Johannes Steyn
Eben Rorich Odendaal
Johanne s A. ( Ho ffi e) H offman
Gide on (G ippie) Jacobus Joub ert
M. C. Lamprecht
Melt Johann es van Schoor
Verskeie oud-studente het ook aan die siekte beswyk,
o.a, Pieter Johannes Thorn, C. F. de Villiers, J. J. Mul 
ler, en Johnnie Beukes, 'n vertroude studentevriend
wat 'n groo t rol gespeel het in die kultuurbedryw ig
hede op Stellenbos ch.
Die gr ootste skok vir Stellenbosch was egter die
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D osente en St udente va n die Uni versiteit van Stellenbosc b, 1918. Net eenkeer na 1918,
in 19 24, is ' n enke l fo to van at die do sente en studen te ge lleem .

heen gan g van die geliefde dr. Tobie Muller. " H ij
was een cut 'n rniljoen" skryf dr. G. B. A. Gerdener
in die Universiteitsblad, Des . 1918. " Laat 'n monu
ment tot sij nagedachtenis prijk in marmer, maar vera I
laat sij ideale prijk in die hart van jou Suid -Afrika ,
wal hij so goed verteenwoordig en so innig liefgehad
het."

With souls of men , not in my ken
They mingle nearer than before.
To them the victory, me the pain,
For me no light !
They kn ow wh at none can here explain .
Death brin gs a change, - a wider range 
For life in Truth , end s mortals' fight.

i\ RE FLE C T I O N A F T E R THE E P I D E M IC

A pain I cannot know nor tell,
Di sturbs my Soul :
I still am living, strong and well ,
While others went, though e'en more bent
Upon True Life, one true , Great Whole.
Men I have mingled with, and known
M ingle no more!
Yet joy! they are not hence alone:
34

And yet life is not wh olly dark :
All would be light,
Could only childlike, simple faith
Beam on my way, to that vague day,
When Life's long Day dawns on De ath's Night.
F. ME Y E R
D R. H . O. M I) N N I G skryf : "Die Griep het 'n baie
dieper indruk op ons gemaak (as die Oorlog); dit
was so naby ons. Die weke claar in Oktober 1918 is
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D osente en Studente van die Univ ersiteit va n Stellenb oscb, 19 18 . N et eenk eer na 1918 ,
in 1924, is ' /1 enh el [oto van at die do sente en studente gel/eern .

heengang van d ie gelief de dr. T obie Mull er. " H ij
was een uit 'n milj oen" skryf dr. G. B. A. Gerdener
in die Universiteitsblad, D es. 19 18 . "Laat 'n monu 
ment tot sij nagedachtenis prijk in marm er, maar veraI
laat sij ideale prijk in die hart van jou Suid- Afrika,
wat hij so goed verteenwoo rdig en so innig liefgeh ad
her."

W ith souls of men, no t in my ken
They mingle nea rer than before .
To them the victory, me the pain ,
For me no light!
They know what none can her e expl ain .
Death brings a change, - a wide r range 
For lif e in Truth, ends mortals' fig ht.

A KEFLE CTION A FTER TH E EP I DEM IC

A pain I cann ot know nor tell,
Disturbs my Soul :
I still am Jiving, strong and well,
While others went, tho ugh e'en more bent
Up on T rue Life, one true, Great Whole.
Men I have mingled with , and kn own
Mi ngle no more!
Yet joy! they are not hen ce alon e:
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And yet life is not wholly dark :
All would be light,
Could only child like, simple faith
Beam on my way, to that vag ue day,
W hen Life's long Day dawns on De ath's Night.
F. ME Y E R
D R. H. O . M b N N 1 G skryf: " D ie G riep het 'n baie
dieper indruk op ons gemaak (as d ie Oorlog); dit
was so naby ons . Di e weke daar in Oktober 19 18 is

onvergeetlik. 'n Klompie van ons het die Poskanto or
gedryf; dit was nogal grappig. En tog was alles gou
Yerby en grotendeels vergeet ."
So is dit: die lewe gaan voort, veral vir die student
wat altyd vorentoe kyk, waar sy toekoms Ie.

Oujaarsaand
Te n gevolge van die Griepepidemie moes die pasge
stigte Univers iteit tydelik sluit. Eksamens moes egter
geskryf word ; daar was g' n ander uitweg as om na die
epidemie te heropen nie. Die gevolg was dat Grade 
dag eers na N uwejaar gehou kon word .
"So het dit gekorn" skryf Medepligtige, " dat 
miskien vir die eerste en laaste keer, Stellenbosch op
'n Ou jaarsaand nag gewemel het van studente. Sand er
een of ander viering kon hierdie dag nie verbygaan nie.
Middernag - wanneer die fris jong nooi, 191 9 , haar
verskyning maak, en 'n afskeidsgroet toewuif aan die
afg eleefde au dame, 1 9 18 - rnoes 'n merkwaardige

word in die annale van die studentelewe op Stellen
bosch. Die beste koppe is bymekaar gebring. 'n Plan is
gesmee en in besonderhede uitgewerk.
"Die skema was in kort dat die hele groep (studen
te) by elkeen van die bekendste pr ofessore na rnidder
nag sou gaan besoek afle om aan elkeen 'n nuwejaars
groet oar te bring, elkeen op sy sterk punte, swakhede
en eienaardighed e te wys, en aan hom 'n suiwere rig
snoer te gee vir die pas-ingetree jaar."
En so het die massa beweeg van prof. J. J. Smith na
dr . Gie, prof. N otcutt, prof. Ma ckenzie e.a. Aan dr.
Joubert is 'n brief gerig waarin o.a. met groot belang
stellin g gevra is na die welsyn van die volgende broei
se1 kuikens !
Die wat die aand saam was, sal dit altyd onth ou as
een van die merkwaardigste gebeurtenisse in sy stu
dentelewe! Vandag lyk dit miskien baie jeugdig, rnis
kien ietwat gevoelloos - maar, dit was spontaan, dit
was iets nuu ts, dit was studente, en - dit was Ou jaars
aand l"

, ,"
" Borse 1..
(Tcud onueranderd)
Hoe dikwels hoor ons nie n geroep van "borsel!,
borsel I", en hoeveel van die wat die woord bijn a
dageliks gebruik, weet wanneer, waar en hoe die woord
ontstaan is?
Dit is oak een van die uitdrukkinge die sij ontstaan
te danke het aan die studente lewe van Stellenbosch,
en net soals b.v. die uitdrukking, " ek het hoog aan
hom" vir " ek kan hom nie veel nie" , so werd ook
" borsel" vroeger alleen gebruik deur Stellenboschers,
ou-Stellenboschers of deur 'n paar die in aanraking met
Stellenboschers gekom het. Nou, egter, is die woord al
ons hel e land deur bekend "van die Kaap tot Del go's
Strand ".
Maar omdat die oorsprong aan so min bekend is, en
am dit te bewaar vir die nageslagte, sal ek hier die
storie daarvan vertel.
Dit uitdrukking is gebore in W ilgenh of in die na
jaar van 1 907. D aar is seker min plekke waar meer
origin aliteit aan die dag gele word dan op W ilge nhof,
en niemand die daar nie th uis was nie, kan h om nooit
verbeel wat daar alles plaas vind. So kort voor die
eksame als die werk op sij hardste is, dan is die stu
dente gewoonlik oak op hul dolste, am so 'n bietjie
stoom af te blaas.
Dit was toe weer so ka rt voor die eksame dat een

middag net na die ete twee kerels, die baing groot
maats was, nl. Ant oon Stegmann, nou predik ant op
Port Elizabeth, en Jan Spruyt, vice-principaal op
Ermel o in die Tr ansvaal, aan die spee1 was in Wilgen
hof sij agterplaas.
In die stoeierij het Spruyt op die grond geval en
natuurlik was sij baatjie toe vol stof.
"Kom borsel mij nou af, " het hij aan Stegmann
gese. "Ek sal dit met mij hand doen.' Antoon het toe
die stof afgeslaan, maar Spruyt was nie tevrede daar
mee nie, en wou na g verder afgeb orse1wees.
Antoon het weer afgeslaan maar dit was nag nie
skoon genoeg nie, en toe roep Ant oon 'n paar van die
kerels die daar bij was en se: "Kom help mij om Spruyt
sij klere te borse1 dat dit mooi skoon kan word ."
'n Paar het Spruyt toe vas gehou terwijl die ander
die " stof" help af borsel het.
Dadelik het die idee van iemand sij klere op die
manier af te borsel bijval gevind, en een na die ander
moes aan die beurt kom om hulle klere te laat borse!.
Bijna elk een op Wilgenh of het dieselfde midda g sij
beurt gekrij en " borsel" was 'n geijkte term daar en
sou gouw oak verder deur die land bekend raak.
S .S . K W AR T A A L B LA D, S E P T . 1 9 I
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Die verhaal van

Honderd Jaar
Hoer Onderwys

Akademiese groei;
Huisvesting; Studentelewe;
Sport; die Universiteit se
bydrae op elke gebied van
die Volkslewe; die
mense wat tot die glorie
van die Universiteit
bygedra het en die belangrike
mense wat deur
Stellenbosch opgelewer is.
Geillustreer met honderde

geskiedkundige foto's.
'n Pragboek, groot van
formaat, gebind in kunsleer.

Verskyn teen die midde1
van September by die
Nasionale Boekhandel Beperk.

Dames op Stellenbosch
Tot aan die einde van die vorige eeu was die voorreg
om H oer Onderwys op Stelle nbosch te geniet, byna
uitslui tlik gereserveer vir d ie mansgeslag. Nerens in
d ie herinneringe van oud-studente uit daardie dae,
word hierd ie feit juis betreur nie. Inteendeel, dit is as
vanselfsprekend aanvaar en die mann e kon op grond
daarvan vir hull eself vryhede veroorlo of wat in teen 
woo rdigheid van dames as gebrek aan goeie man iere
vertolk sou word. Van die eerste dames sinspeel selfs
daarop dat party mans nie baie ingen ome was met
hulle teenwoordi gheid nie!
" In r88 7 the fi rst lady-student made her debut at
th is University" writes Miss T. H anekom in r934.
"The men seemed to hail her as an imposter, and pro
tests were heard on all sides. One gentleman wrote an
indi gn ant article in which he accused her of usurping
the rights of the men, of diverting the attention of the
Professor s, and thus preven ting them from giving
pro per lectures, and of settin g and evil example to all
othe r women . In 189 3 someone else accused the ladies
of 'carrying the joke too far'. Gradually, howev er, the
lady-students were tolerated and in 1894 someone
wrote : 'Let us not crush them, but let us take care not
to let th em rise too high and take the lead'."
Hi eruit moet ons egter nie afle i dat die toegewyde
manstudente nie in die skoner geslag belang gestel het
nie. 'n Aanduiding daarvan is die herhaalde verwysings
na die Bloemhof-dames. Die "Rank" se versk..yn ing in
die strate was blykbaar gereeld 'n rede om die ernsti ge
studies te onde rbreek. Dit het enkele selfs tot digterlik
heid gei'nspireer! D ie volgende Latyns-Engelse ge
dig, ingestuur deur ds. J. R. Albe rtyn, is opgestel deur
ds. P. K. Albertyn en van 'n opskrif voorsie n deur ds.
(later dr.) A. D. Liickhoff. "Dit wys dat twee sedige
predikante tog op 'n seker tydperk van hulle lewe nie
van sentiment en romantiese sin ont bloot was nie" se
ds. Albertyn.
PUEL LAE BLO EMH O F A E I N
T H UN DE RSTORMO

Puellae Bloemh ofae one fin e af ternoonae
Exeunt in rank o et file -ibus bonis,
Ad beautiful mont em cum name Papegaaium ,
Puellae! Puallae! Cur cur so alone-is?

They speedily came-unt under the firres,
Et bene projeete nt cum denne balli rres,
Quwn suddenly venit a thunderclaporwn
Quod fecit the montem to qua ke et echorum
Celeriter raina in buckets descendit,
Et illae - of course - sunt with out embrelloris,
Et drench it them bene , like drowned ratarum.
Puell ae! Puell ae! Quid sorry plightoris!
Mid rivers of aqua , et streamos of water
Arrivent in town a, no file, no rankoris!
Salt teares they minghlunt cum sweetibus aquis.
Puellae! Puell ae! Cor mea est sore-is!
Hin c illae lachrymae!
Dieselfde gees spreek uit 'n gediggie van A.B.C.
om Rosenhof se dam es op Stellenbosch te verwelkom.
W E LK OM : ROSENH OF

On s wil graag aan al die mooi Rosies laat weet,
D at ons in ons midde 'n welkom hul heet:
Di e knoppies wat nuwt op Athen e kom groei,
W at hier kom ontwikkel en groat word en bloei.
Die Rosies in Rosenh of pragtig en mooi :
Di e Rosies so wit en so puik en so mooi !
On s weet jul is almal verplan t in die jaar,
D us heet ons jul welkom jul alger te gaar.
On s hoop dat die tijd wat jul tussen ens blij,
Jul vriendskap en laggies van almal sal krij;
W ees thuis onder ons en ons is tevree :
Di e welkom is al wat ons julie kan gee.

Van Bloemhof
"At Homes" en "Lolls"
Een oud-student wat inspekteur van skole geword het
vertel met smaak van "d ie ontmoe tingen 's Zaterdag
namid dags met sekere begunstigde jonge dametjes
uit Bloemh of onder de gastvrije vijgeboom en druiwe
stok van Evergreen", en van die midd agwandelinkies
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wat opsetlik en noukeur ig beplan was om die Bloem
hof-span iewers raak te loop, om dan na 'n " veelbe
tekenend en bemoedi gend glimlachje van de lippen
van de ,uitverkorene' gelukkig en opgeruimd huis
waart s te keren".
" En die maand elikse ,At H omes' te Bloemh of!
Vr iend, zullen we die ooit vergeten? " Die midd ag voor
so 'n " At H ome" is meerm ale deur gebring met die lees
van Engelse boeke am d ie tonge los te maak, want in
die dae was Hollands streng verbode in Bloemh of.
In sy boek South African Tr aits beskryf ds. James
Mackinn on die studentelewe in die vroee tagt igerj are
van die vorige eeu en verwys soos volg na die dames van
Bloemho f : "T hese fair ones, in their g raduation dr ess,
are the object of the reverence and adm iration of . . .
the stud ents from th e College, who fall m ightily in
love with them - even the sober young divines get en
trapped in an 'affair'."
Volgens ds. Mackinn on was die atmosfeer in die
" Athene van Suid-Afrika" , soos hy Stellenbosch noem,
beslis godsdienstig, streng puriteins. Een van d ie ver
naarnste vorme van vermaak was d ie sg. " loIls" , gese!
Iige partytjies aan hu ise van die professore. D ie stu
dente en die dames het onafhanklik van mekaar daar
heen gegaan, maar die aanvanklike beskroomdheid het
gou verdwyn en stiptelik r z-uur, wanneer die teken vir
huis toe gaan ondubbelsi nnig gegee word, stap elke
student styf ingehaak by 'n dam e huis toe, " taking th e
longest way home the y can think of. Th e reader need
not be told that a stroll at that witching hour in that
soft climate is somewhat sentimental" .

o T emp oral

0 M ores!

Dames begin Tree in
die Diens van Minerva
Die "droogte " aan die skoner ges lag aan die Kollege
self sou egter nie lank duur nie. Jan Winterpeer deeI
mee dat die eerste damestud ent saam met hom in die
Senior B.A .-klas was in 1 8 8 !. Sy was 'n mej. D icken
sen. Mev. Paul Roos (m ej . Susie Kuhn) het in Jan.
1901 as student na Stellenbosch gekom. Benewens haar
was daar twee ander dames t.w. mejj. Lydia van Ni e
kerk en Mir iam de Villiers wat in Ju nie 1900 met hull e
studies begin het. Hulle dri e, se sy, was glo nie die
allereerste damestudente aan die Kollege nie - 'n aantal
jare terug was daar twee ander, 'n mej. T indall en nog
een . ( D ie ander dame was mej. Mary Welsh.)
In 1 908 , so dee! dr. A. J. R. van Rhijn mee, was
daar 6 dames in die Junior B.A.-kl as en dr. W. J. Vil
joen het hull e welkom gehee t met : " Ik ben blij dat de
deuren van onze Un iversiteiten eindelik open staan
voor de dochters van Eva die ook in Min ervas dienst
willen treden ."
Me v. Roos vertel verder hoe die eerste dames op
Stellenb osch geleef, gewerk en ontspan het :
"Daar was toe nog nie 'n koshuis vir .college' -dames
nie, maar die bestuur van Bloemhof - dit was ook
v66r die dae van die mooi Neethlinghof - het vriende
lik toegestaan dat ons in Bloemh of kon loseer. Later
het Bloemhof so vol geword dat die au Eikenhof,
vroeer 'n seunslosieshuis, nou Rozenhof, aangekoop
is. On s dr ie .College' -meisies, tesame met 'n klomp ie
meisies van Bloemhof se onderwyseres-diplomaklas het
toe daarheen verhuis. As hui svader en huismoeder het
ageer wyle ds. H. Gonin en sy eggen ote (nou mev. die
wed . ds. W . A. Joubert). Die gebou was maar lied erlik
en uitgel eef ; 'n mens het amper met Iewensgevaar die
trappe op en af geklim. Die badkamers, met sement
baddens, was in 'n buitegeboutjie en ons moes oor die
agterpl aas en dan oor die tenni sbaan loop om daar te
kom. Nieteenstaande al die ongeriewe het ons ou klorn
pie seker ons ge!ukkigste dae op Stellenbosch in ou
Eikenh of deur gebrin g.
" Ek d ink weer aan ons besoekaand ieder Vrydag
aand toe ons ons vriende ken ontvang sander da t na
vraag gedoe n was of hull e nou juis 'n neef of 'n broer
of enig ander familielid was, of saam met hull e na 'n
konsert of opvoering in die .College'-saal gaa n. Die
Kon servatoriumsaal het toe nag nie bestaan nie. Die
bioskoop was toe ook nag onbekend, en instede daar
van het ons op 'n Saterd agaand in geseIskap van
vriende die vergaderings van die College-debatsvereni
ging bygewoon.

r c r 0 R I A - K 0 L LEG E, NOV. I 9 0 5
Staande: Lydia van N iekerk, Frances jl,1urray, Jean nie Milne, H ermine K rige, M aggy L outo, Eugenie M arais.
Sittende: M argy le R oux , Susie Lo ock, Elizabeth H offm an n, A nnie Botha, Joh anna van N iek erk .
Voor: Gertie lV ebb, H ildergarde van del' Poel, N ell van H eerden ,

DAM E S A AN D I E V

"Ek dink weer aan die lekker tenn ispartytjies op die
ou Eikenhof- en Tehuis-b ane, aan die pieknieks, ge
woonl ik op 'n Saterdag. On s vrien de is toegel aat om
die Vrydagaand tevore vir ons te kom help botterham
metji es maak. Ek dink aan die heerlik e wandelinge,
oak op 'n Saterdag m iddag , na wyle mnr. W icht of mnr.
De Leeuw se plaas om te gaan vrugte eet, of na die
aarbeivelde, regs van die nuwe brug wat onlangs oa r
die Eerste Rivier gebou is, waar, aan klein tafeltjies
onder die eikebome, ons na hartelu s aarbei kon eet teen
'n ger inge prys.
"In daardie dae was die plaas van mn r. Piet Roux,

Most ertsdrift, heeltemal buitekant die dorp; daar was
nie hu ise verder as Gre ylock nie. As ons dus op ons
gewone middagwandeling gegaan het tot waar die
WiIgeboom nOll staan, was ons ver in die veld.
" Ons getal Eikenho finwo ners het gou so aangegroe i
dat daar planne gemaak moes word am ' n aparte hui s
vir die .College' -rneisies en .parlour-boarders, soos ons
hull e die dae genoem het, te huur . Die bestuur het toe
daarin geslaag om die huis Iangs dr. N eethling, waar
mnr. Bob Loubser nou woon , te kry. D aar was die
meisies ond er toesig van mev. ds. Durniny (nou Nel).
Na 'n tydj ie is Arcadia gehuur. D aar was ons onder
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toesig, eers van 'n mev. Neethling, en later van die on
vergeetlike mej . Nellie Hauptfleisch, wat ook later die
eerste prinsipale van Harmonie was. Sy het dikwel s
gese dat die Koshui sbestuur ons eerste paar rneisies vir
'n kwartaal vern iet in die nuwe H arm onie moes loseer
as vergoeding vir al die ongerief wat ons in die ver
skiJlende ou koshui se deurgestaan het. On geri ewe nie
teenstaande , was ons seker net so gelukkig, so nie ge
lukkiger nie, as die meisies van vandag in hul p ragt ig
ingerigte koshui se.
" D ie groot gebeurtenis van die ,College'-jaar - be
halwe die opvoerings van die twee debatsvereniginge,
was seker die ,College' -resepsie. Verlangend het ons
daarna uitgesien, en wat was ons bevreesd dat die uit
nodiging van die ,reg te' persoon ni e betyds sou kom
nie, Wat 'n bedrywigheid was daar om so gou moontl ik
'n wit sybloesie of 'n wit moesselien-r okkie klaar te kry.
Soms is oubaas ,Mackie' se Latynse klas ,gebunk' om
die laaste stekies en strikkies te maak."

