I

.1
I·
I

·

J
II

·1 :

Ondervinding ... Durf Kundigheid .
Beplanning Ontwikkeling Vooruitgang.
Hierin Ie die groeikrag van Die Federale Groep.

[E]

DIE FEDERALE GROEP

Ivl
[m

Vl &In'¥!3/ lA

Sig-Sag-Naaimasjiene

Doen gewone werk, knocnsaate. knone. om
kap,

borduurwerk,

name

skryf ens . Ong e

looflik maklik en netlie s .

Handaanged rewe

R86.25

Motoraangedrewe

R102.50

Frick Sker

R2.20

Duitse Naaisy

50c

Per

M in

Min

20"/. vir kontant

20,,/. vir kontant

Gemaak van

geweerstaal

1.000 its. tol

Posbestelllngs kry
onmiddellike aandag
Voortrekkerweg 35 Parow, Kaap, Foon 98-6489

2

Van hoogste reinheid

OU0 176A

Ek is Johan. Dis Ronel
Dns trou een van die dae.
Ons spaar reeds by Saambou
vir ons droomhuis.

Ii s a a mb CU ~ ..-..
BOUVERENIGING

WAARMENS

~TUISVOEL

VZ&8 -K_

4

/A'/1

MATIELAND
UITGEGEE VIR OUD·STUDENTE EN DONATEURS
DEUR DIE
UNIVERSITEIT VAN STELLENBOSCH

ONDER REDAKSIE VAN
J. J. OOSTHUYSEN
MET MEDEWERKING VAN
DIE DEPARTEMENT VAN ONTWIKKELING

JA A R G AN G

I

3 NO.

I

APR I L 1969

5

In hierdie Uitgawe
Die Staatspresident en dr. A . E. Rup ert, 7
Redaksioneel
Die Konvokasie van die Uniuersiteit, 8
Die Rektor se uittrede, 8
Herinneringe aan Prof. Tbo m, 9
Ons Eer Hul Naged agt en is, 9
Gradedagplegtighede, 1 2
Eredoktors grade : Dr . C. H. Brink, 1 2
Dr. A . C. Hartman) 1.3
Problem e van die Afrikaner as M llsikus) 14
Net die U.S. kan dit so reel, 14
Nuwe Dolitore, 15
Stip endia en M eda/jes, 18
Die Dr. H. F . Verwoerd-Stud iefonds, 19
Die D . F. M alan-Amfiteater te Stelle nbosch, 2 0
Die Universiteit Ondersoek d ie Verv oerst elsel in Lesoth o,
Nuwe Aan stellings, 23
Afskeid aan Dosente, 29
Kursusse, .3 I
Heropening van die Universiteit, 32
Sy Edele dr. Carel d e Wet) 32
Van die Rektor aan die Studente, 32
Die Universiteit se Ku nsmuseum, 33
Gelukwense, 34
Die Universiteit Verwelkom die Eerstejaars, 35
Besoekers, 36
Oud-Maties, 37
Studentebedrywighede, 39
Dagbreek se Argief, 39
Die Oud-Wilgenhoffers, 40
Allerlei, 41

VOORBLADF OTO

Binne die Kunsmuseum tyden s die uitstall ing
van die Franse tapisseriee.
(Hierdie foto word geplaas met die vriend elike
vergunning van mnr. Cloete Breytenbacb.]
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22

D ie Staatspresident, DR. J. J. F 0 U C H E,
teken die besoekersboek in die
Ku nsmuseum van die Un iversiteit, terwyl
D R. A. E. R U P ER T wat die gebou in
sy persoonl ike hoedanigh eid aan die
Universiteit geskenk het, roekyk.
26 Februarie 1969.
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Redaksioneel

Die Konvokasie van die
Universiteit
Dit was 'n modelvergadering van die Konvokasie wat
op die vooraand van die finale gradedagplegtigheid,
op 12 Desember 1968, in die Wilcocks-gebou gehou
is. Die wat daar was, gaan bepaald probeer om weer
tekom.
MeegevoeI is betuig met die naasbestaandes van 'n
hele aantal afgestorwe oud-Maties, en 'n lang lys van
oud-studente is gelukgewens met besondere prestasies,
want US. is waarlik ryk in sy oud-studente.
Prof. C. G . W. Schumann, wat in 1968 vir wyle
prof. R. W. Wilcocks opgevolg het as President van
die Konvokasie, is eenparig herkies vir die volgende
termyn van twee jaar.

AANDEEL IN BELEID

In Lid van die Konvokasie kan dus, deur deeI te neem
aan die keuse van lede van die Universiteitsraad ' n
wesenlike aandeel he in die beleid en bestuur van sy
Alma Mater.
Volgens die Universiteitswet bestaan die Universi
teit uit die Raad, Senaat, Konvokasie, Studente, Kanse
lier en die Rektor. Die Konvokasie moet die band tus
sen oud-studente onderiing, en met die Universiteit
stewig hou - daarom is dit belangrik om die vergade
rings by te woon. Deur middel van 'n goeie bywoning
van die Konvokasievergaderings kan Konvokasielede
nog meer as tans, help om US. in die middeI van ons
volkslewe te laat staan .
Die formele vergadering was binne 'n uur afgeloop,
maar die gesellige verkeer in die saal van WiIgenhof
het nog twee uur geduur !