Groepslewe
Di e getal dames het geleidelik aangeg roei en weldra
'n faktor geword waarmee deegl ik rekenin g gehou
moes word . Op akadem iese terrein het hulle op gelyke
voet met die mans meegedin g. Di e onderwys en ander
professies het vir hulle oopgestaan en hulle het meer
en meer van hi erdie geleenthede gebruik gema ak.
In die jare voor 1920 was die dames egter nog aan
streng sosiale gebruike onderwerp. Dit was volgens
men ige strenge moeder nog onvanpas vir 'n dame om
alleen met 'n jongman uit te gaan, en dit in d ie donker!
Hierdie dinge het seker daartoe bygedr a dat daar in die
dae 'n baie aangename groepsgees geheers het. Volgens
mev. Marie Malherbe (1917) was dit juis hierdie
groepslewe wat die blywendste indruk op haar gemaak
het. ,,0," se sy, " ons het oak aileen met 'n kerel ge 
f liek, na konserte en kafees gegaa n en meerm ale Sater
dagaande twee-twee na 'n vergadering van die Deb ats
vereniging gegaan, maar vir die res was ons altyd in
groepies. Ons mansvriende het selfs in groepe kom
k uier. Jy het altyd deel van die g root stundentegemeen
skap gebly en in d ie gro ep beweeg."
In hierdie tyd het die koshuise se jaarfunksies altyd
di e vorm van 'n piekniek aangeneem waarheen die
maa ts met deftige gedrukte uitn odigings gen ooi is !
" D an het ons," so vertel mev. Malherbe verder, "vroeg
; 0 die oggend in 'n singende gro ep na die Eersteri vier
A 'n plaas na by die dorp gestap, of na die wate rval in
[onkersh oek, en 'n perdewaent jie het kussings, kern
berse en eetgoed vervoer.
" D aar buite het ons gespeel, gesing , stories vertel en

saam geniet. Sover ek weet, was daar toe nog geen
tweep ersoonsp ieknieks nie ! On s was te gretig om elke
oomblik van die gemeenskaps lewe uit te buit."

Die V rouestudentebond
Maar daar was ook gisting en woeling onde r die dames.
Die drang om as mens erken en aanvaa r te word het
telken s kop uitgesteek in artikels in die U niversiteits
blad. Soms het dit gegaan oor die emansip asie van die
vrou, dan weer oor vroue stemre g. En heftige reaksie
het nie uitgebly nie. Onder die damestudente het 'n
veldtog begin om hulle eie verenigi ng te stig. M iskien
was die dr ang tot eman sipasie die dieperl iggen de mo
tief agter hierd ie veldtog, maar dit het uiting gevind
in 'n suiwer dr ang tot diens. Die leidende figure was
mej. Marguerite Murray, mev. Betsie Verwo erd en mej.
Anna Rath mann . G'n wonder dat daar geen keer aan
was nie !
In die Universiteitsblad van D esember 19 2I, ver
skyn dan ook die volgende aankondigi ng deur mej.
Mu rray :
"Op D ond erdag, 27 Oktober 1921, is daar hier op
Stellenbosch, onder beskerm ing van die Student eraad,
'n Vr ouestud enteb ond gestig met die behartiging van
die algernene ontwikkeling en belange van die vroue
studente en die Afrikane rvrou in die algemeen, as
erkend e doel."
Die plan was om minstens een keer per kwarta al 'n
erkende gesaghebbende te vra om 'n lesing te gee oor
ond erwer pe van algemene opvoedkundige belang vir
d ie vrou. Van die begin af het hulle hulle beywer vir
die studie van Huishoudkunde aan die Uni versiteit 
wou dit selfs verpligtend maak vir elke vrou estudent
am een kursus in Huishoudkunde te volg .
Alle s was daarop bereken am "die vrou magtige
middels in die hand te stel om die yolk te dien" op
ekonomiese en op sosiale gebi ed. " D ie vrou het 'n
g roat verantwoordelikheid wat op haar rus, en daar is
werk, veel werk , wat deur haar gedoen kan word en
dit het tyd geword dat sy dit besef."
"Dit word tyd dat die man en die vrou besef dat die
vrou in haar sfeer van net soveel belang is as d ie man
in syne, dat die vrou nie maar 'n po p of 'n speelgoed
is, 'n onverstaan bare senu -orrel , iets met g rille en ge
heel-eri-al sonder logika, maar wei 'n willend, denkend
wese, met 'n wereldopvatting wat, al verskil dit nogal
van die man, nogtans nie heeltem al belaglik is nie."
Die bewegin g is blykbaar deur baie studente teenge
staan op g rond daarvan dat dit geassosieer is met die
veldtog vir vrouestemreg, da t d it feministies was. In die
voIgende uitgawe van die U niversiteitsblad weerle mej.

I

D ie B estu ur 'van die D am estudenteb ond, 1936, Vil .n.r.: E ster St eyn, H etti e M titTay [m eu. t proj .) G. G. Cill ie),
Joey D orfling, He len K eul der ( m ev. (p rof,) Piet [ ordaan), Sop hie de W et ( m ev. H einz W inckler) .

Murray a l die beskuldi gin gs en herhaal di e doelstel 
lings ondubbelsinoig . Sy se onder me er :
" As liggaam, bind ons on s aan g' n spesiale bewe
gi og nie, ons wil net g raag weet van soveel dinge wat
ons aang aan soos ons kan, Ons is nie 'n aktiewe lig
gaam in die gewone sin van die woord nie, juis omdat
ons nie in een bep aald e rigting werk ni e; ons is liewer
passief hierin dat oris sovee! algemeo e kennis om
trent onsse!f en die mensdom wil ontvang soos rnoont
lik.
" As oos egter on s k ragte in een spesiale rigting sou
gaa n stuur dan sou dit wees om die vervalle dee! van
ons ges lag weer te p robeer oprig en om alles in on s
verrnoe te doen om die kinderwe!vaar t-bewegin g te
ondersteun, maar di t kom in elk geval la ter.
" Di e bewering dat oos as Bond teen mans gekant is
is te be!aglik om te weerspreek !
Mag die Bond lan g lewe ! "
Die Vrouestudentebond, later die D amestudente

bond genoem, het go u getoon dat di e saak hulle ems
was. Geree!de verga dering s is ge ho u, gesag hebbende
sp rekers het die keonis en in spirasie gebring waarn a
gesmag is. Eenkeer het ' n Indiese Prioses, G. Maka
radja Sinh, hulle toegespreek oor di e lewe van die vr ou
in Indie, Dr. Can de Villiers het waardevolle opv oe
d iogswerk ged oen met sy praatjies oor mu siekwaar
de ring. " Toe ek ( in 1924) op Stellenbosch aangekom
het ," verte! oud -student P .A. S ., " was die pas -gest igt e
Vrouestudentebon d die lewend igste vereniging met 'n
idealisme so suiwer dat g'n onegt e Victoriaanse Dame
skap dit kon vertroebel nie."
Vir sowat twintig jaar het d ie Bond bry voortbe
staan, voord at dit, ten gevolg e van die mededioging
van 'n g root ve rskeide nheid jonge r toevoegings tot d ie
stude nteverenigings lewe, waart oe sowel dames as ma ns
toegang gehad het , begin kwyn en later opgehou het
om te bestaan. By het sy doel gedien toe die behoeft e
daar was; ander het nou sy taak oorgeneem.
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Die Twintigerjare
"Stellenbosch (was) 'n betreklike klein dorpie - 'n tipiese Bolandse dorpie 
... 'n rustige plekkie om in te woon."
"Dit was jare van worsteling en woeling in die land, en Matieland het intens
meegeleef en meegedoen."
"Ons twintigers se lewenskring was klein, maar ons geluk was groot."

PRO F. EVE R T P. G ROE NEW A L D

Eerste Indrukke
Die eerste oggend wat ek my oe in Matieland oopge
maak het, daar in 1923 , het dit gereen. Samar gesous.
En toe hoor ek 'n geluid wat nou nag in my are na
klink : 'n vishoring in Dorpstraat. Dit was egter nie
lank nie of ek het begin ontdek dat Matieland heelwat
meer omsluit as hierdie twee eerste indrukke.
Die studentegemeenskap en ook die dorp was nag
betreklik klein. Albei was aan die groei - net soos die
jong studente self. Dit was trouens moontlik am teen
die sykant van die Ou Hoofgebou 'n portret te laat
neern van die dosente en studente van die Universiteit.
Ek meen dat dit die laaste keer was dat so iets moont
Iik was. Maar in die kleiner gemeenskap was die
onderlinge gebondenheid des te sterker.

Baie gedop, ne!
Dit was jare van worstcling en woeling in die land, en
Matieland het intens meegeleef en meegedoen . Toe was
die politiek warm! Nie dat daar politieke vergaderings
onder die studente gehou is nie - dit was nie nodig nie.
Buitendien het die twee lewenskragtige debatsvereni
gings gesorg vir 'n forum vir almal wat wou praat, of
hulle kon of nie. Die meelewing met die landsgebeure
het 'n hoogtepunt in 1924 bereik toe genl. Hertzog en
sy kabinet na Stellenbosch genooi is. In die herinnering
sien ek hulle nog daar staan op die balkon van die ou
"Uitspan" . Geesdriftig word elke spreker deur 'n skare
studente toegejuig . Vanselfsprekend was daar oak die
kenmerkende studentepret. Toe dr. D . F. Malan aan
die woord kom en plegtig verklaar dat hy nege en 'n
half jaar of Stellenbosch deurgebring het, klink daar
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'n tussenwerpsel op; "Baie gedop, ne !" Hierop het
dr. Malan aIle misverstand uit die weg geruim.

Dagbreek
Die hysing van die vlag van Suid-Afrika in 1927 was
'n groat gebeurtenis. Dit was trouens so groat dat Dag
breek sy eie vlaghysing gereel het. En deur die onnut
sigheid van een van die jongeres het die primarius byna
'n vuilgoedkissie in plaas van die vlag gehys! Maar
afgesien hiervan was dit 'n gebeurtenis wat 'n mens
diep in die wese geroer het.
Maar van Dagbreek gepraat, daar was destyds 'n
klompie karakters bymekaar! Maar daar is ook bande
vir 'n leeftyd gesmee. Waar ons vir ons eie onderhoud
moes sorg, en self die kamers moes skoonmaak en in
netjiese orde hou, is egte vriendskappe gesluit. Tussen
hakies, hoekom word deesdae in koerante geskryf oar
studente wat self hulle kamers versorg? Ons het dit
destyds sander publisite it gedoen .

Goewerneur-Generaal
Mike Pienaar
'n Sekere insident wil ek tog hier in herinnering bring.
Dit was met 'n intervarsity op die au voetbalveld agter
MacDonald-huis, ek meen in 1927. Die voetbalklub het
die destydse goewerneur-geoeraal, die Graaf van Ath
lone, uitgeo ooi as eregas. Weldra het dit egter bekend
geword dat die Univer siteitsraad aan die gereedm aak
was am hom te ontvang. Die voetbalspan wou hulle
nie so maklik van hulle gas laat ontn eem nie. T oe is die
dienste verkry van 'n student wat weens voorkoms en
gestalte beste soos die goewerneur-gcoeraal aangeklee
kon word . Die keuse het op Mike Pienaar geval. 'n
Ent van die voetbalveld af is die hoe besoeker se motor
deur die eeste spanne van die Maties en die Ikeys voor

.,gekeer. Die goewerneur-generaal is versoek om uit te
klim , en Mike het in die motor ingestap en die bestuur
der beveel om voort te ry. lntussen het die twee spanne,
in geli d en onder leiding van hulle kapte ins, Steve
Hofmeyr en oom Jan Pienaar, die goewerneur -generaal
geleide gedoen na sy sitpl ek voor die verhoo g. (Hier
van bestaan daar nog 'n mooi foto.) Wat Mike se
wedervarings was toe hy moes uitstap om ontvang te
word deur die Kanselier, die Rektor en lede van die
Uni versiteitsraad .. . wei, hy het sy jare en moet dit
maar self vertel. In elk geval het hy dit oorleef om op
latere leeftyd as bekwame burgem eester van Bellville
nog eens uitnemende dienste aan sy Alm a Mater te
lewer.
[ " Ou maat, jy m oenie spot nie . Dit was benoude
oomb likke ! Ek glo nie die geleende streepbroek wat
ek aangehad het, het ooit tevore, of daarn a, so baie ge

bewe soos daard ie dag nie. Die vervlakste ou Jan Pie
naar, ek sal hom nooit vergewe nie . Die hele gekke
idee het van hom gekom." Dis "Sy Eksellensie" Mike
Pien aar self wat verder vertel.
"Die omruiling het voor Bloemh of plaasgevind. Die
tw ee spanoe met die Goewerneur-generaal sou die veld
vanuit die noordekant nader; ons vanuit die suide waar
d ie hoogwaard igheidsbekleers Sy Eksellen sie ingew ag
het.
"Die bestuurder wou eers (seker voJgens afspraak)
voor die ingang stilhou. Ek besef toe dit sou nie deug
nie, en ek beveel hom om in te ry. Oombl iklik swaai
die ou sinkhekke oop en ons seil binne, En daar staan
hulle en wag, hoed in die hand - die Kanselier, prof.
Moorrees; die Rektor, prof. Blomm aert (by wie ek aan
die einde van die jaar d ie finale eksamen moes afle) en
ander Raadslede.

Bennie Osl er, lo sska k el va n die Ik eys, staan in e en m ereen d e ho u ding en wag t'ir
die bal - en daar's beslis gevaa r van 'n sk ep sk op!!
Die j oto is gen eem ty d ens di e la aste Int ervarsity -w edstry d op die ou Paw iljoe nv eld, 19 29.
Di e uitslag was 7 : 4 ten gunst e ua n Benn ie Osler!

"Die mo tor hou langs hulle stil. Om die skok so
lank as moontlik te vertraag, klim ek met my agterstewe
eerste uit ; ek ritereer as't ware uit die swart wa. Stadig
kom ek orent in my volle mondering, pluiskeil inkluis.
Ek dr aai om en kyk vas in prof. Moorrees se oe l Toe
hy my sien, verdwyn die glim lag soos van die gesig van
'n sot wat beveel word om sy glimlag te sluk , en sy uit
gestrekte hand val na sy sy asof dit deur weerl ig ge tref
was! Mi skien was dit so, want daar was donderweer in
sy oe I
" Prof. Blomrnaert het nie dadelik gere ageer nie, en
vir etlike eeuelange oomblikke was die asmosfeer so
dik soos ordentlike boere- boontjiesop. Gelukkig kom
oom Paul Roos toe na vore, en red die situas ie. Hy het
die grap dadelik gesnap, en ,Sy Eksellen sie' hartlik ge
groet en verwelkom.
" Daar was g 'n uitweg nie; die hoo geerw aard e here
moes ,Sy Eksellensie' na sy sitplek begelei . En daar stap
ons, statig en waardig, prof. Moorrees aan my regtersy
en prof . Blommaert aan my Iinkersy en ek wuif die
skare toe soos dit 'n goeie Goewerneur-g eneraal be
taarn !
" Op daardie tydst ip kom die twee rugb yspann e die
veld triomfan tlik binne vanuit die noordekant, met die
Graaf van Athlone tussen die twee rugbykaptein s. Toe
begeef my moed my! Ek vlieg om, druk die pluiskeil
vas en skeer die wereld dat die manelpante styf staan
in die wind !
" Gedagtig aan die eksamen s wat voorle, het ek dit
gerade geag om aan prof. Blommaert te gaan verduide
lik waarom dit alles gegaan het. Gelukkig vir my het
hy dit as 'n goeie grap beskou en heerJik gelag . Ek het
egter nie kans gesien om die onweer in prof. Moorrees
se oe te trot seer nie; ek h et ons geeerde Kanselier sorg 
vuld ig vermy vir die res van my studentedae."
En wat was die studente se reaksie ? wou ek weet.
" Ag wat, die episode was go u vergeet, net di e bynaam
het bly steek. Tot lank nad at ek Stellenbosch verl aat
het, het baie studentevriende my nog as AthJone aan

gespreek."]

1\1 N R. N le o

J . l! Y S

'n Rustige Plekkie
D ie dorp self was ' n rustig e plekkie om in te woon.
Di e strate was nog nie geteer nie, en in die winter
maande ente, ente 'n byna onbegaanbare pappery van
modd er en deu rweekte akkerboomblare, en strome
water wat uit die oude rwetse leisl ote alkante van die
strate oorgeb orrel het. Saans was die strate byna
donker, want die elektr iese lamppale was ver van me
kaar en die lampies fl ou . Stellenbosch se klein ou krag
stasietj ie was gewillig, maar te swak . Di e dorp was
veilig, want 'n mot or kar was inderd aad 'n luukse
arti kel en daarom baie skaa rs; en selfs fietse was min ,
omda t geld so skaars was. Ons huurmotors was " baster
deftige" koetse, wat deur twee stat ige perde ge trek is,
en ons koetsiers ordentlike en gedienstige bruinmense
wat vir min geld ons en ons nederige besitt inkies veilig
vervoer het.
Koshuise was min en tog goedkoo p, en die stud ent
wat nie in Wilgenhof, MacD onaldhuis, ou Victor ia
hu is, Tertia, Quarta (vi r mans), en H arm onie, Erfurt
hu is en G reylock (v ir dames) 'n onderd ak kon vind
nie, kon in een van die baie private losieshuise of by
byna enige vaste inwoner van StelJenbosch 'n onderdak
vind . D aar was net een H olla nd se Kerk (d ie pragtige
ou M oederkerk); een ordentlike f1iek (d ie ou Rec.) wat
deur ons optrede 'n "blanke" bioskoop geword h et ; net
een voetbaldveld (die ou Kollegeterrein wat vandag
deur die Carnegie-biblioteek , die Administrasiegebou
e.a. indrukwekkende geboue begrens word), en ook
maar net een Lover's Walk - die nimlike een uit baie
wat ons studente vand ag ook nog ken! D ie Un iversiteit
was ook nog baie klein . Die ge boue het op twee na,
almal op die terrein gestaan waar die mooi ou hoofge
bou vandag nog die sentrale plek beklee . Die ander
twee geboue was die geb ou vir Opvoedkunde en die
een vir die Natuurwetenskappe, wat aan die no orde 
kant van die ou voetbalterrein opgerig was. Die adm i
nistrasiegebou was 'n eertydse nederige wonin g in
Crozierstraat, skuins oo rkant die ou bibl ioteek.

Dankbare Hulde
Ook die inwoners van Stellenbosch wat hul huise vir
studente oopg estel het, is deel van die M atieland wat
ek onthou. Die gesellige aande in die kring van die
huisgesin was telkens weer 'n verkwikking . Aan hier
die gasvrye Stellenbossers, waarvan baie reeds wegge
val het , wil ck dankbare hulde bring.

Vertolker van die Siel van
Suid-Afrika
In die rusti ge vriendelike ou dorpie, op die Eersterivier
se walle, met h oe berge al omheen , en die twee ou
brandwagte - aan d ie oostekant die Pieke, aan die
weste P apegaaisberg - het 'n klein student egemeen
skap gelewe en gew erk en gewerskaf. 'n Eenvoudige
lewenspatroon, 'n intiem geslote kring, innige ver

D'aar toord reed s meet" as 60 jaar ta nk ko sh uisrugb), op S teltenbosc b ges peel. D it w as egt er nie gereelde
georganiseerde rugb), nie ; geiooonli]: w as dit ui tdaagw edst r),de. 5 0 het dit bv. g ebelt r dal die sp an van lV itg en h of
t u.ee keel' die res van S t ell enb oscb uitge daag, en beide eere ktink ende oorwinnings behaat bet!
Op bierd ie fo to oers e yn di e e osb uisspan van D agbreek aj geneem n et vo ordat bulle in 1925 die sp an va n
Vr ctoria-b uis aang ed ur] b et, Dest yd s was daar nog m aa r 102 i rno oner s in D agbreek . Die sp elers is u.l .n .r.:
Dr. L. S. St eenka m p, m nr. C. f. T h eron , prof. H. B. Th om , m n r. B ou u. er, d r, N ellis Brink, m n r. C. D . Marx,
m nr . Johannes Classen, rnnr, A . P . Sommers, ???, ds . J. F. da T'oit, dr . A . G roeneu/ald, m nr, Da n van H eerd en,
prof. E. P. G roen euial d, m nr, Ji m Kry nauiu, prof . A . C. van W)'k .

bondenheid vanwee 'n eensoortigc aard en 'n gemeen ·
skaplike doel - dit was die algemene milieu van ons
studentebestaan. Groot sake was die gereelde deba t
aande - veral in die Unie (vir mans aileen), maar
darem ook in die Un iversiteitsdebatvereniging : die
l ntervarsitydebatte en voetbalwedstryde - want toe het
Stellenboseh die beste voetba lspan in S .A. gehad , met
mann e soos Pie rre Albertyn, Attie van He erden,
Johnnnie Strasheim, T ienie Krige, Sas de K oek en
Miehau, en regte voorspelers : Nic du Plessis, Fien
Olivier, ou Mossie met die bree skouers, G ideon Roos,
Paul Ie Grange (daardie onkeerb are derd uiwel !) e.a.
In die " stilflieke" (want ons het geen klankprente

geken nie) was Charlie Chaplin darem maar "ons man",
en al wat 'n Afrikaanse toneel stuk is, het ons self op·
gevoer!
En ons C. S . V . en ons Moederkerk was vir ons almal
'n magtige inspirasie.
Groot geleen thede was ook d ie wanneer ons kon
luister na die persoonli ke mededelinge deur g roat
manne uit die worsteltyd. Ek dink maar aan genl. Jan
Kem p, genl. Chris Muller, dr. H erman van Broek 
huizen en dr. N. J. van der Merwe. Ons was die voor 
reg oak beskore om hom self te sien en te hoar 
Langenhoven, prins onder ons skrywers en onbetwis
baar een van ons allerbeste volksredenaars.
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Stellenbosch het vir ons inderdaad geword wat prof.
Smith aan die einde van sy voorsittersverslag (aa n die
end van 1918) aan die Senaat gese het :
"S tellenbosch sal word 'n ware draer van die
wetenskap, sowel as 'n vertolker van die siel van
Suid-Afri ka."

c. P.

V AN D E R MER W E

Aankoms
Dis einde Februarie 1923. 'n Gro ot deel van die onge
veer seshonderd Maties (die klompie aspirante inge
sluit) is op die stasie. D is 'n woeste stormloop om keb
bies in die hande te kry, want die paar perdekarr e is
net vir die groe n sotte. NatuurIik beland ons eerstejaar
g roepie in een van hulle - 'n ou g root kapkar met twee
maerderige bruin perde . Ons waggel Dorpstraat op.
Geen teerstrate. Geen rioelpype. Min voertuie. Baie
eikebome - indrukwekkend en koeL
Die kamertj ie in die koshuis is karig gemeubileer 
soos al sy maats. D is 'n ysterbedjie met bulterige rna
trassie, 'n studeertafeI (tjie) met stoel, 'n beknopte
klerekas en, a ja - die wastafeltjie met kom en lampet
beker, jou ammunisie vir toekomstige watergevegte!

'n Sobere Bod
Ja, ons twintigers was 'n sobere, eenvoudige (i n die
mooiste sin van die woord) boe!. D ie vandag bekende
ds. De Beer het destyds al in die groot saak van sosiale
euwels belang gestel, maar ek twyfel of Stellenbosch
Van daa rdie tyd vee! stof tot kommer opgelewer het. Jy
het so af en toe 'n bier gedrink en by spesiale geleent
hede - intervarsity en die dag van eksamenuitslae 
twee. En dan is jy behoorlik roekeloos, hoor! 0 die
heerlikheid van met min gelukk ig te wees !! Die
dames het oak volgens strenge eise gelewe. Ek wil wed
dat daar daardie tyd nie een enkele darnestudent ge
rook het nie! H ulle het op ander maniere hul man ge
staan : Betsie Schoombee ( tans mev. Verwoerd) was in
ons tyd reeds 'n intellektuele Ieidster van formaat, en
Wi nnie Perks, Anna Pohl , die Miinchmeyers, Erica
T heron en andere het gou as toekomstige leidsters ont
luik. Die klasse ( behalwe Afr. -Ndls. I - altyd 'n
Kru gerd ag-gehoor) was nie baie groot nie. Die profes 
sore het oor die aigemeen geglo aan kenni s meedee l 
en feitl ik deurgaans aantekeninge gedikteer. Hull e was
in der waarheid leermeesters.

Geprikkel tot Denke
Te heerlik homogeen
Dit alles pas by die beskeie begroting van ons twin
tigers, want ons is almal kerels wat nie honderd pond
per jaar mag oorskry nie. Geen radiostelle, geen brom
ponies en natuurl ik geen motors nie. On s lewe almal
so. Ryk en arm. Te heerl ik homogeen. N et Manie Stry
dam en Witkop Botha spring uit die span en koop vir
hulle twee "Red Ind ians" .
Oris trek oak almal eenders aan, ons twintigers:
Vaal broek en sportb aadjie na die klasse (waar kleur
baadjies taboe is) en jou kispak na die kerk - soos dit
'n Afrikaner betaam! Ook die dames handhaaf tradi
.sies - met slenterbroeke en toebehorens nag ver in die
toekoms! Jy skaf darem later aanddrag aan vir die baie
di nees , ( Oa r die toelaatbaarheid van dans veer Johann
Buhr en Pap pie du Toi t nag 'n verbete stryd!) As jy
goed vorder, word jou pa roekeloos en gee jou 'n wit
broek en Matie-kleurbaadjie present. Da armee skiet jy
'n noi vir 'n koppie koffie in Die U itspan Saterd ag
more. Die twee koppies koff ie kos jou 'n sikspens , en,
as jou kamerm aat die slag sy skuld aan jou betaal het,
bestel jy ook pannekoek. Dan het jy vir 'n sjieling 'n
heerlike oggend saam met haar !

En tog het ons geslag ook leer dink - soos baie se
latere Ioopbane getuig het en vandag nog getuig. Daar
was baie prikke!s : Ons was 'n klein en huislike g roep
wat mekaar goed geken het. On s het oor en weer ge
kuier, en soms tot twee-uur in die oggend die ewige
raaisels van ons bestaan in Naa s Barnardt en Izak
Burge r se kamer in Dagbreek bespreek. ( Daar was 'n
mens seker van jou ham en eiers en swart koffie tussen
een- en twee-uur in die oggend!)
Ons het aktief deelgeneem aan die veren igingslewe.
Di e Un iversiteitsdebatsvereniging en veral Die Un ie
waaraan d r. Malan, genL Smuts, Langenhoven, Qu intie
Thorn (as ek die geeerde Rektor hier so mag noem),
neder ige skrywer deses en ander mans behoort het
(gee n dames is toegelaat nie), was verenigings waar
gees teen gees geslyp het. Hul joernaalaande was kul 
tuurhoogtepunte en die skynparlementsittings onver
geetlike geleenthede.
On s het ook op ons manier vir die estetiese gesorg :
D ie amateur-toneelkuns het werklik gebloei, dr . Fran
sie het ons besielend oor die beeldende kunste toege
spreek, terwyl dr. Con met sy weergalose versameling
g rammofoo nplate meer bygedra het tot die smaakont
wikkeling van 'n aantal jong Boertjies as wat algemeen
gese word .

Grootgemaak vir
Verantwoordelikheid
Dit moet ook gese word dat daar destyds geen kos
huise vir junio rs en senior s gereserveer was nie. 'n
Gr oep van ons is sommer van die begin af saamgegoo i
met Johann Buhr , Jan Keyter, Bal van der W alt en
ander W ilgenh of-leiers van daard ie jare. In die stu
den tesamelewing was d it dieselfd e patroo n: Ons het
natuurlik aanvan klik as jun iors so stil soos muise gesit
in die massavergaderin gs waar Hendrik Verw oerd as
voorsitter skitterende Ieidin g gegee het. On s is groot
gemaak vir verantwoordelikheid as ek dit so mag stel.
Ons studentelewe was egalig en ongek ompliseerd 
daardie jare voor die gro at hardloop . Jy begin met 'n
lang en veeleisende ontgroening wat ten volle aan dr.
Craven se hardmaakvereistes voldoen. Die tweede
kwartaal Iewe jy vir Intervarsity - en elke skepskop
van Benni e Osler verkort jou lewe vier jaar, want
(sien) 'n skepskop het vier punte getel. Die derde kwar
taal is dit Juniordag. Dan word jy (wat tweedejaar is)
'n volbloed -barbaar, Die vierde kwartaal is kart , jy gee
rekenskap van jou pa se rentmeesterskap en - gaan die
lang somervakansie op die plaas werk.
Ons twint igers se lewenskring was klein , maar ons
geluk was groat.
ME ] . M . I. M U R RAY

o Alma Mater, Maak

van

my 'n Mens!
Ek onth ou die here en dames seniores, goddelike
wesens oneindi g ver bo my verhewe. Ek onth ou Sikwa
so lag " soos 'n stok wat 'n mens oar 'n sinkplaat
trek" , het iemand eenkeer gese. Ek onthou die gewaar
word ing toe ek vir die eerste keer die gekras van gruis,
en die ge-ping -ping van viole in die "quad" gehoo r
het, voor die musiek opgestyg het na die sterretjies
daarbo - my eerste serenade. Aan julIe wat gespeel het,
my nimmer eindi gende dank .
Dan was daar die interdebat tussen Harmon ie en
Wilgenhof - 'n broer en susterskap wat later met soveel
trane en verwyt verb reek is; en die hofsittin gs in W il
genh ofbos, vernaamlik daardie een waar Pault jie van
Zyl die klaer was, en wat ons met sovee! plesier afge
luister het.
Ek onthou die eerste groa t Kerrn is, wiens gelyke
Stellenbosch nie weer gesien het nie , en die bier aand
met worsies en witbrood , kart daarn a. Oak staan my
nag held er voor die gees die konstern asie van sekere

gesiene inwoners van die Eikestad toe d it rugbaar ge
word het dat die dames 'n uitnod ig ing aangeneem het
am toeskouers (met chaperones en lyfwag) te wees op
Libertas by geleentheid van die waterl emoenfees-ver
rigt ings. Ter elfder me is die here beweeg - so meen
ek - am hul uitnodiging terug te trek , en die dames het
nie gegaa n nie. Maar die beskrywing van die verrig 
tings was alreeds pers toe, met d ie gevo lg dat ons " be
kommerde vriend" in Die Burger van d ie volgende dag
heftig uitgevaar het teen d ie dames, wat hul sou skuldig
gema ak het aan " potsierlike gedrag" . D aar was gl o
drie seuns onder die klomp wat half onklaar geraak
het in die rokke wat hul , wie weet waar , geleen het.
Vir my was die Universiteit die ing ang tot d ie lewe
en daard ie wye gedag tewereld wat g' n perke ken nie.
Lewe die Uni versiteit, want sy het haar bes gedoen am
my bede te verhoor: 0 , Alma Mater , maak van my 'n
mens!

Praktiese Grappe as Hoofvak
Ek was nie juis 'n student in die werklike sin van die
woord nie; nOg swakker het ek gevaar as sportman ( al
hoewel ek darem tweemaal agtereenvolgens die hinder
niswed lope gewen het). Praktiese grappe, egte r, was
my hoofvak; en daarin het ek baie sukses behaal. Ek
wonder baie male of ek op daard ie gebied waardige
opvolgers gekry het , want daarvoor verskyn daa r on
gelukkig mos nie " lyste van geslaagde kand idate" nie !
En hieroor kwel ek my baie, maar word aan die ander
kant gerusgestel oor die feit dat "humor" vand ag mos
gedoceer word!
Saam met Pikk ie Maree, wat al d ie oud studente ken ,
deel ek 'n baie belangryke kenn is, nl. dat daar in my
dae geen vierkant tree aarbeituin was waarvan ek nie
presies d ie dag en datum van ryphe id, kortste pad, ens.,
geweet het nie. Ek kan oor sulke sake met autoriteit
praat, en beginners met woord en daad reghelp. Ek
het oak precies geweet of die aarbei al "a angesign was
vir jem"!
Volgens my berekening moet daar vandag, weens
my afwesigheid, 'n groot surp lus aan aarbeie wees op
Stellenbosch, en die pryse seker belaglik Iaag.
Ek was 'n baie slegte slaper. BIoemhofklok (ek hoop
hy hou vandag and er ook uit hul slaap) het my krank
sinnig gemaak, en ek het toe besluit am die klepel maar
in my kamer te hou, en die klok self te gaan lui as ek
wakker word .
So het ek eenkeer oak opgemerk da t baie studente
saands vir me moes wag op Arcad ia se stoep. As 'n
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mens hard gewerk het, wil jy graag sit; en ek het hul
toe een nag die plesier gedoen om elf rusbanke op die
stoep neer te sit. Ek wag vandag nog vir 'n dankie!
Vir Gebro eders D arter en Kie. , het ek die eer aan
gedoen om sy advertensies oor die hele Stellenbosch te
versprei, en, in plaas van dankie, kry ek 'n aanskrywing
vir 'n agter stallige boekreken ing! Die wingerde van
die Uni versiteitsplaas het ek met baie nougesetheid op
gepas. Een nag het ek die hele Tertia daar weggej a
met 'n rewolwer. am egter te voork om dat die afge
plukte druiw e sleg word en so die ander aansteek, moes
ek agterna weer die verjaagdes se hulp inr oep . As al
mal vandag nog hul plig nakom, dan sal daar geen sur
plu s stookwyn wees nie, en ons ook nie van 'n beper
king op die aanplant van wingerde hoor nie! As dr.
Stals hierdie feite geweet het, sou hy sekerlik sy wet s
ontwerp gewysig het tot voordeel van vand ag se
studente.
D ie katte het my snags in die winte r, nooit met rus
gelaat nie. Al jimmer was daar 'n vryery reg ond er my
venster. As ek hul dan tot bedaring brin g deur 'n paar
rewolwerskote op hul te los, sodat hul my rnedestuden
te nie steur in hul slaap nie, dan word ek die volgende
more geborsel; want Sampie (nou ds. Van der Meulen
van Chrissiemeer) se hart kon elke oomblik gaan staan !
au Seppie (Jooste) het so geskrik dat hy Engels II
nooit kon deurkom nie, en van toe af het sy voete te
groot geword vir sy lyf. Ertjies Brink was destyds
smoorverlief, en ek het hom toe moes opsluit. Pieta
( nou ds. J. P. Joubert) moes toe weer die vrede her
stel, en Sampie (op 'n afstand) se hart wou weer gaan
staan !
Ek wond er waar "Stromboli" in die wereld is en of
ou " Blaam" (T erblanche) nog die merk voor sy kop
het van die " dop" ! En sou Gert Cloete die aand toe
die Paleis aan brand geraak her, ook al sy klere veilig
uitgekry het , en bewaar Febbe van der Merwe nog
daardie pyp en Bybel van clieselfde nag ?
Die plekki e net onder die brug by Pro Ecclesia, waar
ek 'n middernagtelike bad gekry het , herinner ek nog
baie goed. Maar aangesien ek 'n weld aad herinner, het
ek die volgende nag (of liewer oggend ) vir Pappie
Kriel en Attie Joubert die moeite bespaar om ver na 'n
stortbad te loop. Maar ek het amper vir H ansie Otto
vergeet. Hy was 'n mooi kerel en die nooiens dolverlief
op hom. Kart gelede egter moes hy sy noo i se verloof
ring verkoop om sy begroting te laat klop.
En wat omtrent Vader Ben (nou ds. B. Vilj oen) en
d ie " Aik" (n ou ds. De Beer)! Vader Ben het vand ag
nog 'n wrok teen my omdat ek op Da gb reek sy wor s
sou gesteel het. Maar ek eet mos nie wors nie! Ek
wonder of hy al die kwartpond konfetti uit sy kamer

gekry het, en antwoord gekry het op die " phone call" !
Terloops, ek sal darern my plig versu im as ek Vader
Ben en die Aik nie bedank vir die gebruik van hul
rywiele nie. As ek op eersgen oemde se rywiel sit, kon
ek somaar my boeke in my kamer op die derde verdie
ping neersit en terselfdertyd 'n briefie van bedanking
uitskryf en op die saal agterlaat.