DIE R EKTOR

Die Rektor se Uittrede
Dit is miskien ironies dat dit juis prof. Thorn moes
wees wat die taak van die Konvokasie behandel het 
want een van die take van die Konvokasie is om ses
van die negentien lede van die Universiteitsraad te kies.
Dit is hierdie Raad wat in 1969 die finale uitspraak
sal he in die keuse van 'n nuwe Rektor.
AIle gegradueerde oud-studente van US. is lede
van die Konvokasie, maar dit is van die grootste be
lang dat die name en adresse van lede by die Departe
merit van Ontwikkeling aangeteken sal wees, anders
ontvang 'n lid nie die kennisgewings van vergaderings
nie. Indien die adres waarvolgens 'n lid Mat ieland
ontvang, korrek is, is die lid se kennisgewing veilig.
Die Konvokasie kies eIke twee jaar drie lede van
die Universiteitsraad, en wei vir 'n dienstyd van vier
jaar. Die huidige lede is: mnr. F. D. Conrad ie, dr .
l S. Gericke, dr. M. S. Louw, dr. A. E. Rupert, prof.
F. D . du T. van Zijl en mnr. P. A. Weber.
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Op Saterdag, 15 Februarie 1969, het die Rektor die
Raad van die Universiteit meegedeeI dat dit sy begeer
te is om aan die einde van 1969 uit te tree. By het die '
Senaat op 'n informeIe byeenkoms van sy besluit in
kennis gestel.
'n Verklaringvan prof. Thorn, gedateer 18 Februarie
1969, lui soos volg :
Volgens die Statuut van die Un iversiteit van StelJen
bosch word die Rektor van die Universiteit aangestel
deur die Universiteitsraad na oorlegpleging met die
Senaat, en we! vir 'n termyn van vyf jaar. Wat myself
betref, sal ek aan die einde van vanjaar drie termyne
van vyf jaar, plus cen jaar, dus altesame 'n tydperk
van 16 jaar, as Rektor van die Universiteit voltooi.
Na rype en sorgvuldige oorweging het ek die Uni 
versiteitsraad op sy vergadering enkele dae geIede mee
gedeel dat dit nie my begeerte is om, na die einde van

hierdie jaar, vir verdere aanstelling in aanmerking ge
neem te word nie. Ek het dit my plig geag om ook
die Senaat so gou doenlik in te lig, en dit het dan ook
vandag op 'n informele vergadering gebeur.
Aangesien ek gedurende al my jare in die diens van
die Universiteit steeds baie gelukkig was en nog is,
en ek altyd niks anders as hartlike samewerking en
onberispelike lojaliteit van dosente ontvang het nie,
het ek begryplikerwyse voor 'n baie moeilike besluit
te staan gekom. Dit het egter vir my duidelik geword
dat ek met die oog op sekere besondere take, waar
aan ek aandag wil wy, nie verder beskikbaar kan wees
nie. En ek is baie dankbaar dat sowel die Raadslede
as die Senaatslede my besluit met simpatieke begrip
ontvang het. By 'n latere geleentheid hoop ek om op
gepaste wyse my opregte dank en waardering aan die
Raad en die Senaat te betuig.

Herinneringe aan Prof. Thom
Die Redaksie van Matieland sal dit baie hoog op
prys stel as ons lesers, oud-Maties ofte nie, so 'n bietjie

rustig by stille waters sal vertoef om gedagtes of her
inneringe aan professor Thom op te roep, dit op te
teken en van nou af enige tyd tot September van hier
die jaar aan die Redakteur te stuur.
Waar is sy speelmaats van Burgersdorp se dae, sy
studentemaats, sy mede-kultuurstryders en sy oppo
nente, sy kollegas en mede-akademici, sy oud-studen
te?
Laat ons van u hoor. O alk het hy as taktvolle voor
sitter dit reggekry om u konstitusioneel uit te oorle,
of het u daarin geslaag om die tafel op hom om te
keer?
Was, of is, professor Thom as rektor van U.S. vir
u 'n instelling? Het die eerstejaartjie iets beet gehad
toe hy gese het dat in 1966 die eeufees van die Rektor
gevier is?
As u 'n goeie gedagte kry, moenie huiwer nie! Laat
ditkom!
Onthou asseblief net dat, hoewel prof. Thom 'n
belangrike fase van sy lewe gaan afsluit, daar deur
Gods genade nog 'n ruime aantal jare van vrugbare
arbeid en huislike geluk vir homself en mev. Thorn
mag voorle.