Victoria-Huis
In Maart 196 6 dwaal oud-Ma tie G. J. van W. Loubser
na veertig jaar weer op Stellenb osch rond en verlu stig
hom in die groei en bloei van sy Alma Mater "wat
vanjaar 100 jaar jonk is" .
"Een plek het ek tevergeef s gaan soek, my ou losies
huis, Victoria-Huis, in Dorpstraat, net skuins oorkant
Meulstraat. Die ou koshu is het blykbaar plek gemaak
vir 'n nuwe straat en 'n motorhawe. 'n Bittersoet ge
voel van ouderwetse verlan ge en outydse wee het die
oud-Matie beetgepak.
" Ek het natuurlik geweet dat Victoria-Hu is nie meer
bestaan nie; tog wou ek net weer 'n slag gaan kyk na
die plek waar die ou kasarm met sy spitsgeweltjies,
poorte en buitekamerkompleks gestaan het. In die ag
terplaas sien ek weer 'n ou vyeboom, 'n paar loekwart 
bome, en verder die tu in - 'n wildernis van onbeheerde
gras en onkruid , met hie r en daar 'n halfvergete ou
perske-, pruim- en amandelboom, wat uit strek tot aan
die oewer van die Eerster ivier. Maar nou is daar hoe
genaamd niks van my ou koshuis oor nie, selfs die
statige ou eike het verdwyn."
Aan die hand van 'n fo to van Victoria-Huis se in
woners in 1923, mymer mnr. Loubser voort oor die
manne met wie hy etlike jare in Victoria-Huis saamge
woon het - die briljante studente, die rugbyspelers , die
musiekverskaffer s, maar ook d ie " Iadiesmen", die ploe 
teraars en die potj ie-makers. ,,' n Aant al van hulle is
nie meer in lewe nie, maar hulle is nie dood nie : in die
her innering leef hull e immers voort ."
D ie gebou oorkant Victoria-Hui s, nou die Grand
Hotel , was die woning van mnr. J. Gottschalk. Die
naambord voor sy winkel aan die oorkant, is een nag
verander na ,,0 Gott Schalk" vertel 'n ander oud
Matie.
In 1945 - 46 is die K oshuis Helderberg op die Vic
toria-Huisgronde opgerig om losies te verskaf aan te
ruggekeerde soldate uit die Tw eede Wereldoorlog. Die
plan was om die gebou later te omskep in woonstelle
vir die personeel, maar vand ag is ditri gewone Univer
siteitskoshuis vir mans.

Die ny werheidsreus mel "/I vergesig op die toek oms.
R egs onder is 'n gedee lte van die gassuiwe ringsaanleg .
Di e kenm erk end e torings van die krag stasie ver dw erg die
kantoorgeboue en Sos olburg in die agtergrond ,

SASOL
Die Petro-chemiese
fabriek met die mees
opwindende loopbane
vir graduandl.

Hierdie komplekse onderneming, die wereld se
enigste winsgewende petrol-uit-steenk oolaanleg,
verskaf 'n uiters uiteenlopende reeks van loopbane
aan mense met die pote nsiaal om te skep . Da ar
bestaan onder andere geleenthede in die ingeni
eurs - en wetenska plike rigtings asook in die
rekenin gku ndige, handels- en admini strati ewe
afdelings. Beperkt e poste in die volgende rigtings
word ook aangebied : Landboukunde, Biblioteek
wese, Personeelwerk, R egskennis, ens. Skryf aan
die Bestuurder, Pers oneeldepartement, Posbus 1,
Sasolburg, om nadere besonderhede oor wat ook
vir u ' n intere ssante toekoms mag wees.

Veels geluk
met die Universiteit van
Stellenbosch se
Eeufees
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Die Ewige Driehoek
Hierdie artikel is geskryf deur wyle dr. Otto du Plessis}
in lewe Administrateur 'Van Kaapland.

Ek wil 'n geheim verklap. Die akkoord was dat tien
jaar verby moes snel voordat die staaltjie uit die roman
se, wat hom begin 1926 op Stellenbosch afgespeel het,
wereldkundig gemaak sou word. Dit was maar net die
eeue-oue storie: 'n paartjie en 'n derde persoon.
Die vraag was destyds: het Monica vir Harmonie
uitgesit by Wilgenhof, of nie? Van Harmonie en Mo
nica se optrede agter die skerms, van Wilgenhof se
sielestryd en gewetenswroeging weet die wereld daar
buite nog niks ...
Die jaar 1926 het, soos al die jare voorheen, roos
kleurig begin vir Wilgenhof en Harmonie. Om die
mense nie onnodig agterdogtig te maak nie, het die
twee huise al die jare gerieflikheidshalwe maar bekend
gestaan as broer en suster. Harmonie was in werkIik
heid Wilgenhof se offisiele, se maar, skietpIek; en soos
'n goeie paartjie soms heideroordag gaan stap of iets
anders in die openbaar doen, sodat die mense daarom
kan sien dat daar nog iets tussen hulle is, so het Wilgen
hof en Harmonie gereeld 'n paar maal elke jaar 'n
openbare uitstappie gehad. Dit was gewoonlik maar
net 'n huisfunksie of 'n waatlemoenfees, maar die men
se was doodtevrede: so mooi as broer en suster so
saamlewe!
Nou moet ek darem hierby voeg dat die verhouding
tussen die twee huise aityd jaar na jaar aan die gang
gehou is deur die seniors van Wilgenhof en die juniors
van Harmonie; van die juniors van Wilgenhof het die
seniors van Wilgenhof en die juniors van Harmonie
ewe min notisie geneem ... en wat die seniors van
Harmonie betref, nou ja, hulle was glo deurentyd ver
by daardie stadium.
Maar toe kom die betekenisvolle jaar 1926. Skielik
verrys hier vlak voor Wilgenhof se oe die jong, blo
sende Monica en om sake te vererger, kom sy te staan
op 'n plek waar jy by haar moet verbystap Harmonie
toe. Die moeilikheid het dan ook dadelik begin. Die
juniors van Wilgenhof, gegrief oor die behandeling
wat hulle altyddeur geniet van die kant van die Har
monie-juniors, het geen moeite gedoen om by Monica
verby te stap nie; die Monicaniete, onnodig om te ver
meld, het die deure so wyd moontlik oopgesteI. Dit

was dan ook nie lank nie of daar was 'n soort van
onoffisiele verlowing tussen die Wilgenhof-juniors en
die Monicanooientjies.
'n Tyd lank is geen onraad bemerk nie, maar toe
breek die dag aan waarop besluit moes word oor die
al-oue, gebruiklike waatlemoenfees tussen Harmonie en
Wilgenhof. Die juniors van Wilgenhof het kajuitraad
gehou; as hulle saamstaan, kon hulle die seniors net
oorstem; en so het dit gekom dat op die huisvergade
ring die besluit deurgedruk is dat elkeen kon gaan
skiet waar hy wou.
Die aand het gekom. Dit was 'n Iieflike maanskyn
aand; min mense kon ooit vermoed dat daar onrus aan
broei was, maar die koeel was klaar deur die kerk.
Vroeg die aand het die juniors van Wilgenhof in 'n
streep reguit Monica toe gepeil; die seniors, erg ont
huts, het twee-twee na Harmonie gestap - en ook nie
aIle seniors nie, want van al die verbystappery by Mo
nica het gekom dat party later aangestap het.
Dit was 'n gesellige funksie; die Monicaniete was
byna voitaIlig, die juniors van Harmonie 'n handjievoI.
Seniors van Harmonie was daar glo nie. Wat presies
daarna by Harmonie gebeur het, weet ons tot vandag
toe nog nie, maar 'n paar dae later het by Wilgenhof
'n brief aangekom. AI die afseredes het my ontgaan;
ek onthou net daar was baie. In elk geval, Harmonie
het Wilgenhof offisieel afgese; hulle het geglo in 'n
onverdeeide Iiefde, en Wilgenhof het dan nou kwan
suis met Harmonie se liefde gespeeI. Dit was tyd dat
die dubbele spel aan die kaak gestel word.
Arme seniors van Wilgenhof; was hulle nie Ielik
onthuts nie! Harmonie was immers die enigste plek
waar 'n paar van hulle nie gereeld bIoutjies geloop
het nie. Nee, het hulle uitgeroep, die verhouding moet
in ere herstel word; wat sal die rnense se? Reguit peil
die seniors Harmonie toe. Tot hul groot ontsteltenis
ontdek hulle dat die Harmonie-juniors van die afse
brief niks weet nie. En die seniors weier beslis om
die saak te bespreek; dit sou onkonstitutioneel wees 
'n saak van sulke dringende belang kan alleen op 'n
huisvergadering besieg word.
Op die een of ander manier is egter 'n tydelike skik
king getref; Harmonie se juniors sou Monica gaan pols
om uit te vind of sy dit weI ernstig bedoel dan weI of
sy maar net 'n rusverstoorder is wat 'n vreedsame wo
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ning korn opb reek om Wil genhof dan later weer cor
boord te gooi.
Hoe vriendskap lik die samesprekings was, weet ons
nie, maar di t het in elk geval glad te lank gedu ur. In
hul pogi ngs om die Wilgenh of-Harmonie-verhoudin g
te herstel, het die verskillcnde partye die vernaam ste
faktor buite beskouing gelaat, nl. die juni ors van Wi1
genhof, Die hele gedoente het net mooi 'n stadium be
reik waar die Harrnoniete en Monicaniete gedreig he t
am kwaaivriende te raak en die Wilgenh of -seniors
byna radeloos was, toe die Wilgenh of -jun iors besluit
om fin aal 'n end aan die he!e affere te maak. Hul eer
was genoeg gekrenk; hulle moes hul selfrespek behou
- hulle sal die Harmonie-juniors wys dat hulle nie ver
lee is nie. \'V'eer is kajuitraad gehou, en net op die
eerste huisvergadering daarna is die seniors ver cor
stem en is geesdrif tig en met g root meerderheid besluit
dat voortaan by Moni ca aangele sou word. Di e juni ors
was geweld ig in hul skik ; hul blydskap het geen perke
geken nie.
D ie aanlebrief is sorgvuldig opgestel, kort maar
kragt ig :
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"Aan die Skoonste Jong D ogters van Stellenbosch,
Mag W ilgenhof Julie beskou as sy susterhuis?
D ie Wilgenhoww ers."
'n Junior is haastig oorgestuur met die brief; hy het
die eerste die beste nooi ntjie voorgekeer en die brief
oorhandig .
In span ning en angs wag die Wi lgenhowwers; vera l
die junio rs kon oor niks anders gesels nie, en daar was
allerlei gissings oor wat die bewoor ding van die ant
woord sou wees. Hull e het imrners 'n voorgevoel gehad
dat Monica darem nie " nee" sou se nie; sy is mos voor
af oor die saak gepols.
En laat die middag daag die antwoord op. Haastig
word dit oopgeske ur en gelees :
" Die Here van Wi lgenhof,
Graag bly ons jul susterhuis,
D ie Harrnoniete."
Jy kon 'n speld hoor val ! Doodverslae staan die ju
niors, geenee n gebor e in staat om 'n woord te se nie,
totaal dronkgeslaan . ..
D ie junior het die brief per abuis aan 'n Harmonie
nooinrjie gegee!

Ioannes (John) Costas
Omstreeks 1 910 was die naam van John Costas op
SteJlenbosch net so bekend as die van die professore
en ander geleerde her e! Hy was by uitstek die vriend
van die stu dente; nog meer, hy was 'n opregte vriend
van die Afrikaner ( wie se taal hy ongelukkig nooit kon
bemeester nie !). By sy dood in 1 9 3 2 skryf dr. J. F. W .
Grosskopf: " In hom het Stellenbosch 'n figuur ver
loor wat op die vorming van ons stadj ie se tipiese
samelewin g 'n duideliker stempel nagelaat het as wat
baie mense waarskynlik besef. Vir baie van die manne
wat tussen 1902 en 1 9 1 2 op Stellenbosch gestudeer
het, was John Costas 'n troue , persoonlike vriend, dik
wels 'n vaderlike raadgewer en helper.
" Hal fgrappig het hy eenm aal aan my gese: ,Ek het
ook byged ra tot die bevordering van die moderne be
skawing op Stellenbosch deurdat ek die eerste koffie
hui s hier opgeri g het! ' In 1903 , toe hy hierheen gekom
het , was dit in sekere opsigte bepaald 'n kultuurdaad .
En tot aan sy dood was dit sy ambisie om die beste
koff iehuis in die plek te he."
John Costas het 'n veelbewoe en romantiese lewe
gelei. Hy het sy vaderland, wat nog onder Turkse heer
skappy was, as jong seun verlaat. In sy omswerwinge
het hy Egipte, Zanzibar , Sentraal-Oos-Afrika, M osam
biek en Australie besoek. In Sydney het hy 'n "oys ter
saloon" geopen. Kort voor die uitbreek van die
Anglo-Boere-oorl og vestig hy hom in die Transvaal, en
veg as vrywilliger onder generaals Koos de la Rey en
Christiaan de W et. In 1900 is hy gevange geneem en
na Ceylon verban van waar hy, ten gevolge van die byt
van 'n dol hand, oak Indie besoek het om by die Pas
teur-Instituut behandeling te kry. Costas was baie trot s
op die Gedenkpenning vir Boere-oudstryders wat hy
in 1 9 20 ontvang het.
In 19 12 het hy in Grieke!and gaan kuier, maar is
daar vasgevang in die Balkanoorlog, en het die bevre 
d iging gesmaak om persoonl ik dee! te he aan die be
vryding van sy land van die Turkse juk. In 1920 het hy
na sy aangenome vaderla nd teruggekee r.
In hoe 'n mate Costas en sy kafee deel van Stellen 
bosch en van die studentelewe gew ord het , blyk daar
uit dat die Good H ope Kafee vandag, meer as 30 jaar
na sy dood, nog deur ouer mense " Costas se Kafee"
genoem word. Vir die studente was dit nie net 'n kaf ee
nie; dit was 'n bymekaarkomplek, waar diskussies ge
veer, vergaderin gs gehou en rnusiek gemaak is - 'n

soort van Studentesentrurn onder per soonl ike toesig
van 'n ware Studentevriend .
John Costas was nooit getroud nie , en hy het later
aan suikersiekte gely. D ie gevolg was dat sy later lewe
deur 'n toenemende eensaamh eid verduister is. Sy ka
fee het nie meer in d ieselfde mate aan 'n studente
behoefte voorsien nie - hull e het by hom begin verby
leef, en sy ou studentevriende was oor die land ver
sprei. In sy eensaamheid het hy meermale op die wal
van die Eerster ivier gaan sit en mymer ... en verlang.
Stellen bosch sal John Costas nie gou vergeet nie.
My hart verlang na Costas mooi kafee
W aar niemand ooit vergeefs gesoek 't na tee.
Vir die Saterd ag-Iaatslaper wag sy ontbyt,
Van vars eiers en spek, met nog 'n bordvol konfyt.
E . G. M AL HER B E , APR. I

l oannes (Joh n) Costas
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John was 'n loodgietersassistent voorda t hy op ver
soek van dr. Van der Riet in diens geneem is as skoon
maker en bottelwasser in die Departement van Chemie.
Hy was intelligent en baie gou het hy soveel van die
chemiese stowwe en app arate geweet dat hy as assis
tent by praktiese werk en ook by p raktie se eksamen s
gebruik is. Hy moes sorg dat al die bottels vel bly, en
het later selfs d ie chernika liee en appa rate vir die eind 
eksamen s voorberei . Studente het gereeld by hom pro
beer vasstel watter app arate hy moes voorberei, en
daarvan afgelei wat gevra sou word.
John kon dadelik sien as 'n student met die prak 
tiese werk moeilikheid ondervind, of verkeerd te werk
gaan. Hoe baie keer het hy hulle dan nie uit die
penarie gered deur so in die verbyg aan baie on opsig
telik, maar beteken isvol, aan 'n besond ere bottel te vat,
dit te vul of te verskuif. Of 'n enkele woordjie van
John was dikwels genoeg om 'n verwarde student op
die regte spoo r te br ing! Kenners he t gemeen dat John
minstens soveel as derd ejaarstudente geweet het van
die praktiese werk in Chem ie, en dat hy men ige student
deur die eksamen gehelp het.
John het vroeer 'n besigheid daarvan gemaak om
chemiese apparaatstelle op te maak en aan studente te
verkoop. Hy was ook die baas maker van appel "ci der"
vir koshuispartytjies, en 'n geswore nasion alis tot aan
sy dood in 1951.
P ROF E SS O R VAN DIE K LOKKE

Old Aasooel, or, as he is sometimes termed, Projessor
van die Klok ke', enj oys the d istinction tha t he was
born at the same place as our Musi c Professor, Mr.
Jann asch. It was then at Mamre that Simeon Levi Klap
muts W illem se first saw the light of day.
Aasvoel het op Stellenbosch kom woon , en ' n vrou
aangeskaf by wie hy een -en-twintig kinders gehad het.
Later was hy gelyktydig " street inspector" , "grave
digger " en "town crier". Di t was veral in laasgenoem
de hoedanighe id wat elke student vir byna 2 0 jaar lank
met ou Aasvoel kenn is gemaak het. Hel aas, baie stu 
dente het gemoedeJik met hom die gek geskeer, en
allerlei grappe ten koste van hom gemaak . T og het hy
altyd vriendelik en goedgeaard gebly - 'n vrien d van
die student en van die witrnan tot aan sy doo d.
R UGB Y -GEESDR IF T IGES

Ott Ka parring het in die twintigerjare in die strate op
Stellen bosch gewerk. Volgens oubaas Mark sou Kapar
ring sender moeite in die Springbok span ingesta p het
hy sou 'n ideale sentermaat vir Japie Kri ge gewees het!

0 /1 Pine)' se roep " Piney-ab ! Piney-ab ! " het jare lank
deur die vierk ante van die koshuis e weerklink. Die
M aties het nooit 'n getrouer ond ersteuner geha d as ou
Piney nie. Hy kon ure lank oor rugby gesels en as die
Maties op Nuweland gespeel het , was hy daar, met sy
groot Matie-roset aan. Ek won de r hoeveel vrugte on
betaald van sy karr etj ie verdwy n het terwyl hy gede
monst reer he t wat so-en-so in die vorige Saterd ag se
wed stryd moes gedoen het ! "
J E EM S TRJPP ELA A R

It may merel y be the glamo ur thrown over the past by
the long range of intervening years, yet I hold that one
of the most interestin g characters of Stellenbosch as I
knew it as a student in the late seventies an d early
eighties, was the College Janitor, Jam es. To the olde r
generation who had known him before his elevation
to Janit orial rank, he was known as " Jeems Trippe
laar " , wh ich not inaptly described his quick hasty
amble on the path of duty .
In sy vrye tyd het hy groente gekweek en aan inwo 
ner s verk oop. "His cabbages and carrots always com
manded top p rices, thou gh on one occasion he was
charged with having sold sticky turni ps. "But you see
what it is, mum ; I wasn't in the inside of them, mum ."
James was 'n dod elike geselser. Die enig ste tyd wat
hy in die teenw oord ighe id van ander rnense stil was,
was in die kerk , wat hy gereeld bygewoon het.
C. M. sluit af: As a Janitor I cannot eulogize him ;
as a brilli ant bilin gu al convers ationalist I respected
him ; as a unique type lending colour and life to a quiet
vill age I regret him, as one of th e worthies of a bygone
day he deserves some record in the annals of Victoria
College.
(c. M. in S.S_Quarterly 1916)
K 0 S [ E, D I E K F: B RYE R
Daar is seker m in oud-Stellenbossers, behalwe die oer
oues wat voor 1900 hier was, wat nie vir Ko sie ken
nie, wan t Kosie is net so 'n instelling soos Costas of die
leeus op die O u H oofge bou. Ek kry hom nou die dag
by die stasie toe ek op die trein wag . H y staan daar een
kant , met sy groe n gebreide serp soos altyd netjies oor
kru is gevou on der die baadj ie, sober, respektabel en
met 'n waa rdig heid wat seker kom van die bewustheid
van baie jare se getroue werk.
Toe vra ek hom uit oor sy geskied enis. " Ja, noi," se
hy. " Ek ry al vir een -en -derti g jaar keb, van 1900 af 
ek het al baie mense gery."
Sy pa, se hy, was 'n velkope r en wynsteenslaner op
Wellington. T oe hy vyftien was, het hy op Stellen
bosch kom werk , en was onder andere koetsier by 'n
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mev. Cassio en die bekende dr. M cPherson. In 1900
het hy met die kebrybesigheid begi n .
" En waar het jy d ie keb gekry , K osie ?"
"Gekoop, noi, in die Ka ap . Di e keb en die paar
perde en tuie kos my £1 82 . Die keb was ge- imp ort uit
Engeland."
" En is dit nog altyd diese!fde een?"
Hy lag so effens - " A nee a, noi , dis al die derde
een; ek verk oop hulle voor hulle te oud is."
Dit het goed gegaan met d ie ke bryery. Baie gewi ld
was sy dr ie " piekniek" -waentjies, waa rmee hy d ie
Bloemh ofnoie ns stasie-toe gery het, en jongmense op
gereelde uitstap pies vervoer het.
" D ie stasie was toe nog du T oit-stasie; hierdie was
Bosman's Crossing . En die West End se huise was g 'n 
een hier nie. Ek het die laaste een van die twee voo rste
rye se bakstene gery. Ek het Greylock se bakstene ook
aangery."'
Die Harmoni ete was onder K osie se gereelde klan
disie, "Ek en Cookie het saam begin by Harmonie," se
hy, " toe dit nog daaronder was waar Arcadia nou is.
Rego or was Mel odie, waar Quarrywood s nou is. Ek en
Cookie het lank saamg ewerk."
Al die ou -Harmo niete onthou seker vir Cook ie, d ie
goeie, dikke Ellen wat vir vyf -en-rwintig jaar vir hoe
vee! geslagte H armoniete kos gekoo k het. Sy was ook
so 'n getroue mens, en altyd so bly om van die oue s
weer te sien. En die ou-dames kon haar gerus om di e
nek val van blydskap as sy hulle vriende!ik verwe lkom
en huJle nie met ' n "en-wi e-is-jy-miskien" -ui td rukking
op en af kyk nie. Sy en K osie was go eie vrie nde. As
hy kom kyk of daa r name op d ie lei by die ag terdem
is van rnen se wat hy moet kom haal, dan drink hy eers
koffie en gesels ' n bietjie met Cooki e.
Wa nneer aan 'n oud-st udent wat Stell enbosc h weer
' n slag besoe k het , gevra word of hy beken des raakge

loop het, kom di e antwoord heel dikwels: "Nee, nie
mand nie, net ou Kosie."
ANN A ROT H M AN N
J OHN S CHIFF ER S

Die naam John Schiffers het fe itlik sinoniem ge word
met die Departement van D ierkunde aan die Uni versi
teit van Stellenbosch.
John Martin Adam Schiffers is op I Januarie 19II
as " attendant" in die Departement van Dierkunde aan 
gestel en het einde 1961 , na 50 jaa r diens , afgetree.
Sy dienstyd is ' n rekord vir enige amptenaar aan die
U ni versiteit.
Aanvanklik was dit een van John se vern aam stc take
om materiaal vir die praktiese kl asse te versamel. H aaie
en krewe het hy in Kaapstad gaa n haal; paddas het hy
self gevang waar die Chemie-ge bou nou staan. Vroeer
is katte in pl aas van konyne vir di sseksies gebruik en
John het menige dorpskat op gehe imsinnige wyse !aat
verdwyn . Dit is bereken dat hy in sy diens tyd meer as
10,000 padd as oopgesny het!
John het die tegniese name van die meeste diere ge
ken, en was beso nder vaardig in die opstel van ske
lette - iets wat dr. Coert Grobb ela ar hom geleer het.
Baie van die skelette van skil paaie, likkewane en ko
nyne wat nou nog gebruik word , is deur hom opges tel.
In die Kleurlinggemeenskap het John Schiffers ook
' n leidende rol gespeel, o.a. as kerkraadslid van die
N.G. Send inggemeente. Daarby het hy 26 jaar lank in
die K leurli nge se eerste sokkerspan , en 41 jaar lank
in huJle eer ste krieketspan gespee l.
By sy af trede in 1 9 61 , het prof. C. A . du T oit o.a.
gese : " John Schiffers is die sprekende bewys van die
waarheid wat so dikwels nie besef word nie, dat die
waarde van 'n man nie deur die status van sy pos be
paal word nie, maar dat dit d ie man is wa t waar de en
betekenis aa n ' n pos gee."

Die Dertigerjare
Gedurende die der tig erjare het dit rusti g toeg egaan in die Eikestad. Die depressie
het sy invloed deeglik laat g eld : min groei in die studentetal en nog minder
in die hoeveelheid sakgeld wa armee die student moes klaarkom . Van veel groter
belan g wa s die gebrek aan betrekkin gs vir dieg ene wat in die tyd afgestudeer
he t. "D ie student wat die Universiteit vand ag na voltooide studie (1933) ver
laat," skryf wyle dr. M . J. van der Westhuizen, " bevind hom in 'n wereld wat hom
soms die indruk gee dat hy hom nie nodig het nie. M aar so kan dit nie bl y nie.
So mag dit nie bly nie. Saam met di e hele o ntre dd er de wereld sien ons uit na
die daeraad van 'n nuwe dag."
Toestande het geleide lik verbeter en in 1938 "het die hele studen tegemeenskap,
asook die perso neel van die Uni versiteit, entoesiasties meeged oen aan daardie
grootse gebeurtenis in ons volk siewe, die denkbeeldige Ossew atrek," skryf 'n
ander oud -Matie. "W as die rnanne tog nie trots op hulle baarde nie ! Daar was
baarde van alle kleure en vorm s, party ruig en lank, and er yl. Kompetisies is
uitgeskryf; in Wilgenhof het ou Fanie Kellerman se gitswa rt volbaard die prys
weggedra. Ek on thou die mass asaamtrek op die Braak waar die waens ingewag
is, en die indruk wat die forse, eerbiedwaardige gestalte van wyle prof. E. C.
Pienaar in sy fluweelpak op ons as eerst ejaars gemaak het ."
Vir 'n algem ene beeld van die studen telewe op Stell enbosch in daardie tyd,
laat ons 'n paar oud-Maties aan die woord :

W. A . 0 E K L E R K

Die N aaf van die Heelal
" D is seker 'n vry algemene ervaring dat jy na verloop
van 'n twinti g jaar of meer in stille verwondering sal
terugkyk op die matelose selfvertroue waarmee jy jou
self indertyd as student, en veral as Stellenbosse stu
den t, gadegeslaan het. Inderdaad, soos Picadilly Circus
vir die Londenaar, was die ,Eikestad' - nee, nie die
,Eikestad' nie, maar wel die universiteit - nee, ons wat
die studenteligg aam van die un iversiteit was - die naaf
van die heelal. 'n Men s het jou baie maklik in die
heerlike, betowerende isolement van Stelle nbosch wys
gemaak dat die oe van die ganse mensdom op hierdie
ou stippeltjie van die planeet gerig is.
Nouja, so 'n sonde was dit nou ook nie. Die krop-

slaaidae - om Shakespeare lett erlik te vertaal- kom oral
voor en is seker ook nod ig vir die groeiproses - " the
years green in jud gement, cold in blood". D ie koel
bloedigheid was natuurlik van die 500rt wat net so
maklik kon omsit in 'n hittige verset of rasende beeld e
brek ery - waarvan daar aans ook nog getuig sal word.
WeI, waar sal 'n mens dan begin by die ophaal van
jou studentelewe?

Portrette wat gesels
'n Mens kan net maar miskien by sommige van jou ou
studenteportrette gaan staan - en ietwat na willekeur
jou herinneringe daaraan vaskno op .
Dit kos ook nie 'n spesifieke uitn odiging om dit mee

59

te bring nie. Ek doen dit soms sommer in los com 
blikke as ek dalk afleiding soek, dikwel s in die ri a
nagure, van die harde eise van die studeerkamer.
Miskien omdat dit in sulke omstandighede so dik
wels gebeur, kyk ek soms na ou redaksiefoto's van Die
Stellenb osse Student, staan ek dan miskien bietjie
verbaas om die name te vind van 'n hele ou klompie
wat reeds waar daar Afrikaans geskryf word besondere
aandag op hu lIe getrek het. Daar is mense soos Ger
hard Beukes, Ernst van Heerden, Audrey Blign ault ,
F. A. Venter, Jan Rabie, Dirk Kamfer, en nog andere.
Dat van genoemdes 'n toenemend e belangri ke rol in
die Af rikaanse letterkun dige lewe gaan speel, is wel
seker. Dit sou intere ssant wees om te verneem hoe
ander tydperke van vyf jaar en in die geskiedenis van
u.s. en in die geskiedenis van ander universiteite hier
mee vergelyk.
Maar dit is nie net skrywers wat naam verwerf het
wat mens uit die portrette opval nie .
Ek vind ook daar politici, nyweraars, akadernici, op 
voedkundiges, regsgeleerd es, geestelikes wat reeds op
geen onsekere wyse hulle stempel op die samelewing
afgedruk het. Met baie andere wie se name ek met ewe
veel reg hier kon noem, vind ek figur e soos H. L.
Swanepoel, J. C. de Wet, F. E. O 'B. Geldenhuys,
C. F. B. N aude, Jan H aak, John Vorster, D . G.
Franzsen, Hu bert Coetzee, Piet Cillie, J. H. Moolman,
Theo Pauw, J. L. Badenh orst, J. de Vos, P. L. McLach
lan, P. L. la Gra nge, A. P. Blign ault , W . A. Joubert,
D . P. de Villiers (twee van hulle - 'n dikke en 'n
lange!), A. J. van Velden . . . Dit sou 'n lang Iys kan
word as ek met gro ter sorg dit kon opgestel het.
H ier voor my is 'n foto van die kongresgange rs by
die vierde jaarlikse saamtrek van lede van die Afri
kaans-Nasionale Studentebond, vooriope r van vandag
se A.S.B. Onder die daar in Bloemfontein bymekaar
in Junie 1936 vind ek mense soos J. T. M. de Jongh
van Arkel, J. S. Ger icke, Sampie Fronernan, Anton
Rupert , N . Died erichs - en H. F. Verwoerd .

,n Betekenisvolle Herinnering
'n Baie betekenisvolle herinner ing aan daardie einste
A.N .S.·kongres drin g nou na Yore. Daar was 'n nag 
een van daardie bladstilIe, sterheldere, rypklare winter
nagte soos 'n mens dit net maar teen Jun iemaand op
die binnelandse hoeveld kan tref - toe 'n twaalftal van
ons van die Onderwyserskollege in Parkweg te voet 'n
bedevaart na die Vrouemonumen t onderneem het. Die
nanag was twee, drie uur oud toe ons daar in 'n halwe
kring voor die gedenknaald korn staan het. Een - ek
meen di t was J. S. Gericke - het ens in gebed voorge 
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gaan . Dit was ontroerende, betekenisvolle oomblikke.
Want die eint lik sinvolle daarvan was die gelofte wat
ons op daardie heil ige plek aan mekaar en voor ons
Skepp er afgele het : dat so ver dit in ons vermoe was,
ons die toekoms van Suid-Afrika sou help wen. Spesi
fiek het ons aan die Republi ek gedink, dit ook so ge
noem. En min het ons daar in die blankstille maanlig
bymekaar, met die N aald wat so voor ons na die sterre
rys, geweet dat een van die medek ongresgangers veral'
die fin ale beslag aan die nuwe komende staat sou gee.
Ek bedoel natuurl ik nou - H. F. Verwoerd.

Die Spore van die Depressie
D it was nog die tyd voor die dreunende na-oorlogse
voorspoed, toe dri ekwart van die studente met lenings
aan u.s. kom studee-r het. Daar was etlik e van my tyd
genote wat m et £ IOO per jaar of minder moes rond 
kom. 'n Swart pak het hulle Saterdagaand na die Terps
en Sondagaand na die "Pres" gedra. Motorkarre was.
omtrent nie bestaande nie.
Jy is as redelik bevoorreg beskou as jy jou eie fiets
kon trap. Ek persoonlik was dankbaar om die redaksie
fiets ( Die St ellenboscbe Student) tot my beskikking te
he. Ja, daar was wei 'n klein gro epie ,ryk manne' wat
die wereld kort-kort aan die brand gehad het met hulk'
woeste rondj aery in die jongste modelle. Maar juis die
feit dat hull e sovee! aandag getrek het (e n op meer as.
een geleent heid streng kortgevat is) het bewys hoe uit
die toon hu lIe geval het.

Die Groot Skrik
Opwinding was daar darem ook vir ons andere genoeg,
hoor. D it was mos juis die tyd tee ses stuks die eerste
Ieerling-vlieeniers aan die U.S. geword het. Saam met
LL.B. (dit was ook nog die tyd van daardie stoere
akadernikcu s, dr. Mort imer Malherb e!) het dit maar
swaar gegaan om al die tegnie se eksamens en die baie
strawwe opleiding as rnilitere lood se tot 'n suksesvolle
einde deur te maak. On s het Suid-Afrika krui s en dwars
.bevlie', etlike tiendui sende ponde se vliegtuie in die
proses verniel of vernietig en met Intervarsiry 1938
(of was dit 1937?) 'n gekke formasievlug oor die groo t
skare op Coetzenburg uitgevoer - sodat die tamaaie
norrin g soos een man verskrik orent gekom het en die
tweede spanne hul spel moes staak en die manewales
daarbo eers moes aangaap . D ie volgende Maandag het
Die Burger die storie van die yslike skare wat so die
skrik op die lyf geja is op sy voorblad gehad - die
hoofnuus van die dag.

te bring nie. Ek doen dit soms sommer in los oom
blikke as ek dalk afleiding soek, dikwels in die na
nagure, van die harde eise van die studeerkamer.
Miskien omdat dit in sulke omstandighede so dik
wels gebeur, kyk ek soms na au redaksiefoto's van Di e
Stellenbosse Student, staan ek dan miskien bietjie
verbaas am die name te vind van 'n hele au klompie
wat reeds waar daar Afrikaans geskryf word besondere
aandag op hulle getrek het. Daar is mense soos Ger
hard Beukes, Ernst van Heerden, Audrey Blignault,
F. A. Venter, Jan Rabie, Dirk Kamfer, en nag andere.
Dat van genoemdes 'n toenemende belangrike rol in
die Afrikaanse letterkundige lewe gaan speel, is wel
seker. Dit sou interessant wees am te verneem hoe
ander tydperke van vyf jaar en in die geskiedenis van
U.S. en in die geskiedenis van ander universiteite hier 
mee vergelyk.
Maar dit is nie net skrywers wat naam verwerf het
wat mens uit die portrette opval nie.
Ek vind oak daar politici, nyweraars, akademici, op
voedkundiges, regsgeleerdes, geesteJikes wat reeds op
geen onsekere wyse hulle stempel op die samelewing
afgedruk het . Met baie andere wie se name ek met ewe
veel reg hier kon noem, vind ek figure soos H. L.
Swanepoel, J. C. de Wet, F. E. O'B . Geldenhuys,
C. F. B. Naude, Jan Haak, John Vorster, D. G.
Franzsen , Hubert Coetzee, Piet Cillie, J. H. Moolman ,
Theo Pauw, J. 1. Badenhorst, J. de Vos, P. 1. McLach
lan, P. 1. la Grange, A. P. Blignault, W . A. Joubert,
D. P. de Villiers (twee van hulle - 'n dikke en 'n
lange!), A. J. van Velden . . . Dit sou 'n lang lys kan
word as ek met grater sorg dit kon opgestel het.
Hier voor my is 'n foto van die kongresgangers by
die vierde jaarlik se saamtrek van lede van die Afri
kaans-Nasionale Studentebond, voorloper van vandag
se A.S.B. Onder die daar in Bloemfontein bymekaar
in Junie 1936 vind ek mense soos J. T. M. de Jongh
van Arkel, J. S. Gericke, Sampie Franeman, Anton
Rupert, N. Diederichs - en H. F. Verwoerd.

'n Betekenisvolle Herinnering
'n Baie betekenisvolle herinnering aan daardie einste
A.N .S.-kongres dring nou na vore, Daar was 'n nag 
een van daardie bladstille, sterheldere, rypklare winter
nagte soos 'n mens dit net maar teen Jun iemaand op
die binnelandse hoeveld kan tref - toe 'n twaalftal van
ons van die Onderwyserskollege in Parkweg te voet 'n
bedevaart na die Vrouemonument onderneem het. Die
nanag was twee, drie uur oud toe ons daar in 'n halwe
kring voor die gedenknaald kom staan het. Een - ek
meen dit was J. S. Gericke - het ons in gebed voorge
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gaan. Dit was ontroerende, betekenisvolle oomblikke.
Want die eintlik sinvolle daarvan was die gelofte wat.
ons op daardie heilige plek aan mekaar en voor ons
Skepper afgele het : dat so ver dit in ons vermoe was,
ons die toekoms van Suid-Afrika sou help wen. Spesi
fiek het ons aan die Republiek gedink, dit ook so ge
noem. En min het ons daar in die blankstille maanlig
bymekaar, met die Naald wat so voor ons na die sterre
rys, geweet dat een van die medekongresgangers veral'
die finale beslag aan die nuwe komende staat sou gee..
Ek bedoeJ natuurlik nou - H. F. Verwoerd.

Die Spore van die Depressie
Dit was nag die tyd voor die dreunende na-oorlogse
voorspoed , toe driekwart van die studente met lenings .
aan U.S. kom studeer het. Daar was etJike van my tyd
genote wat met £100 per jaar of minder moes rond
kom . 'n Swart pak het hulle Saterdagaand na die Terps
en Sondagaand na die "Pres" gedra . Motorkarre was
omtrent nie bestaande nie .
Jy is as redelik bevoorreg beskou as jy jou eie fiets
kon trap . Ek persoonlik was dankbaar am die redaksie
fiets (D ie Stellenbo sche Student) tot my beskikking te
he. Ja, daar was wei 'n klein groepie ,ryk rnanne' wat
die wereld kart-kart aan die brand gehad het met hulle
woeste rondjaery in die jongste modelle. Maar juis die
feit dat hulle soveel aandag getrek het (en op meer as
een geleentheid streng kortgevat is) het bewys hoe uit
die toon hulle geval het.

Die Groot Skrik
Opwinding was daar darem oak vir ons andere genoeg,
hoar. Dit was mas juis die tyd tee ses stuks die eerste
leerling-vlieeniers aan die U.S. geword het. Saam met
LL.B. (dit was oak nag die tyd van daardie stoere
akademikus, dr. Mortimer Malherbe!) het dit maar
swaar gegaan am al die tegniese eksamens en die baie
strawwe opleiding as rnilitere Ioodse tot 'n suksesvolle
einde deur te maak. Ons het Suid-Afrika kruis en dwars
.bevlie', etlike tienduisende ponde se vliegtuie in die
proses verniel of vernietig en met Intervarsity 1938
(of was dit 1937?) 'n gekke formasievlug oor die groat
skare op Coetzenburg uitgevoer - sodat die tamaaie
norring soos een man verskrik orent gekom het en die
tweede spanne hul spel moes staak en die manewales
daarbo eers moes aangaap. Die voJgende Maandag het
Di e Burger die storie van die yslike skare wat so die
skrik op die lyf geja is op sy voorbJad gehad - die
hoofnuus van die dag.

Verset en Teenverset
J a dit was die tyd van sulke dinge en nog baie meer . . .
Het ons as studente dan nie twee maal deur luid op 'n
supermonstervergaderin g te raas die regerin g tot wysi
ging van sy optrede of tot optrede self gedwing nie?
Daar was die een geleentheid toe daar oormatig baie
vlugtelinge uit Oos-Europ a in die land gekom het. Ons
b et geeis dat die regerin g 'n einde hieraan maak - en
'n skip met ses-, sewehonderd mense wat ons (wa ar
.skynlik bietjie onnodiglik) as mind er geskik vir 011S
land beskou het, moes maar net so weer omd raai en
terugvaar.
Hie rdie oormoed is toe daarna weer geewenaar toe
-ons geeis het dat die boek T urning W heels van Stuart
-Cloete in die ban gedoen word. In aanmerking ge
nome hoe welig die Afrikaanse massapers die afgel ope
twintig jaar opgeskiet het, hoe volkome onskuldig
T liming Wheels vergelykender wyse is, staan jy net
maar verbaas. Maar verset in die ander rigting was
daar oak . Beelde is kart-kart sonder aansiens des per 
.soons gebreek deur Pro Libertate, wat geheimsinnig
oornag verskyn het en met die dag oral in Stellenbos ch
te lese was. Met die .heiligste' instellin gs is daar ge
.spot - en gemoedere is oral erg gaande gemaak.
Vand ag weet ek maar te goed hoe nodig ook hierd ie
vorm van verset vir elke lewende studentegemeenskap,
nee vir enige soort gemeenskap is.