Ons Eer Hul Nagedagtenis

MEV.ANNA BLOMMAERT

Dit is vir my 'n behoefte van die hart en 'n groat voor
reg am hulde te bring aan die nagedagtenis van mev.
Anna Blommaert wat vir baie jare 'n goedbekende per
soonlikheid op Stellenbosch was. Veral gedurende die
sewe jaar (1927-33) toe haar man, wyle dr. W. Blorn
maert, professor en hoof van die Oepartement Ge
skiedenis, die Voorsitter van die Senaat was, het sy
'n vername rol gespeel.
Mev. Blommaert was 'n Frans-Protestant uit Noord
Frankryk, en daar haar man 'n Vlaming was, was hul
huistaal meestal Frans . Sy moes dus eers Vlaams en
toe in Suid-Afrika Afrikaans leer. Engels kon sy al

taamlik praat en sy het verbasend gou Afrikaans ge
leer.
As die vrou van die Voorsitter van die Senaat het
sy haar plek volgestaan en bekoor met haar sjarme,
opgewektheid en elegante voorkoms, hoewel sy baie
beskeie en selfs teruggetrokke van geaardheid was.
Sy was 'n fyn-beskaafde mens, baie goed belese in
Franse, Engelse en Afrikaanse letterkunde. As lid van
ons Boekklub, onder die voorsitterskap van mev.
(prof.) Notcutt, het haar verhandelinge altyd die greet
ste belang gewek, weens hul deeglikheid, oorspronk
likheid en humor.
Een van mev. Blommaert se uitstaande kenrnerke
was haar pligsgetrouheid en haar verlange am haar

9

met haar man se belange te vereenselwig en hom by te
staan waar sy kon. Studente was altyd welkom by
hulle aan huis .
Sy was voorsitster van die Dameskomitee van die
Universiteit, waarvan sy en ek onder die stigterslede
was en waarvan ek nou die enigste is wat nog leef.
Onder ons wat haar sovee! jare liefgehad het, laat .
sy 'n leemte wat nooit sal gevul word nie.
Vale, Anna Blommaert.
M. M . Oberbolster-lelioux
OS . W. M. ODE NO A A L

Ds. W. M. Odendaal is op 27 November 1968 in die
ouderdom van 89 jaar in die Strand oorlede.
Van 1895)-19°2 het hy sy studie te Stellenbosch
onderbreek om by die Boeremagte aan te sluit, By
is later gevange geneem en na Ceylon gestuur. Uitein
delik is hy in 1907 gelegitimeer. Tussen 1916 en 1945
was hy sestien maal tot Moderator en twee maal tot
Assessor van die N atalse Sinode verkies.
By was 'n groot kampvegter vir Afrikaans en vir
die opvoeding van die Afrikaanse kind in Natal, waar
voor die Saamwerk-Unie hom in 1964 met 'n spesiale
medalje vereer het. By het ook in die Raad van Kerke
en in die Kuratorium van die Kweekskool te Stellen
bosch gedien.
Aan sy bejaarde eggenote en nakomelinge word ons
innige meegevoel gebring.
o R. HEN N I EST E Y N

Dr. Hennie Steyn, voormalige Sekretaris van Finan
sies en Ekonomiese Adviseur van die Eerste Minister,
is op 30 November 1968 te Pretoria in die ouderdom
van 67 jaar oorlede. Hy laat sy eggenote, een seun en
twee dogters agter.
Dr. H . D . Steyn is op Colesberg gebore en het aan
die Universiteit van Stellenbosch, Wenen en Zurich
gestudeer. By het die doktorsgraad in Ekonomie te
Zurich behaal.
By was sedert 1961 'n direkteur van die S.A.
Reserwebank, voorsitter van die Adviesraad van
die Oranje-Rivier-Ontwikkelingsplan, 'n alternatiewe
goewerneur van die Internasionale Monetere Fonds en
direkteur van 'n verskeidenheid finansiele instellings.
In Oktober 1966 het die Universiteit van Stellen
bosch, sy Alma Mater , aan hom die eregraad D .Comm.
toegeken.
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M N R. VON K V AND E R MER W E

Mnr. C. du T. van del' Merwe , wat ten tye van sy dood
hoof was van die Hoer Landbouskool Boland in die
Agter-Paarl, is op 12 Februarie 1969 in die ouderdom
van 63 jaar oorlede.
By was 'n baanbreker op die gebied van landbou
onderwys en as kenner van beeste was hy veral be
roemd vir sy Augsburg- en Alfida-]erseys.
By laat sy weduwee en drie kinders agter. Sy twee
seuns boer op sy geboorteplaas, Morester, in die Koue
Bokkeveld van Ceres.
DR. N leo

J.

V AND E R MER W E

Dr. Nico J. van del' Merwe (B.Se. 1938 , M.Se. 1940,
D.Se. 1943 Stell.), in lewe skakel- en navorsingsbe
ampte van die Nasionale Parkeraad is op 3 Januarie . '
1969 sk ielik in sy woning te Pretori a aan 'n hartaanval "
oorlede . By was 'n toegewyde vakrnan, 'n wetenskap
like en 'n kultuurdraer. By was nog maar 52 jaar oud
Dr. Nico van del' Merwe

en word oorleef deur sy vrou Amelia (geb. Potgieter)
wat ook 'n oud-Matie (S.O.D. 1941) is.
MNR . j .P.SWANEPOEL

Mnr. J. P. Swanepoel (B.A. Stell.), gebore in 1914
te Kuilsrivier, is op 2 Maart 1969 oorlede. Hy was 'n
minsame mens wat die jeug as bestuurslid van Die
Voortrekkers en die N.G. Kerk as ouderling gedien
het . Sedert 1949 tot sy dood was hy sekretaris en hoof
rekenmeester van die Nasionale Pers. Hy word oor
leef deur sy tweede vrou, Betsie, en agt kinders,
DRIE OUD-MATIES STERF NABY
MATI ELAND

Vier oud-Maties was op 20 Januarie 1969 in 'n nood
lottige motorbotsing betrokke toe hulle motor teen
'n ander gebots het op die pad na Somerset -Wes .
Mnr. Tan D. Malan (B.Se., B.Ing.) was assistent
standsingenieur van Springs. Hy was die seun van die
afgetrede ds. Wolfie Malan, vroeer van Koringberg en
tans van Hermanus.
Sy vrou Minnie, (B .Se. Hons.) was 'n dogter van
mnr. en mev. Japie Hamman, tans van Kleinrnond .
Die egpaar word oorleef deur hulle twee dogtertjies
Susanne (3) en Christine (I) wat tuis by hulle ouma
gebly het.
Die derde oorledene is ds. Dirk van der S. du T oil,
wat na sy emeritaat twee jaar op Kleinmond woonagtig
was. Hy laat sy eggenote, Magrieta, en drie getroude
kinders agter.
Die vierde insittende was rnnr. Japie Hamman, af
getrede onderwyser in Duits aan die Hoerskool Gim
nasium, Paarl. Hy verkeer nog in 'n kritieke toestand
in die hospitaal.
Ons innige meegevoel gaan aan die families Malan,
Du Toit en Hamman.

terreine in stand gehou. Talle grasperke, blombeddings
en honderde bome is deur hom aangeplant.
Sy taak was skoonheid - en op sewentigjarige leef
tyd, op 22 November 1968, het hy skielik weens hart
versaking na 'n nog skoner oord verhuis.
WOUTER HUGO

Die skielike heengaan van Wouter Hugo het op
22 November 1968 soos 'n wolk oor Stellenbosch ge
hang toe hierdie liggaamlik en geestelik kragtige man
aan 'n hartaanval in sy twee-en-vyftigste jaar beswyk
het.
Hoe gou jy aan die einde van 'n reis kom, hang af
van die afstand en die snelheid waarteen jy reis. Wou
ter Hugo het teen 'n hoe snelheid gereis om alles te
kon behartig het waarin hy betrokke was, in die tyd wat
sy Skepper hom gegun het.
Hierdie bekwame hoof van die Universiteit se Af
deling Voorrade, die kranige sportman, die vriendelike
hulpvaardige mens, die dienende ouderling, die min
same vader, die man wat geloof in die jeug gehad het,
sal met dankbaarheid in ons tere herinnering bly en ons
diepe meegevoel gaan uit tot sy weduwee, mev. Naomie
Hugo en haar kinders Andre, Louis, Wouter, Mariaan
en Albertus .

DIE TUINIER HET HEENGEGAAN

D aar is nie 'n akademiese gebou, koshuis, blom- of
grasperk van die Universiteit van Stellenbosch waar
" Oom Bester" nie in die afgelope elf jaar sy liefdevolle
sorg bestee het nie - tot op Bellville met die buite 
muurse Handels- en geneeskundige fakulteite, selfs tot
by die jongste koshuis, Huis Francie van Zijl.
Die hele kampus het die rysige eerbiedwaardige ge
stalte van mnr, J. B. F. Bester geken en talle oproepe
am hulp, dikwels ter elfderure, is tot hom gerig. Sy
werkspan van twaalf man het die terreine van meer as
30 akademiese geboue en koshuise, saam met sentrale

Atletiekprestasies
Op 7 Maart 1969 het die Matie-atlete besonderlik
gepresteer ;

Dicky Broberg

: 800 meter in I: 46.4 (S.A. Re
kord)
: 400 meter in 46 .7 (W.P. Rekord)
Mej. A. Coetzee : 200 meter in 24.6 (W.P. Rekord)
Dames Aflosspan : 4 x 100 meter in 48.0 (W.P. Re
kord)

II

Gradedagplegtighede
'.