Van Toere, Poetse en
Kardoes broeke
D it was die g roat dae van die Berg en T oerklub - toe
daar nag behoorlik berg oak geklim is. Waar is figure
5005 Jchan en Reep Ver Loren van Themaat, Beyers
Naude en Frans Geldenhuys? Hulle het miskien 'n
peil gestel wat nie daarn a geewenaar kon word nie .
Dit was die dae van die groat poetse wat gebak is 
soos die geleentheid toe skrywer hiervan 'n tarnaaie
t ou verwarde eerstejaars by die plaaslike polisiekant oor
oor die naweek veroorsaak het. Die moes dan kamm a
hulle ,registrasiekaart' sonder verwyl kom toon . Die
Maand agaand is die poetsbakker egter self lelik gevang
toe hy kamma deur die gereg opgevorder is om ver
antwo ording vir die dwar sboming van sy normale pro
sesse te kom doen . Bedees is daar gehoor hieraan ge
gee - net om te ontdek dat dit oak net 'n au grappie
ter vergelding was. Daarop is die poetsbakker taamlik
hardhandig deu r 'n briesende sersant van die toneel
van sy gesag oak verwyder .
Dit was die dae van die kardoesbroeke; van deftige

Engels wat damestudente so graag gebruik het; van
ou mnr. .Pictures' wat aJ U .S. se derduisende foro's
geraam het ; van monsieur Foreau, Dagbr eek se haas
tige maar onnavolgbare Franse chef ; van Wilgenhof se
hui smoeder wat gekla het dat die seuns tog maar die
voete van hull e sokkies ook in die was moet gooi; van
dr. Mortie wat gese het dat 'n man wat veertig uur op
'n dag werk maar vir sy part opgehang kan word ; van
Coetzenburg wat in aIle eenvoud deur 'n eerstejaartjie
met die Koue Bokkeveld verwar is; van die ontdekking
dat daar so 'n groot drukkery aan die walle van die
Eersterivier bestaan ; van onvergeetlike dr. Verl oren
van Themaat wat sy klas in die staatsreg verseker het
dat "Queen Bess wass a faceless (faithless) Queen";
van sensitiewe skryfsters in die Student wat dweep met
T agore; van Flip le Gra nge wat sy onoortreflike j'ac
cuse gelewer het in die vorm van T he Stellenbosch
Student and his Lack of Culture; van W . W. B. Have
mann wat aan die hoof van 'n selfregerende Dagbreek
die sotte van die jaar met 'n dinarniese persoonlikheid
50 0 5 min oorweld ig het; van Mijnheer van H aren
carspel, die ,ewige student' wat gereeld sy filo sofies
teologiese lesings voor 'n plaende studentegehoor kom
lewer het, altoos in die bibli oteek te vinde was, een
saam sy viool gespeel het en homself ten slotte aan 'n
balk in sy eie kamer gaan ophang het; van die poetiese
wysheid dat "o p Stellenbosch bestaan die jaar uit bok
en bloktyd deurmekaar" ; van Shorty van Dyk wat ge
kla het dat hy in die sensus nie getel is nie " want hulle
tel net rnense bokant die belt" .
Maar wat, eer die totaal belaglike die ernsti ge en
min of meer sublieme heeltem al verdring, laat ek my
maar inbind deur die vereistes van tyd en ruimte .
D ie gevaar van 'n mens se onthou-jy-nog is mos
altoos dat dit jou soos grondbone - waarvan Stellen 
bosch, terloops, indertyd ook oormat ig vol was - nie
maklik willos nie."
D OLA BRINK (M EV. ANDRE MCDONALD)

"Soos dit seker vandag ook maar gaan, was die eerste
jaarn ooientjies in ons dae altyd baie populer - die
seniormans moes darem seker uitvind watter soort nuwe
astertjies daar nou op die akker geblom het, en aan
"skiete" het dit nie ontbreek nie. Ek dink egter ons het
in daardie dae genoeg geput uit eenvoudiger dinge as
wat die nooientjies vandag miskien verwag . As 'n
mansvriend jou sou kom haal vir 'n wandeling en 'n
kopp ie tee by die Uitspan daarna, dan was dit 'n hele
gebeurtenis, om nie eens te praat van die opwinding as
jy genooi word na 'n hui sfunksie of musiekkonsert
nie!
6I

"Van my aangenaamste herinneringe is die aan die
Sondagaand-kuiers by tant Sarie Pienaar se huis oorkant
Greylock. Daar was ons 'n lekker ou groepie vriende
wat saam gesels en musiek gemaak het. Waar sou hull e
vandag a/mal wees : Pine Pienaar, Elsie Marais, Fanan
en Olga van der Spuy, Corney Vorster, An gelique en
Hansie Cillie ?
" D ie vergaderings van die Universiteitsdebatsvere
nig ing was altyd iets om na uit te sien . Die sangers en
sangeresse daardie dae was o.m. Esther Mentz, Anna
tjie du Plessis, Vera Gibbs en Corneels McDonald , en
een van die grapmakers wat baie gewild was, was ene
Kritzinger wie se nabootsings van al die plaasdiere op
die werf altyd groot applous uitgeJok het. Hans Endler
het omtrent 200 van ons aangekeer vir 'n massakoor
en dit was 'n voorreg om onder sy leiding te sing.
"Ons Juniordag (1932) was die eerste wat geken
merk was deur eenvormigheid. Dit was destyds 'n
nuwigheid en die Pers het ons nogal gekomplimenteer
met die oorspronklikheid van die verrigtinge wat alles
op 'n rnilitere lees geskoei was. Die junior-i.leerrnag"
was op die Pawiljoenveld opgesteld en het 'n kleurryke
prentjie gevorm met hul wit en rooi uniforms en swart
maskers voor die oe. Hier is die professore as "ou
veterane van die leer" deeglik onder hande geneem.
Medaljes is aan verskeie van hulle oorhandig (o.a. 'n
kikvorsie aan dr. Coert GrobbeJaar as blyk van waar
dering vir sy belangrike dienste op die gebied van
paddavang en kreefslag!). Ander is "ter dood veroor
deel" onder wie ook dr. Koos Botha, omdat hy nie
daarin geslaag het om die armblankevraagstuk op te
los nie! "
PRO F . F RAN S S :M U T S

W anneer 'n men s self student is, hoor jy nog al dikweJs
dat die jon g mens e die toekoms van die volk in hulle
dra, maar te midde van die heerlikheid van student
wees in Stellenbosch en die spanninge van toetse en
eksamens, gaan sulke gedag tes gewoon lik vlug by jou
verby. Agterna sien jy eers die betekeni s van sommi ge
dinge.

Oorgangsjare
'n Mens sien ook dikwels eers agterna wat tiperend
van jou eie tyd was. As ek met die wysheid van agter
na vandag moet se wat tiperend was van die dert iger
jare in die algemeen, dan wil ek beweer dat dit oor
gangsjare was tussen die redelike klein en intieme
Stellenbosch wat nag sterk verbind was aan die ou
Victoria-K ollege, en die groat Univers iteit van van-

dag. In 19 34 kon 'n manstude nt , as hy nie pri vaat
WOLl loseer nie , net kies tussen Wilgenhof, met sy huis
gees, en D agbreek sonder sy huisgees. ( O nthou u nog
Ben H avemann se pog ings om 'n Da g breek-hu isgees te
kweek?)
Teen 19 34 was daar nog baie van die ou dosente
oor nit die dae van die Vict oria-Kollege - tipiese en
bekende fi gure : Pr off. Morrison ( Fisika), Mackenzie
(Wiskunde), Van der Riet (Skeikunde), wat onder
skeideJik in 189 2, 1895 en 1896 reeds aan Kollege
aang estel was; pro ff . Edgar (Gr ieks), Notcutt (Engels)
en W . E. Malherbe wat kart na die dr aai van die eeu
hier gekom het, en nog verskeie ander. Verskeie van
hulle was Skotte of Engelse en baie vakke is nog deur
medium Engels gedoseer. Niemand sal ook seker mnr.
Harvey vergeet wat saam met sy lektoraat in Fisika die
hele organisasie van die studentesportbedrywighede
georganiseer het , sonder sentrale sportk antoor. Prof.
Mackenzie was die laaste wat nag geree/d 'n toga klas
toe gedra het.
Dit laat my dink aan die keer aan die einde van 1934,
toe die monstervergadering van studente vir die laaste
keer, soos ek meen , besluit het dat studente weer togas
klas toe moet dr a, met Gu s Cluver 'n sterk voorstander.
Met die openin g van die akademiese jaar in 19 35 is
hi erdie besluit egter weer omverg egooi, met Gus , net
soos ek en baie ander, nou weer teenst and ers. Maar
Gus het intussen die voordeel van 'n besoek aan die
buite/ and geha d en die verstarring van tradisie wat hy
opgemerk het, het hom van mening laat verander.
(" In Oxford se hul nog hul tafe/ge bede in Latyn op." )
'n Men s dink met 'n mate van he imwee teru g aan
die intiemer dae, toe die ou c.J.V.-saal ( tans Hofmeyr
saal) nog groot genoeg was om 'n volgepakte mon ster
vergadering te hui sves en oak die Intervarsity-sang 
oefeninge en " G root Brag" met " gallery" en al. Ek
meen dis van die ga lery van die c.J.V.-saal dat die
idee van die "gallery" ontstaan het , later voortgesit is
na die Rec. en toe oorgedra is na die pawilj oen sonde r
sy galery.

Die begrafnis van Juniordag
Een van die opwindend ste geleenthede vir 'n skoolseu n
op Stellenbosch was Juniordag, want hy het saam met
die studente in die pre t gedeel. 'n Mens onthou nog
hoe daar nie meer hu is te hou was met die skoolseuns
nadat hu! d ie eerste snaakse fig ure op 'n oggend in
Victoriastraat sien af kom het nie. (D ie Hoer Jongen
skool was in die hu idige Ingeni eursgebou.) Dan het
daa r altyd 'n bietji e later die klimaks gekom, teen alle
proteste in van oubaas Polla , nl , die sluiting van die

.. . met , n see kuier?
urer ,
Maties, of ju lie HUIS TOE gaan, VAKANS IE gaan hou of 'n SPORTTOER
reel- met Union-Castle se Groot Skepe is dit maklik, plesierig en goedkoop.
AI wil juli e ook binneland toe - gooi 'n draai op see en kom uitg erus by
die bestemming. Dis 'n vakansie op sigself . Kuie r-kuier . Union -Castle
gee jou die ontspann ing wat jy verdien, die gesellig heid waarvan jy hou,
kos uit die boonste rakke, vermaak duisend I En dikwels ekskursietariewe
wat jou heelwat bespaar.
Kry beso nderh ede by UNION-CASTLE of

STELLENBOSCH-REISAGENTSKAP
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Vorentoe!

In 'n sitkamer op Stellenbosch sit vyf manne gehurk
am 'n tafelt jie waarop 'n hele verskeidenheid foro's en
uitknipsels verstrooid Ie, party al geel verbleik. Daar
heers 'n opgewekte, byna opgewo nde stemming. Daar
word gesels; die een gee die ander ampe r nie kans om
sy se te se nie. Ui troepe van verbasing, tussenwerps els,
kwinkslae . . . en kort-kort 'n skaterlag . On thou jy??
Onthou jy??
Di e aandag is op die foto's toegespi ts. " Het julle
hierdie een, manne? Kyk net hoe staan ons hier met
kaal bolywe, graaf en pik in die hand in die warm
son. Kyk, jy kan my ribbebene een vir een tel ! Ons
het darem hard gewerk daard ie dae." Dis Hansie wat
so praat. "W at praat jy van harde werk ? Jy het mos
nooit gewerk nie! Jy was mos oom John se boekhouer,
en verder het jy net by die meisiekoshuise gaan kuier,
met die voorwendsel dat jy eiers en botter gaan af
lewer ."
Almal lag lekker vir hierdie opmerking van Paps,
alias Ali Bey, die groo t indoen a, wat vanoggend spe
siaal van die Paarl oorgekom het om die klein reiinie
by te woon .
" My wereld, hier staan A .C. ook. Wie sou nou ooit
kon din k dat hy nog eendag in die hoogste raadsale
van die land sou sit ? Hy was mos t..v ." "Ja, en is nou
L. P .R . vir Pietersburg."
"En wat sou van hierdie vent Fanie Voges geword
het? " vra Frikki e alias oom Piet. "Tog nie sleg gevaar
nie," antwoord T ienie, " hy is nou 'n Ka toenuitbrei
dingsbe ampte in N oord -Transvaal. En is hy dan nie
jou wrin tiewaar met 'n eertydse skoonheidskon ingin
daar van die Oranje rivier se wereld getroud nie ?"
"Mag, maar dit was darem 'n bielie van 'n varksog
hierdie, kleintjies by die dosyne ! " merk Ali Bey op.
"Jy kan maklik praat, jy moes nooit haar hok skoon
maak soos ek nie. Van daardie tyd af was 'n vark vir
my altyd net 'n vark! " kom dit van Fr ikkie, wat eint lik
oom John se regterhan d was.
En so dwaal die man ne se herinneringe van hoenders
na nagtel ike waterleibeurte; van grond skoonmaa k en
dreine er na dambou; van Hettie, Dora en Leonora, die
melkkoeie, na Vitorie en Fisant die twee au muile wat
die karretjie moes trek, belaai met gro ente, eiers, botter,
ens. vir die koshuise. Dan gaan dit weer oor die maats
wat saam geswoeg, en soms lyf weggesteek het.
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"JulIe kan se wat jull e wil, dit was harde, maar lek
ker dae, wat ons nie gou sal vergeet nie," is Frikkie se
opsomming .
Ja, u het reg geraai, die gesprek het gegaan oor die
Uni versiteitsplaas, Vorentoe. Die vyf mann e byme
kaar was pr of . F. M. (Frikkie) Engel brecht, pr of. J. H.
(Jan) van der Merwe, dr. M. W. P. (Tienie) Ni enaber,
dr. J. P. ( Hansie) Jansen, almal dosente aan die Uni
versiteit, en Paps ( Ali Bey) van Vuur en, boer van die
Paarl. Hull e is vyf van die vyftien studente wat van die
begin van 1942 op Vorentoe as't ware deur hande 
arbeid hull e eie universiteitsloopbaan moontlik gemaak
het. Meer as een van hulle sou sonder hierdie geleent 
heid nooit na die uni versiteit kon gekom het nie.
Die Universiteit het in 1941 die plasie Hammans
hand, 10 morge groot, van wyle mnr, Jan Morkel ge
koop. l ets moes egter gedoen word om 'n opbrengs uit
die plaas te verseker wat minsten s die rente op die
koopsom en die munisipale belastings sou dek. 'n Be
stuurder-voorman is aangestel in die persoon van rnnr.
J. B. F. (oom John) Bester. Aangesien daar in die tyd
'n groot gebrek aan huisvesting vir studente was, het
die Universiteitsraad besluit om die ou woonhuis in 'n
koshuis te omskep vir 'n gro epie behoeftige manstu 
dente wat gewillig was om deel van hulle onderhouds
koste aan die U niversiteit te verdi en deur op die plaas
te werk.
Die studente moes 'n minimum van 4 00 ure per jaar
op die plaas werk, waarvoor hulle R45 betaal is. W erk
hy meer as die minimum aantal ure, is hy 71c per uur
daarvoor vergoed. Meer as een van hull e het inderdaad
hulle volle onderhoudskoste op die man ier verdien, en
nog sakgeld daarby!
D ie plasie se naam is verander na "Vorentoe" , 'n
naam wat aandui waarna die studente op die p laas sou
strewe. Kyk ens vandag na die prestasies van die eerste
groep wat daar begin het, bIyk dit dat hull e inderwaar
heid vorentoe geboer het. (Foto regs onder.)
Onge1ukkig het dit nie met Vorentoe self altyd
vorent oe gegaan nie. D ie grond is swak en baie nat in
die winter. Met die groenteboerdery wou dir maar nie
vlot nie. D ie veeboerdery het beter betaal - beeste,
varke en hoend ers. Vorentoe was inde rdaad een van
die eerste " plase sonder bul" ten gevolge van die toe
passing van kunsmatige inseminas ie!

Foto bo:
G r o ep ie m a n n e gereed vi r "n p a ar u u r har de ur ere . R egs
oom Jan B est er, die bes tuu rder -uoorrnan en sy seu ntiie .

'n

staa n

Foto onder:
Ag ter: T'b en ns B otha (se nior l eluo r, D trrban} ; Jan van d er il-le rwe (prof essor in Fisik a.. U. S .), Fasie van N iek erk;
W . A . Sch ul tz ; Frik k ie Engelbrech t (professor in Fisiolog ier U.S.J.: A t&'ie Kr ige (che m ikus . Va nderbijlpa rk) ;
H ansie Jans en (senior l ee tor in Afrika·s ttldie, U .S.).
Voor : Jan [ ordaan (v erfdesktlndig e, D e B eers ); J'vlar tie n .' Nienaber (se nior l ek tor in Fisiol ogie, U S.) ;
N ie mand ( L. P.R ., Pietersbu rg}; T iny B osman (o orl ed e) ; Paps van V'nuren alias Ali B ey (bo er, Pa arl ) ,
,.A .
Heel voor : A . C. Vl ok ( ree en m eest er en botel erennar}; Sas R eineck e [ond eruyser} ,
Afwesig : Fante Vog e.r.

c."