Gradedagplegtigheid van
Desember 1968

Eredoktorsgrade

Al tesam e 1,380 stu dente het in hul fin ale eksamen vir
d ie verkryging van 'n graad of diploma aan d ie Uni
versiteit van Stellenbosch geslaag . Tydens die pleg tig
h ede wat van Woensd agaand , II Desember , tot Vry
dagoggend, 13 Desembe r, geduur het, is 397 dipl om as,
983 g rade en 2 eredokt orsgr ad e, toegeken, waaronder
14 do kt orsgr ade.
Die Sekondere O nd erwysd ipl oma is aan 152 aspi
ran t-onderwysers uitgereik en die g raad B.Ed. aan
26 di ensdoende onderwysers wat dit deur aandstudie
beh aal het. A an 40 nu we geneeshere is hulle g rade toe
ge ken .
N a die diplomap legtigh eid het daar drie g radep leg
tigh ede pl aasgevind . By al hi erd ie funksies het die
K anselier van die Unive rsiteit van Stellenbosch, Sy
Edel e dr. B. J. Vo rster, die grade ve rlee n . Dit was die
eerste gel een the id mi sy inhuld iging op 3 M ei 1968
dat die Eerste M in ister in sy ho ed ani gh eid as K anselier
van di e Universiteit opgetree het.

Chr istoph Hendrik Brink is op 3 Janu arie 19 II op
Boksburg (Tvl.) gebore. Hy het die B.Comm .-graad
buiternuurs aan die Un iversiteit Pretoria verwerf en
later die C.A.(S.A .)-dip loma . D aarn a het hy in d iens
van San lam te Ka apstad getree.
In die Eeufeesjaar van die Groo t Trek, 1938, het
V ader K estell h om beg in beywer vir 'n aanh oudende
reddingsdaad, ten gevolge waa rvan die Redd ingsdaad 
fonds tot stand gekom het en in 1939 die Ekonomiese
Kongr es geho u is waar dr. M . S. Louw di e noods aaklik
he id van 'n Afrikaanse fi na nsierings maats kappy be
klemtoon he t. O nder sy leidi ng het Federale Volks
bele ggings Beperk op 8 Ju lie 1940 to t stand gekom en
is mnr . C. H . Br ink as Sekr etari s-rekenrneester van
F .V.B . aang estel met 'n tikster as en igste addisionele
personeellid.
D ie eerste boekjaar het 'n verl ies van R2 ,780 en
bates van slegs R 290 ,oOO getoon, maar vandag be
loop die bates meer as R4 3,ooo,ooo en as al die
bates van di e Groep saamgevoeg wor d, is dit meer as
Roo. ooo.ooo.
F .V .B. het hom op die terreine van die vissery, in
genieurswese, chemiese en f arm aseutiese bedrywe,
mynwese, klerebedryf en handel begeef en soms as
alleens tigter opgetree soos met Marine Products en
Trust Bank van Afrika, of as medestigter soos met
Bosveld-Kunsmis, Sentrachem, Trek-Petroleum en
Fed erale M ynb ou, of swaar bele in ander ma atsk appye.
Steeds het Hendrik Br ink d ie rol van ondernemer
gespeel met deeglikheid, vakk un digheid en vinding
rykheid . As man van integriteit en wa rme menslikheid
het hy an der se vertroue gewen en vriendskappe be
hou - 'n praktiese ide alis wa t F.V.B . gelei het om 'n
hel pende en reddende h and aan Afrikaanse on derne
mi ngs te reik.

Die Krisis van Vertroue
Die K anselier het die nuwe geg radueerde s en hulle
ouers gelukg ewens. Hy het die talle studente voor h om
sien verby beweeg en he t vertroue opgemerk in hulle
ges igte.
D it is baie bel angrik, want die wereld Iy tan s aan 'n
krisis van ver troue. Daar is 'n soek e na stabi liteit - op
die staa tsfront, rnoneter, politick en selfs in die inte
griteit van m ense. Die wereld is on seker va n homself,
daarom is spreker so dankbaar om na S.A . te verwys as
' n stabiele land.
On s stu dente moet hulle ro l spee l a m S.A. nog
stabieler te maak .
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D. COM M. (H .

c.)

A A N M N R. C. H. B R I N K
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Die Registrateur (Akademies), mnr. R. P. Conradie,
hang die kap vir die eredoktorsgraad, D.Mus.,
vir dr. A. C. Hartman om.

Dr. C. H. Brink

Naas sy voorsitterskap van F.V.B. is hy ook direk
teur van die Nasionale Pers, Sanlam, Santam en die
S.A. Reserwebank.
Oeur hierdie toekenning word erkenning aan 'n
Afrikaner verleen wat in 'n mededingende finansiele
wereld gepresteer het.
D. MUS. (H.

c.)