Uir die Na-oorlogse Jare

'n Verhaal sonder Begin
en sonder Einde

Watter geselse, watter gese!sers! Van slirnstories tot
geleerde dissertasie s; van tokkelokke tot studente in die
regte (behoede ons! - Qu ot homines, tot sententiae),

So ontbou ek Matiel and is 'n onderwerp wat nie 'n
begin het nie. 'n Mens "begin" nie op StelJenbosch
nie - sommer met die intrap is 'n mens rnidde -in die
wonderlike ervaring van StelJenbosser te wees. Vir die
meeste ywerige jong studente, met 'n vonkeling in die Is daar nog sulke lekker monstervergaderings deesdae?
oe en 'n gees wat wawyd oop is vir aIles wat Matieland Ons moes ons roer om seker te maak van 'n sitplek in
die ou Rec.-saal, verkieslik nie direk onder die galery
aan hom kan bied, is dit die verwesenliking van 'n
nie, anders moes jy dit ontgeld van die manne daarbo.
langgekoesterde ideaal. Ek het van SteIlenbosch ge
praat voordat ek dit kon spel, en van Matieland ge • Daar moes 'n voorsitter hare op sy tande he en die
droom nog lank voordat ons kennis gemaak het. Maar Grondwet op sy vingerpunte, want sowat van amende
snaaks genoeg, wanneer jou laaste gradedag agter die mente en teenvoorstelle kry 'n mens nie eens in die
rug is, en jy bly-weemoedig soveel van jou ou besittin
Volksraad nie. En die geringste tegniese glipsie deur
kies bymekaarskraap as wat jy in die reeds oorlaaide die S.R.-verkiesingskomitee het gewoonlik 'n kettingre
taxi durf inprop, dan sien jy die saak in 'n ander lig . aksie van ongeldige verkiesings tot gevolg gehad . Ek
Want intussen het Stellenbosch jou nuwe ideale gegee het soms gewonder of die foute nie opsetlik was nie,
en het daar ander hor isone voor jou oog verskyn . Daar
want die moet jy weet, terwyl die stemme daar agter in
om het die verhaal oak geen einde nie, want jy neem Suikerbossie getel word , word liggaam en siel op die
Matieland met jou saam en daar bly so baie van jou S.R. se rekening aanmekaar gehou . En al die komi tees !
agte r.
En die komiteefoto's! Kyk, daar moes jy keer, of jy
kom op 'n komitee (bree-, hoof- of sub-). Dis die
Intervarsitykomitee, tjapkomitee (bevoorregte elite),
ligte-komitee (die arme manne is naar beskree as Dag
breek se ligte opsetlik-per-ongeluk blaas), vrugtefees
Van agterbly gepraat, dit val my mos nou by - ek komi tee, doopkomitee, sweepkomitee, huiskomitee
wonder of die afgeleefde kamerjas wat ek in die wan
(Groot-hane almal) , die - ek noem dit met vrees en
ordelike haas van my vertrek agter my slaapkamerdeur bewing - Studenteraad, met sy eenman-gratis-fliek
in Dagbreek (seksie twee, rniddelste verdieping, aan kaartj iekomitee (ek en my ou kam Deryck - dit kan
die oorkant van die trappe, net in geval) laat hang het , nou openbaar gemaak word - het goed en gereeld ge
nou nog diens doen om iemand se swaarbelaaide bruik gemaak van die onopgeeiste kaartjies), en die
skouers. Seker nie - De sember 1947 is darem al 'n paar Juniordagkomitees !
jaar gelede. Kyk, ek en daardie "vel" het darem baie
deurgemaak in die naam van hoer onderwys en opvoe
ding. Hoeveel keer het ons nie tot laat in die nag oor
'n seminaar of 'n vertaling uit Horatius of Juvenalis
A! Juniordag - dag der dagen, aangekondig met trom 
gesit en knikkop nie? (Miskien is dit tog wat prof.
petgeskal en basuingeklank, met welluidende stem en
Van Braam bedoel het met sy " eeve rustig, rneneer,
eeve rustig".) Eienaardig weer hoe op-en-wakker ons strelende snaar. Die dag waarop die son helderder skyn
was wanneer ons in die prikkelende gese!skap van ons as op ander dae, waarop die meisies mooier is as ooit
vriende die lange nagte ingekrimp het totdat daar van tevore, die bloeiseJs talryker, die eikebome groener, die
hulle byna niks oorgebly het nie. Allemaggies - die Pieke trotser, en ... die Juniors baas. Geen ander dag
was so vol louter genot, so vol skone verwagtings nie,
student wat nie gesels nie, armsal ig is die mens!

Op watter Komitee (Bree-,
Roof- of Sub-) dien jy?

Ret iemand my "vel" geerf?

Dag der Dagen!
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vanaf die oomblik dat jy sagkens deur geheimsinnige
flui sterstemme en soet sangmelodiee gewek word, tot
dat jy moeg en vaak en brommend na jou slaapklere
soek wat Of on he rroepl ik (sic) geknoop is Of eenvou
dig vir altyd in di e niet verdwyn het. Ag wat, wat maak
d it ook saak? W ie kan ooit daardie gewig tige verkla
ring van K oos Me yer tyden s 1941 se mid dagprogram
vergeet : " D aa r' s fo ut met W ilhelmi na ." O f 1942 
die grootste onder d ie groots tes? Die groot slotvoor
spelers met harige bene wat soos kaboutertjies, bye en
veldb lomme tj ies vermom is en op Coe tzenburg se
groen g ras ro ndt rippel dat T er psich ore se asem weg
raak van aandoeni ng ? D r. Fra nsie met sy ka rnera en
oe stralend van gel llk by d ie aa nsko ui ng van al die
skoonheid en skoon hede om hom. D ie middagpro
gram - aang ebi ed deur mense met 'n eenvoudiger
siening maar met 'n onu itb lusbare op timisme - wa t
seIde werkli k 'n sukses was beha lwe vir bogenoemde
sieners? D ie aandprogramme, met hul iets vi r almal ?
Ja n Swart - seerbep roefde konvenor - onthou miskien
nie meer h oe biIIik on tstok e h y daard ie aand was nie.
D ie Juniorkoor het weke lan k geoefen aan 'n musikale
komposisie genaamd " Rendezvous" . D it rnoes reeds 'n
ving erwysing gewees het. Ek - ra mpspoedige keuse 
was amptelike begeleier. Weens 'n kle in misverstandjie
kom ek, die begeleier, op die g root aand flui t-flui t en
met toegeneentheid in my h art teenoor my medemens
' n halfuur na die aanvangstyd by Coetzen burg aan. Die
fluitdeuntjie het, soos al die beste boeke se, wegges ter f
op my lippe toe ek die helder ton e van " Rendezvous" 
onbegeleid - op die aandwin dji e aangesweef hoa r kom .
Darem nie heeltemal ong ebe lei d nie, want g enoemde
Ja n het toe hy my gewaar, in sy beste resitatief-styl
(koloratuurbas) weggeval en my ' n alles -en-nog-watse
so-en-so begi n noem. D it was vir my duidelik wa t van
my in hier d ie kr isisuu r verwag wo rd . Ek het nie g e
aarse l n ie. Jan se aanmoedig ing was onnodig , sy
vrien de like han dgebare genoeg. Soos dit 'n ampte like
begeleier betaam , vinnig genoeg om Jan gelukkig te
maak maar stadig genoeg om my waa rdigheid te behou,
he t ek ui t die du istern is di e volle g loed van die sprei
ligte betree en my plek voor die klawers inge neem - ne t
betyds om d ie laaste sielverheffende akkoord op
"voooous" te speeI .

Dit was nou lekker, hoar!
Di t het darem nie altyd so gegaan n ie. Van my aange
naamste herinnerin gs is die van ons koorsang. Daar
was die magtige " M essias" en die "Skepping" onder
leiding van die aristokrat iese maar onvergeetlike p rof.
Hans Endler. Hoe bly was h y nie as ons by 'n oefening

aankom me t nog 'n tenoor of bas. N a die oefening het
h y ons dan vanu it die vens ter van sy musiekkamer in
die "Conserve" elk me t 'n ap peI beloon. Hoe lekker
he t ons nie gesi ng in d r. Gawie [nr, se Universiteits
koor nie! En toe kom die eerste Sangfees in 1946.
Daar was nou lekker hoor. By elke oefening was daar
sangavontuur, 'n nuwe mus ikale ontdekk ing vir die wat
dit wou vind. Waar is .d aar kerksang wat kom by die
in die Stude ntekerk? Saans voo r d ie diens begin, was
dr. Meiring op sy pas voor die preekstoel om die kele
te help losm aak, ou bekende Psalms en G esange op te
knap en nuwes aan te leer. Wat 'n Ius om hom te sien
sing.
Die beste kom nog - sang, bedo el ek. Ek verwys
naamlik , in aIle ems en met die nodige agting, maar
sa nder enige hoop hoegen aamd d at ek geg lo sal word,
na die sing van D ag breek se Huisl ied by ' n huisverga
deri ng . Veel meer wi l ek nie se n ie. Kom ons volstaan
maar hiermee dat ons ietwat langer geneem het a m van
die eerste wankelende noot tot by die laas te dawerend e
K aapse draai te kom as wat die kompon is van hierdie
merkwaardig elastiese lied bedoel het. Son derl inge ge
beurtenisse, die huisvergaderings. Een beso ndere aand,
onthou ek, het die manne, wat in 'n verwoes tende bui
was, al die denkbare kossoorte wa t Sjef Fore au ons
reeds in aIle liefde voorgesit het, afg eskaf - alles be
h alwe brood en konfyt. M aar hongersnood was ons
voorland, en voo r die aand om was, is daardie skr ale,
nederige ran tsoen oa k onder luide toejuiging afgeskaf.
Ingeligte bronne het d aarna verklaar dat Of McCoy Of
Chibba ( hulle smo uska rr etjies staan seker nie nou meer
by D agbreek se hek nie) die brein agter die afskaffers
beweging was .

Die dinge wat tel
'n Mens onthou so baie dinge van M atiel and: d ie lui
lekker Saterdagmiddae in die somer op die krieketveld
by Coetzenburg ; wedstryde in d ie modd er vir d ie
Swerwende Sesdes o f die Toerende T iendes op 'n afge
lee rugbyveld , sod at wanneer jy uitei nd elik by N uwe
lan d uitkom, jy ne t betyds is am te sien hoe Tjol Late
gan die we ndrie tee n Villagers aan teke n voo rdat die
ein dfluitjie blaas ; die prikkelende ge dagtewisseling
oor al "die dinge wat tel"; d ie alty d grote rworde nde
were ld van ken nis wat aan jo u bloo tge le is; die verkry
gi ng van waa rdes en lewen sbalan s.
Veel meer eg ter is dit wat ' n mens behou va n Ste l
len bosch, en, so beskou, is daa r 'n d eeltjie van di e Al ma
Mater ora l waar haar kinders hul bevind .

C. ]. B OT H A (1 9 4 2- 1 9 4 7 )

Die Teruggekeerde Oud-Student se Nagmerrie
Uit " Die Burger" van U7 oensdag,
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[unie

1931 ( T A A L O N V E RA N D E R D )

As die Oud-Student T em gkom met die Gedagte dat
H y Wat Jt70nders Is, 5tamp Hy 5y kop. Elke Geslag
op 5)' Plek .'
Elke universiteit het sy nare mense. D aar is hu is
moeders , blokkers, boekwurms, predikaatsoekers en
inkruipers; daar is die mense wat hul opstelle op die
vasgestelde dag inhand ig, tokkel okke wat nie in die
Kweekskool is nie, manne haters by wyse van aanpas
sing en teru ggekee rde oud- stud ente. Die laastes is die
ergstes. Hulle word gebore uit 'n sameloop van me
nigerlei omstand ighede, meestal onaangename, en kan
in twee klasse verd eel word : armbl anke s en swaksin
niges. Di e eerstes het teru ggekeerde oud-studente ge
word omd at hulle te arm was om hul kursusse aan die
universiteit te voltooi en te swaksinni g om hul weg in
die lewe daarsonder te baan ; die tweedes omdat hulle te
swaksinn ig was vir die eerste en te arm vir die laaste.
N atuurlik is daar uitsonderings, d.w .s. daar is terugge
keerd e oud-studente wat tersel fde rtyd armblankes en
swaksinn ig is. In albei ge valle het jy 'n menslike pro 
duk wat onryp vir die wereld is wan nee r hy weggaan ,
en oorryp vir d ie un iversiteit wanneer hy teru gkom.
D at daar vir hulle geen plek in die universiteitslewe
is nie, blyk al dadelik u it d ie feit dat daa r geen gang 
bare naam vir hu lle is nie, hoewel hulle wei deegl ik
'n aparte studen tesoort vorm . D it kom deurdat hulle
gewoonlik aangedui word deur benam ings wat gedm ig
in heftigh eid verskil.

Hoe Hy Lyk
Jy kan hom baie makli k uitken, so 'n ge wese oud 
stud ent. By dra rneestal 'n harde boordjie en 'n wol
onderbaadjie, dikwels 'n bril , en altyd 'n wandelstok.
N adat hy 'n paar maande lank tevergeefs probeer het
om horn aan te pas, dr a hy sy boeke soos 'n professor
in 'n hand sakkie om te wys dat die mislukk ing van sy
paging om gelykwaardigheid te bereik toe te skrywe
is aan meerd erwaard igheid aan sy kant. By loop meest
al aileen, en as hy by 'n groepie gewone stude nte verby
korn, Iyk hy Of verbysterd Of aanmatige nd onverskill ig .
D ie gewone student het uit die aard van sy jeugdige
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self voldaa nheid bloedwein ig geduld met hom , of 
laat ek nou maar eerl ik wees en erken - met ons, ons
patetiese figure uit die verlede wat soos anakronis mes
uit 'n vor ige geslag opduik, want 'n studen te-geslag
strek oor slegs vier jaar, en twee geslag te is 'n eeu , Ons
voel dat ons op grand van oris meerdere ondervind ing
met reg op meerderwaardigheid aanspraak kan maak,
maar geen gewone student wil dit erken nie. Ons is
oortuig dat ons soveel mee r van die lewe weet as hulle
en hulle daa rom goeie raad kan gee, veral in hul ver
gaderings, maar wil hulle na ons raad luister ? Dit kom
ons voor asof ons gee n p lek gegun word in die gebou
waarv an ons die fo nd amente gele het nie. Dit help nie
am vir ons te se dat dit no u maar eenm aal die menslike
natuur is nie. On s kan nie vergeet dat oris die mi nag
ting, ja dikwels die smaad en die hoon, te verduur het
van snuiters wat nag welverdiende Ioesings van hul
meesters gekry het toe ons al seni or studen te en lede
van die Studenteraad was nie . On s het aile rede om ver
bitterd te wees, en oris is dit oa k. D it is, soos prof. E.
C. Pie naar altyd se wann eer hy voel dar hy 'n ond er
wer p nog nie behoo rlik afgeha ndel het nie, al!

Die Student
As ons dit maar nie so heeltemal anders voorgestel het
nie! 'n Student se aangenaams te tyd aan die uni versi
teit is waarskynlik sy tweede en derde jare. In sy eerste
jaar ly hy gewoonlik aan 'n algeheel gegro nde minder
waardi gheidskompleks. T ussen h om en die senior is
daar 'n kloof waaroor nog persoonlikheid nog presta 
sies hom kan voer - die enigste brug is die tyd. In die
omgang met die ander geslag is hy net so gestrem ; om
'n meisie wat sy senior is, enige aanda g te bewys, word
as 'n g ruwcl in die oe van die hele stud ent e-gemeen skap
beskou, en in die omgang met sy vroul ike jaargenote
wo rd hy eers reg beperk deur die heeltemal onregver
d ige mededinging van sy seni ors , want die meeste mans
bereik baie vr oeg in hu l lewe die stadium waar hulle
aile meisies van hul eie oude rdom as ournense beskou.
In sy tweede en de rde jare skep sy herwonn e selfver
troue kanale waardeur sy opwellende lewenslus brui
send stro om, gelei maar nooit gekeer deur sy eweneens
g roeiende verantwoo rdelikheidsbe sef nie, B y begin die

soetheid van mag en seggenskap te smaak sonder om te
veel van die veran twoo rdelikheid daarvan te besef. D it
is sy laaste jaar as,'n gro ot kind. In sy vierde jaar is hy
gewoonlik 'n gegradueerde, 'n klein grootmensie wat
geneig is om tyd wat hy aange naam kon verkwis het,
aan allerlei openbare stud ente -aangeleenthede te ver
snip per, wat ernst ige pogin gs doen om die wereld te
versit en oortui g voel dat hy dit doen deur te peuter
aan die konstitu sie van die Patetologiese Klasvereni
ging; hy het meer kenn is as ondervind ing, meer self
vertroue as perspektief en meer waardi gh eid as status;
veral het hy 'n heeltemal oordrewe besef van die ver
antwoordelikheid aan sy studente-ampte verbonde, en
is hy so gewigtigdoenerig soos 'n platteland se koster
met sy eerste N agmaal sbedien ing.

borne gehang en die hoogste ideaal nie hoer as die
hoogste kokosnoot gesweef het nie, as wat eiebestaan
soekery in die moderne samelewe, met sy bewussyn van
mor e, oorrnore en eendag daaraan staan . D ie afwesig
heid van so baie mense van sy eie oud erd om en met
sy eie beskawin gspeil en belange beper k die rnateriaal
waaruit hy sy nuw e vriendekring moet opbou, en hy is
onbillik genoeg om sy nuwe omge wing te vergelyk met
een waaro or tyd en afstand spoedig 'n purp erwaas
sprei. Al die gewo ne rustel oosheid en wereldwee van
die jeug word saamgevat in sy verlange na die tyd wan
neer hy weer teru g universiteit-toe kan gaan. Dit word
'n ideaal en dit word 'n manie.

Die Groot Dag
Terug, Terug!
Hierdie laaste verantwoordelikheidswroegi ng bly d ie
later gewese oud-student voorlopig bespaar. Hy gaa n
gewoonlik weg net na die behaling van sy gewone
graad en keer later terug vir sy professionele g raad;
in elke geval verlaat die meeste van hulle die un iversi
teit eers na 'n jaar of twee; dus net wanneer die genot
van die studentelewe die hoogste is.
Of dit met hom goed of sleg daar buite in d ie lewe
gaan, maak nie veel onderskeid wat sy latere loopbaan
aan die universiteit betr ef nie. Selfs die Prins van
W allis is nie so gelukkig in Buckingh am-paleis as wat
hy in Cambridge was nie. Universiteitswee spring hy
eenvoudig nie vry nie. D ie betreklik sorgelose lewe aan
die universiteit staan eenm aaI te veel nader aan oer
ouerlike natuurlewe, toe die daaglikse brood aan die
BI )'e verwagl;ng .

L

Ont nugter'

En dan breek eind eJik die langverwagte dag aan soos
die dag wat 'n seker naturelle-juffrou, van wie ek
vroeer die naam geweet het , vir die Ko sa's voorsp el
het. H y is terug op Stellenb osch, en sy hele siel tint el
van blye verwagti ng . D it tinte l totda t hy by sy ou losies
hui s kom.
H ier vind hy dat 'n eerstej aar-sot van wie hy die jaar
voord at hy weg is, sy skoene laat skoonmaak het, breed
en waardig in die steel van die primarius sit. D it skok
hom tot in sy siel; hy dink onwillekeurig terug aan
daardie primariu s van sy tyd wat heelte mal sy senior
was. Hy hers tel egter by die gcdagte dat ju is die feit
dat hulle daardie bog primarius kon gem aak het, wys
walter heerlike, sorte, onveran twoordelike boe! d it hier
IS .

Di e volgende pr ikkeling kom van 'n mislike vent wat
nog nie eens hier was toe hy hier weg is nie, en wat
'n Anaeronisme.

hom nou aankyk asof hy die vreemdeling in die plek
was. Hy staar terug met die blik waarmee hy in sy
beste seniorjare jun iors die dood op die Iyf gej a het ,
en stap aan na sy kamer, wat hy nie so goed gemeube
leer vind as die een wat die tante op d ie dorp aan
meester verhuur het nie.
" A, nag 'n nuwe sot," se met 'n smulstem 'n ont
settend lelike groot seun met 'n kuif, wat heeltemal
ongenooid sy kamer binnestap, sy hande in sy broek
sappe ingrawe, en hem heeltemal onbeskaamd en met
aIle tekens van rnisnoee in oenskou neem . Die ou
meester in hom vlieg te voorskyn en as die verskrikte
tweedejaar 'n tydtjie later tot her stel kom , vertel hy aan
sy maters watter onmoontlike, kortgebakerde, op
vlieende vent daar in daardi e kamer is.

Hoe Hy Voel
Dieselfde dag nog begin hy besef dat die Universiteit
waarheen hy met sulke hoe verwagtings teru ggeke er
het, nie dieselfde were ld is as die wat hy 'n paar jaar
geled e verlaa t het nie . By kyk tevergeefs rond na sy au
vriende. Hier en daar kom een hom groet, maar dit is
mense wat in sy tyd jun iors was, en hy is heeltemal nie
geneig om hulle as gelykwaardi ges of vriende te bejeen
nie . Dan is daar daardie vent wat in sy tyd met die ver
kiesing van 'n leeskamer- sekretaris uitgeval het, en nou
sekretari s van die Stud enteraad is : 'n onomstootbare
bewys dat sedert sy vertrek die hele boel hier geweld ig
agteruit is.
As een van sy klasmaats tref hy aan 'n vent wat nie
slegs junior was toe hy sy gra ad behaa l het nie , maar
wat nou al verder kon gewees het , as hy nie as een van
die grootste esels in die plek bekend gestaan het nie.
Dan is daar twee kerels vir wie hy in sy eerste jaar daar
buite onderwys gegee het; hul aanwesigheid laat hom
self bewus voel, en bring hom heeltemal van sy wysie
af.
Soos 'n regte oud-s tudent op 'n re-nn ie met gewone
studente, voel hy soos die spook van 'n eerste eggen oot

in die slaapkamer van sy vrou en haar twed e man.
Solank hy net voel dat die wereld hierlangs op sy
kop sraan, gaan dit nag, maar daar kom die dag wan
neer dit vir hom 'n onweerstaanbare behoefte word om
die wereld hierlangs weer op sy bene te laat staan. Dit
is waar die stryd begin, en die teleurstelling en ont
gogeling in wrewe l en bitterheid oorslaan. By word
soos die buffelbul, wat snags met sy agterwereld in 'n
doringbo s staan om sy humeu r gaande te hou .

Dit Help Niks
Ek het hierdie gang van sake dosyne maal gadeges laan
voordat ekself teru ggekeerde oud-student geword het.
Ek was du s allesins gewa arsku en het selfs die verstan
dige voorsorgmaa treeJ getref om nie na my ou losies
hui s teru g te keer nie. Boono p het ek vroeg in my lewe
ont dek dat daar in die wereld honderd-en-een din ge is
wat nie is soos ek dit graa g wil he nie, en daarna het
ek my nooit erg ontstel as dit op 'n gegewe oomblik
honderd-en-twee of honderd-en-tien word nie. Terug
op die un iversiteit, het dit egter spoed ig honderd-en
twintig en honderd-en-dertig en honderd -en-veerti g
geword, en toe op 'n dag die Studenteraad te voorskyn
kom met 'n nuwe konstitusie, wat ten rninste so goed
was as enige ander studentekonstitusie en heelwat beter
as een waaraan ek self 'n paar jaar tevore meegewerk
het, maar nie so goed as wat ek gemeen het dat ek toe
een kon ops tel nie, het dit my oor die tweehonderd
merk gegaan . Maa r, soos Kipling altyd gese he t wan 
neer sy kolomme vol is, dit is 'n and er verhaal.
Wat ek daaruit geleer het , is dat as 'n man eenm aal
aan die universiteit is, hy daar moet bly totdat hy klaar
is. En as hy cud-student is, moet hy nie met die gew one
studente peuter nie. H y stig daar geen goed mee nie,
en in elk geval, dit is heeltemal nie nodig nie. Die hui
dige studente-geslag is ten minste net so goed in staat
om na homself te kyk as wat enige vorige studente
geslag dit was.

Salomo 's Antwoorde
T oneel: Derdej aar Geskiedenisklas.
Strydvraag: Prof. Smit h-spelling of die Akadernie s'n?
Kiu ie B otha: Doktor, watter spelling moet ons vir u
gebru ik ?
Prof . Th om: Juffrou, spel verstandig.

Grootprater (in S.R.-vergadering, 1931): "Meneer
die Voorsitter, ek kan 'n man bluf, soos geen man
'n man kan bluf nie."
Voors itter: ,,'n Bluffer is nie 'n man n ie, en 'n man laat
hom nie deur 'n bluffer bluf nie ."

Kom ons gaan B. T. K.!
Reeds lank voor die stigting van die Berg- en Toerklub, in Junie 1928, is staptoere
deur Stellenbosse studente onderneem, maar hulle was sporadies van aard. Die
inisiatief by die stigting is geneem deur Koos Driescher, Jan Klopper en Hendrik
Piek , almal vandag predikante. Driescher was die eerste voorsitter en prof.
R. W . Wilcocks die eerste Kaptein. Die benaming Kaptein is in later jare
verander na President.
Ten spyte van heelwat aanvanklike vooroordeel van ou tantes van albei geslagte,
was die entoesiasme van die begin af baie groot. Uit 'n studentetal van om en
by 1,000 het 178 in 1928 as lede aangesluit. Tot vandag toe is die B.T.K. by
uitstek die studentevereniging wat hom nooit oor 'n gebrek aan lede, en daar
by aktiewe ondersteuners, hod te bekommer nie.
Van die begin af was 'n baie gesonde moreel-godsdienstige inslag aanwesig,
en dit word steeds gehandhaaf. Talle huidige en oud-B.T.Kaners kan van
die vormende invloed getuig wat uit gaan van bergklim en toer saam met die
B.T.K. , en alles wat dit insluit. D ie leiding word geneem deur die studente
self, in oorleg met die President. Hierdie amp is na dr. Wilcocks se uittrede in
1931 agtereenvolgens beklee deur dr. W. Eiselen , 1932 - 1935, dr. P. Coertze,
1936 - 1945, dr. D. Conradie (oom Dirk) , 1946 - 1952, dr. T. Scheffler
(oom Theo) , 1953 - 1957 . Sedert 1958 tree prof. C. Smith (oom Tjaain) en
dr. Scheffler om die beurt as President en Vise-President op.

"Vir my was die B.T .K . 'n ontvlugting, 'n ontspan
ning, 'n geleentheid om mens te wees, om in en na aan
die natuur te kom, om deel te he aan die kameraadskap ,
die pret en plesier wat kenmerkend is van die B.T.K.,"
skryf Colyn Murray, een van die entoesiastiese
B.T.Kaner s van die laat-dertigerjare.
"Sport op Saterdae, of bergklim? Vir my as rniddel
matige hokkiespeler was daar geen keuse nie: Die
klowe en bergspitse het veel sterker getrek as die op
winding en lawaai van Coetzenburg of Nuwelande!
Vraeg, as SteIIenbosch nog slaap, sing die fiets 
wiele op die Jonkershoekpad! Ontbytkoffie in 'n
kIoof aan die voet van die Pieke. Ai, en dan die son
op jou vel, die wind in jou hare , die geur van die
Bolandse bossies in jou neusgate, die keur van die Bo
landse bergblomme om jou heen - kalkoentjies, pr o
teas, heide - en daar ver onder jou, die Strand en
Gordonsb aai, in die verte Tafelberg, en nog verd er
regs die wasigheid waar die Sandveld Ie.

Die son brand ongenadig, die bossies krap , die rug
sak voel soos lood , die oorspanne spiere dwing om jou
in die steek te laat. Tog kan niks grater genoegdoening,
groter bevrediging bring nie. Moeg en _tam ontspan
die spiere in 'n kokende bad, na die dag se klim; die
skrape brand soos vuur ! Ons dink terug, nie aan die
koffie nie, maar aan die helder, soet Bolandse berg
water wat jy direk uit die bergstroom opgeslu rp het!

Kameraadskap
Klein-Johan Pauw was op sy swakste as die hanger
hom kart voor middagete naby die kruin van die berg
tref. Pak sy maag vol kos, gee hom koffie, lekker
stomende swart koffie en geen steilte of krans kon hom
keer nie! Maar ek - maak my maag vol kos as ek bo-op
'n berg is en laat die sonnetjie my so lekker warm bak
terwyl ek teen 'n rugsak aanleunend op die gras rus.
Net die besef dat ek verder m oe! gaan, kon my beweeg
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Foto onder : D ie Sed erberge is die B .T.Kaneu se Parad ys! D ie bekende boog op die W olfberg.
Fot o bo: Op pad van die ou L utberse Sendingstasie Amalenst ein na Gam kaskl oof .
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am orent te kom. Maar so was Kl ein-[ ohan en ek. K on
traste . H y, kar t en geset en ek, lank en skraal. Maar
ons het oar dieselfde dinge gelag; in dieselfde d inge
sinnigheid gehad. O it was ek en hy wat een Saterdag 
nam iddag in 'n kloof teen die Pieke die liedjie, " Kof
fie, koff ie, anders val ek om", gemaak het op die wysie
van 'n Ouitse d rinkl iedjie, terwyl ons gewag het vir
die koffiewatertjies am te kook.
Hoe het ons nie vriend skappe op d ie B.T .K. gesmee
nie ! En g' n won der nie. O ns het saam gesta p, saam
berggeklim, saam aan die kamptakies gewerk. Di e
moegwees, die honger kry, die natree n, d ie seer voete,
die sonbran d het ons almal aanmekaar gelykgestel.
PJaasseun, dorpseun, stadsdogter - almaI ge niet van
die natu ur, al is die pad lank , al skaaf die skoene, al
is d ie eetplek nog so ver ! In die lustige sang, die
ernst ige gesprek, die skerts, die luirn, d ie geestigheid,
in die blote gelukkig voel omdat jy daar is, vind algar
eenheid, vind almaI mekaar.
So onder die pret en die jolyt, die ver stap en die
behaaglike moeg word, het talle erns tige gesprekke
plaasgevi nd . On s het gesels oor lewenspr obleme, d ie
politiek, die wereldpo litiek, oor ons stud ies, oor die
toekoms en wat d it vir ons inh ou. Sond er sweem van
selfbewustheid het studente en die enkele dosent e wat
saam getoer het, gesels, geredeneer, bespreek, gestry .
Wie kan die waar de van sulke gesp rekke in die vorming
van die stud ent bepaal ?

Werk word Poesie
As daar 'n adel ond er die B.T. Kaners was, dan was
dit hul le wat deur diens aan and er hul posisie as leiers
in die B.T .K . verwerf het.
O it was staande reel dat nuwelinge op die blikwas
komitee gep laas word . Gevo lglik, toe dr. Fransie Mal
herbe sy eerste toer meem aak, kon ook h y sy pligt e as
blikwasser nie vryspring nie. H oe sou die vietse pro
f essor hom tussen die vuil kosblikke gedra? Ma ar wat!
Saans, wanneer in die donkerte opgewas word, het dr.
Fransie uit die Nederlandse poesie begi n voo rdra. En
hy k6n voordra ! Vuil pan in die cen hand en skuur
dr aad in die ander , het hy voorgedr a, met 'n skelm oog
op die vordering wat die ander bJikwassers met die
skooomaak van d ie aaogebrande paone eo kookblikke
maak. Sodra een 'n skoongemaakte pan neersit, was dit
dr. Fran sie se vuil pan wat voor hom beland he t! O it
was suiwer boereverneukery, maar met wat elan !

"n B.T.Kaner by die " V olslruis" m et sy dun
been tiies, op die Groot D rae ensteinberge
t ussen Stellen boscb en Pranscb boek ,

Daar was Pret 0 p die T oere
Klein-Johan (wa t eintlik groter as Gr oot-Johan was!)
het iewers op 'n plaas 'n wyndeurd renk te botte lprop
gekry, en 'n bottel , gevul met wynk leurige vloeistof
daa rmee toege kurk. In die skemerte, terwyJ gewag
word op die kos om gaar te kook, het hy met die bottel
on der sy baadjie rondge loop en iets in verskillen de
B.T.Kaners se ore ge[]uister, die bottcl skelmpies gewys
en beduie, " netnou, daa r agter die bos" . Agte r die bos
het hy elkeen aan die prop laat ruik , na die vookeling
van die "wyo" in die Iig van die kampvuur laat kyk eo
gese : " Go u, manne ! Ek skink vir elkeen 'n dop pie,
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maar ons moet almal gelyk drink - en vinnig , voor die
ander ouens ons sien." Toe die manne die dop weg
slaan, was dit beetwater - Klein-Johan was skoonveld!
Bossie was - en is vandag nog - 'n kort mannetjie,
altyd bedagsaam, altyd hoflik, en hy het altyd 'n Iek
kertjie vir 'n rnoee B.T.Kaner gehad . Anderkant Elim
word by 'n riviertjie middagkos gemaak en toe Bossie
met 'n kardoes toff ies verskyn en begin uitdeel, was
almal - veral die dames - gou by. Ek het die vrede nie
vertrou nie want dievorige aand het ek gesien hoe hy
'n koekie seep in blokkies sny en versigtig in toffie
papiertjies toedraai . Die B.T.Kaners het letterlik ge
skuim om die mond ! Ek dink dit was die dames wat
hom met klere en al in die water gegooi het!

Om die Kampvuur
Al stappende het ons items voorberci vir die kamp
vuur : 'n nuwe lied, 'n grap pige voorstelling, of selfs 'n
"opera" wat, as dit sou misluk, 'n " floppera" heet. W at
die manne nie alles vir kostumering uit hu l rugsakke
getower het nie !
In die items is soms fyn gespot met mede-toeriste se
eienaardighede, met ontluikende verliefderigheid, of
'n lui toeris wat nie sy gewig trek met die kamp takies
nie.
Op een toer het twee BiT'Kaners .op die spranke
lende gedagte gekom am 'n item te lewer waarby kof
fie drink en snoeperye eet die eintlike doel, en die be

spreking van die dag se gebeure bysaak is. Dit was die
eerste keer dat so 'n item gelewer word, en die grap
was dat hierdie twee eet en drink ten aanskoue van die
res van die toergeselskap, en dit nog voor ete. Maar
hulle het nie met Bill rekening gehou nie. Bill was 'n
B.T.Kaner wat nie maklik enige eetgcleenthede by
hom laat verbygaan het nie. Toe die twee hulle kom
kry, sit Bill hier langs hulle en pak vinnig weg aan die
snocperye - sonder om 'n woord te se ! Met 'n bree
glimlag hou hy sy groot koffiebeker uit om koffi e
daarin geskink te kry - en daarmee neem hy die inisia
tief uit die hande van die hoofspelers! Die res van ons
het gekrul soos ons lag.
Uit hierdie jare dateer Witlies, die veelsydige koei,
wat enigiets kon produseer van gewone melk, tot
grondboon tjiebotter (as jy haar grondboontjies voer),
kondensmelk (as jy lekkers voer), kaas (as jy haar 'n
paar kecr om die kampvuur jaag). D ie sukses van hier
die item het afgehang van die fyn segoed van die boer
wat besig was am die koei te verkoop.
My herinneri nge aan die Berg- en Toerklub bly
immer groen. As ek vandag nog in die buitelug kom
en ek voel die wind deur my hare en die son teen my
vel, dan dink ek met genoegdoening terug aan die
B.T .K . Na elke staptoer, ni elke Saterdagse uitstappie
in die majestueuse kom van die ]onkerhoekberge, het
ek innerlik gereinig en vernuwe na liggaam en gees na
my studies teruggekeer."

Hoeveel
sal dit u kos
om more al u bes ittings te vervang?

R1 ,OOO?
R2,OOO?
R5,OOO?
R10,OOO?
Gaan sit maar van aand as u 'n kansie het en
pro bee r vass te l wal di l gekos hel am al u besit
l ings bymekaar Ie maak.
En diefslal , br and of st ormskade kan u m6re van
alles beroo f.

HOE MIN SAL DIT U KOS
om volledige beskerming deur SANTAM·
versekering te bekom.

AI woo n

U

ook waa r, di e g evaar bestaa n alt yd dat

u u besitti ngs kan verlo or.
Oit is eenvoudig nie nodi g am hierdie gevaar te
100 0

ni e want SA NTAM se verskillende soorle
polisse verleen vol ledig e dekking en
kos so mi n.

Om meer in ligti ng,

skakel u naast e Saniamkanto or . son
ds r en ige veroligt ing van u kant.

V&RCO 8555A
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Grool onlwikke ling bv AE& C\
waf ba ie geleen!hede vir ingenieu rs
(enige so orl) ske p, Ook vir skei
kundiqes, wiskundiqes,
natuurku ndi qes en vir gegradue erde s
in die leltere en hand el. AE& CI se
belan ge so grool, seek allyd bo kerl
person eel vir grool ve rskeiden
heid inleressanle belrekking s.
Voo rdele uilers on- mikroskopi es;
trouen s, maklik waa rnee mbaa r deur
die blole oog . Opera!ie-aan soek baie
eenvoudig; skryl nel aan: Die
Perso neeIbes! uurder, AIrika anse
Spring slowwe en Ch emiese Nywerh ede
Beperk, Bu s 1122, Johannesbur g.

AFRICAN EXPLOSIVES
AND CHEMICAL
INDUSTRIES LIMITED
Cal.

5~T

Fair Lady
Die Huisgenoot
Sarie Marais
Die Landbouweekblad
Die Jongspan
L E E S G E N O T ... VIR ALMAL!
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AS DIY 'N HOEK IS-ONS HEY DIY
Die keur in die volgende afdelings:
Novelles en Romans
Kortverhale en Sketse
Essays
Klnderboeke en Jeugboeke
Drama en Poesle
Bloemleslngs
Letlerkundige Krltiek
Taalsake

Woordeboeke
Godsdlens
Lewenskuns
Maatskapllke Sake
Klere en Voorkom s
Gesondheid
Voedsel en Drank
Blomme

Boerdery
Wetenskap en Stokperdjies
Musiek
Sport
Relsbeskrywlngs
Geskledenls
Blografle
Naslaanwerke

NASIONALE BOEKHANDEL BETEKEN LEESWAARDEJ

NASIONALE
Wandelgang,
Groote Kerk,
Posbus 2063,
Kaapstad.

Escom-Sentrum,
Wolmaransstraat,
Posbus 9898,
Johannesburg.

lID BOEKHANDEL
Henryslraat 64 en
Maitlandstraat 53
Posbus 1058,
Bloemfontein.

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

Voortrekkerweg 386,
Posbus 119,
Parow.
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Ja, ons weet wat dit spellel 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 laat nasien - ons
voortreflike garagediens as gemagtigde Ford
""''''.'
handelaars is wyd en syd bekend,
'''U'~

..

Clrosvenor Dlotors

GMS99

STRANDSTRAAT 73, KAAPSTAD.
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Gedruk deur Nasionale Handelsdrukkery, Bpk. -

Elsiesrivier

BEL 2-5521

STAAL
VIR VOORUITGANGI
YSKOR, wat verreweg die grootste deel van Su id-Afrika se
staalbenodigdhede voorsien , produseer reeds teen 'n peil van meer
as 2,800,000 gietblokton per jaar .. . en die syfer styg nog steeds .
Ten einde tred te hou met die toenemende vraag na staal, is
YSKOR tans besig met 'n uitbreidingskema wat honderde miljoene
rand sal kos en beplan is om sy jaarlikse produksievermoe te
verhoog tot sowat 4,500,000 gietblokton teen 1969.
Daar bestaan geleenthede vir interessante en lonende betrek
kings in hierdie groeiende onderneming, wat werke op Vanderbijl
park en in Pretoria, asook ses mynsentrums, omvat. YSKOR het
die dienste nodig van bedryfs-, chemiese, elektrotegniese, metal
lurgiese, mynboukund ige en werktuigkundige ingenieurs, terwyl
gegradueerdes in wetenskappe, lettere en handel in sy tegniese
en adm inistratiewe departemente geplaas kan word . Die Korpo
rasie het ruimskoots vir die welsyn van sy werknemers voorsiening
gemaak.

SliID-AFRIKAANSE
INDUSTRIELE
Hoofkantoor:

YSTER

EN

KORPORASIE,
Posbus 450

STAAL
BEPERK
Pretoria

Oorweeg u 'n loopbaan
in die staalbedryf saam
met talle oud-Maties?
Skryf dan gerus om na
dere besonderhede aan
die Personeelbestuurder.

E ke igaret
'n M esterstuk
In Suid-A fri ka vervaardig