A A N M N R. A. C. H ART MAN

Anton Hartman is gebore in 1918. Hy het die graad
M .Mus. (met lof) aan die Universiteit van die Wit
watersrand in 1946 verwerf met die verhandeling
"Oorsig van Blanke Musiek in Suid-Afrika 1652

1880".
Sy opleiding in die dirigeerkuns het hy by beroemde
leermeesters soos Albert Coates, Clemens Crause, Felix
Prohaska en Igor Markevitch gehad. Na sy aanstelling
as dirigent by die S.A.U.K. in 195 I het hy veel bygedra
tot die uitbou van die S.A .U.K.-simfonie·orkes tot die
hoogstaande musikale ensemble wat dit vandag is. In
1955, 1956, 1964 en 1966 is hy genooi om bekende
Europese orkeste te dirigeer.

Anton Hartman het sy strategiese pos isie by die
S.A .U.K. gebruik om Suid-Afrikaanse musiek te be
vorder, o.a. deur opdragte vir Suid-Afrikaanse korn
poniste te kry en dan dikwels die werke self vir die
eerste maal uit te voer. Op oorsese besoeke het hy by
baie geleenthede Suid-Afrikaanse komposisies in sy
programme ingesluit.
Ook op die breere vlak van die volksmusiek, het hy
kostelike bydraes gelewer, soos sy uitvoerings deur
groot kore by volksfeeste en ander geleenthede, en sy
invloed deur die F.A .K. se Musiekkommissie, waar
van hy sedert 1953 die voorsitter is. In 1962 het die
Suid-Afrikaanse Akademie aan hom 'n Erepenning vir
Musiek toegeken.
As Hoof van Musiek by die S.A.U.K. beklee Anton
Hartman vandag die belangrikste pos op musiekgebied
in die land, en hy doen dit met waardigheid, kundig
heid, ondernemingsgees en visie. Oit is vir die Uni
versiteit van Stellenbosch 'n eer om op hierdie wyse
erkenning te verleen aan 'n persoon wat reeds soveel
gedoen het ter bevordering van musiek.

HOERSKOOL MONUMENT

In die geskiedenis sal dit seker eenmalig wees dat al
die eredoktore wat tydens dieselfde plegtigheid ere
grade ontvang, oud-skoliere van dieselfde skool sal
wees. Beide dr. Brink en dr. Hartman was leeriinge
van die Hoerskool Monument te Krugersdorp.

Probleme van die Afrikaner
as Musikus
Nadat dr. Gawie GLEe die heildronk op dr. Hartman
tydens die noenmaal ingestel het, het dr. Hartman in
sy antwoord verskeie blikke op die menslike kant van
die musikus gewerp.
Dat 'n eredoktorsgraad aan hom toegeken is, beskou
hy nie as 'n persoonlike eer nie, maar as 'n eer aan die
Afrikaanse musikus. Om 'n man, 'n Afrikaner, en 'n
musikus te wees, is so 'n bietjie seldsaam.
Onder ons Afrikaners is 'n soort vooroordeel dat
musiek nie 'n man se vak is nie. Baie seuns kry swaar
as hulle musiek neem, omdat hulle uitgekoggel word
as meisieagtig . Gelukkig vir spreker was hy self op
skool nogal 'n goeie rugbyspe1er en 'n klag van rneisie
agtigheid kon dus nie teen hom gemaak word nie.
Dit is ook nie maklik vir 'n Afrikaner om 'n musikus
te wees nie. Musiek word nou nie juis as 'n beroep
vir 'n Afrikaner beskou nie. Tog is ons prestasies op
die gebied van die kuns vir ons van groot belang, want
aan ons verfyndheid kan ons peil van fyner beskawing
gemeet word. Dit is vandag feitlik 'n historiese ge
leentheid dat 'n Afrikaner (dr. Hartman) aan die spits
staan van die S.A.U.K . se orkes. In Johannesburg sit
die Afrikaner vandag met die rnusiek stewig in die
hande.
As ons musiek bestudeer, is ons besig met 'n inter
nasionale saak, want musiek is ook internasionaal ver
staanbaar. Dit is noodsaaklik dat die Afrikaanse musi
kus baie stewig moet staan in sy eie kultuur en volk.
Omdat musiek internasionaal is, is dit makliker om los
te raak van jou eie, want die oorsese stud ie is in
vreemde tale, veral in Engels, en jy kan maklik kontak
met jou eie mense en kultuur verloor.

Net die U.S. kan dit

so Reel

Op Vrydag, 13 Desember 1968, het die Vise-Kanse
lier, dr. J. S. Gericke, die formele plegtighede onder
breek deur die Kanselier, dr. Vorster , en die Rektor ,

prof. Thorn, geluk te wens met die ge1yktydige her
denking van hulle geboortedae.
Albei is in die Oostelike Provinsie gebore - op
Jamestown en Burgersdorp. Albei het tot die hoogste
sporte van hulle professies gevorder en albei is 'n
verryking vir hulle volk.
Die grootste geskenk wat die U.S. aan die Kanse
lier kan gee, is die 1,300 toegeruste jongmense wat
die afgelope paar dae hulle grade en diplomas ontvang
het.
Aan die Rektor is die eweneens 'n groot geskenk dat
hy as hoof van die U.S. hierdie bydrae vir ons land kon
gelewer het.
Die he1e saal het die twee ge1ukkige persone toe
gesing: "Laat, Heer, U seen op hul daal".
Die Kanse1ier het opgemerk dat dit net die U.S.
is wat sake s6 kan reel dat sy Rektor en Kanselier op
dieselfde dag verjaar.
'"

13 Desember is ook die verjaardag van die
Knnselier en die Rektor, prof. H. B. Thorn. Op bierdie
foto wens prof. T hom (links) en dr. V orster mekaar
geluk, terwyl die Vise-Kanselier, dr. J. S. Gericke,
toekyk.

Nuwe Doktore
OR. T . H . B E R K 0 W

(0.

(B.

EN A. ))

Dr. Terence Hilton Berkow, dosent aan die Fakulteit
van Handel aan die Universiteit van Kaapstad, het
die graad D. (B . en A.) (Besigheidsbestuur en -admi
nistrasie) verwerf op die proefskrif : "Changing Func
tions and Environment of the Grocery Wholesaler in
South Africa". Dit is die eerste keer dat hierdie graad
aan die Universiteit van Stellenbosch toegeken word.
In sy proefskrif het hy 'n studie gemaak van die
keenprobleme van die bestuur van hierdie groothandel
sektor.
Die promotor vir die proefskrif is prof. J. van der
Meulen van die U.S.
Dr. Berkow, wat in Johannesburg gebore is, het die
graad B.Econ. in I964 aan die Universiteit van die
Witwatersrand, en die graad M.B.A. in 19§6 aan die
Universiteit van Kaapstad behaal.
OR. A.

J.

B EST E R

(p

H. O. (L AN 0 B 0

u))

Dr . A. J. Bester, vanaf I968 hoof-biochemikus by die
Instituut vir Patologie in Pretoria , het die graad Ph .D.
(Landbou) verwerf op die proefskrif "The Effect of
Chemical Rest-Breaking Agents on the Nucleic Acids
Metabolism and Certain Enzymes of Dormant Buds
of Prunus Persica Cultivar Goosen".
Die ondersoek is gedoen ten einde 'n verklaring te
probeer vind vir die rusbrekende effek van winterolie
emulsiebespuitings op die knoppe van vrugtebome. Die
promotor vir die proefskrif is prof. D. K. Strydom,
hoogleraar in Pomologie aan die Universiteit van Stel
lenbosch.
Dr . Bester is in 1942 op Kor ingberg gebore . In
I962 het hy die graad B.Se. in Landbou en in 1964 die
graad M.Se. in Landbou aan die U.S. verwerf. Vanaf
1963 was dr. Bester verbonde aan die Navorsings
instituut vir Vrugte- en Voedseltegnologie op Stellen
bosch.
OR .

J.0

E eL E R e

Q ( 0 . LIT T. )

Dr. Jacob de Clercq, senior lektor in Bantoet ale en
hoof van die departement aan die Universiteit van
Stellenbosch, het die graad D.Litt. in Bantoetale ver
werf op die proefskrif " D ie Fonologie van die Woord
groep en die Sin in Zoeloe" .
Die proefskrif is 'n studie van die klankvormaspekte
wat aangewend word om woordgroepe en sinne wat

semanties verskil, maar vormlik origens identies is,
van mekaar te onderskei - 'n onderwerp wat tot dus
ver in min tale sistematies ondersoek is. Sy promotor
was prof. E. B. van Wyk, hoogleraar in die Algemene
Taalwetenskap aan die Universiteit van Port Eliza
beth.
Dr. De Clercq is in 1933 in die distrik Middelburg,
Transvaal, gebore. Aan die U.S. het hy die grade B.A.
( in Bantoetale en Grieks) en M.A., albei cum laude,
behaal. Hy is getroud met mej. Sadie Botha van Wor
cester en die egpaar het twee seuns en twee dogters .
OR. P. R. 0 E K 0 C K

(0. S

c.)

Dr. Pierre Runan de Kock het die graad D .Se. in
Fisika verwerf op die proefskrif, "Oorgangswaarskyn
likhede in die Keene Magnesium-zc, Alumin ium-z-r
en Silikon-zo " . Dr. De Kock is lektor in Fisika aan
die Universiteit van Stellenbosch.
Sy proefskrif handel hoofsaaklik oar die bepaling
van oorgangswaarskynlikhede van energietoestande in
atoomkerne magnesium-zo, aluminium-z r en silikon
29. Die werk is uitgevoer met die Van de Graaff
versneller van die Kerninstituut van die Suidelike Uni
versiteite.
Dr. De Kock het belangrike nuwe inligting oor
sekere atoomkerne bekom wat van groot waarde in
kernstruktuurwerk sal wees. Sy promotor was prof.
W. 1. Mouton.
Dr. De Kock is in 1936 op Montagu gebore en het
aan die U.S. die grade B.Se. en M.Se. behaal. Van 1959
tot I96I was hy verbonde aan die Magnetie se Obser
vatorium te Hermanus. Hy is in 1959 met mej. Sinda
du Toit getroud en het twee seuns.
DR. D. L. E H L E R S (0. PHI

L.)

Dr. Dirk Leonardus Ehlers het die graad D .Phil. ver
werf op die proefskrif : " Mens, Gemeenskap, Staat:
'n Historiese en Antropologiese Verkenning van die
Sosiale Struktuur binne die Moderne Liberalisme" .
Die proefskrif handel oor die verskynsel van vereen
saming en vervreemding van die mens in die tegno
logiese massasamelewing van ons tyd. Die promotor
vir die proefskrif is dr. J. J. Degenaar, senior Iektor in
Staatsfilosofie aan die U.S.
Dr. Ehlers is in die distrik Vredenburg gebore. In
1940 het hy die B.A.-graad aan die Universiteit van
Stellenbosch en in 1962 die M.A.-graad aan die Uni
versiteit van Kaapstad verwerf, waar hy as bibliotekaris
gekwalifiseer het.
In 1962 is hy aangestel as senior Iektor en hoof van

die departement van biblioteekkunde aan die U.S. Dr.
Ehlers is getroud met mej. Maria van Lill en die eg
paar het vier dogters .
DR. E. J. HEN G EVE L D (D . COM M .)

Dr. E. J. Hengeveld, dosent aan verskillende onder
wysinstellings in Amsterdam, Nederland, het die graad
D .Comrn. verwerf op die proefskrif : " Bedryfsekono
miese Beskouinge oor die Faktorering van Onder
nemings " .
Die proefskrif h andel oor 'n besonder aktuele vraag
stuk in verband met moderne finansieringsmetodes,
wat in party lande en veral in die V.S.A. reeds 'n ge
weldige omvang bereik het.
Faktorering is 'n selfstandige finansieringsvorm en
beteken die volled ige verkoop van uitstaande debiteure
aan 'n finansieringsmaatskappy. Die promotor vir die
proefskrif is prof. J. van der Meulen van die Univer
siteit van Stellenbosch.
Dr. Hengeveld is perm anent in Nederland woon
agtig en het aan die Rotterdamse Economische Hoge
School gestudeer, voordat hy sy doktorale studie aan
die Universiteit van Stellenbosch voortgesit het.
Dr. Hengeveld het spesiaal vir die gradeplegtigheid
na Stellenbosch gekom.
DR.J . G.V.JOUBERT (PH.D.(LANDBOU»)

Dr. Johannes Gerhardus Vermaak Joubert, senior lek
tor in die Departement Akkerbou en Weiding aan die
Mev v. B. J. V orster, H. B. T hom en Maria Malan
in gesellige luim by di e plegtigheid .

Univers iteit van Stellenbosch, het die graad Ph .D.
(Landbou) verwerf op 'n proefskrif " D ie ekologie van
die weiveld van die Robertson-karoo" .
Die doel van dr. Joubert se studie was om die ver
skillende plantegemeensk appe vir plaasbeplannings
doeleindes te karteer en met mekaar te vergelyk en ook
om 'n studie te maak van die verskillende ekologiese
faktore . Die promotor vir die proefskrif is prof. E. W.
Laubscher van die U.S.
Dr. Joubert het in 1949 die gra ad B.Se. aan die
destydse P.U.K. vir C.H .O. behaal waarna hy as wei
dingsnavorsingsbeampte by die Departement Land
bou-tegniese Dienste aangesluit het. Gedurende 1960
word mnr. Joubert die eerste dosent in weiveld en wei
dings op Stellenbosch. Sy M.Sc.-tesis (1962) handel
oor bosindringing in die Damaralandse Doringboom
savanne in Suidwes-Afrika. Hy is getroud met mej.
Joyce K ingon.
DR.J,W.K:0EN (D.Se.)

Dr. Johan Wilhelm Koen, lektor in Fisik a aan die
Universiteit van Stellenbosch, het die graad D.Se. in
Fisika verwerf op 'n proefskrif wat handel oor die
leeftydbepal ings van energietoestande van die kerne
silikon-zo, kalsium-ao, kobalt-yo, sink-ria en sink-66
deur gebruik te maak van die tegnieke van resonans
fluoressensie en dopplerverskuiwing van die gamm a
stralingsenergiee. Vir hierdie werk is gebruik gemaak
van die Van de Graaffversneller van die Kerninstituut
van die Suidelike Universiteite en die Kobaltbom van
die Groote Schuur-Hospitaal. Hy het daarin geslaag om
leeftye van 'n miljoen-rniljoenste van 'n sekonde en
korter te meet en hierdeur het hy 'n belangrike bydrae
tot die kennis van die kern van die atoom gemaak .
Prof. W. L. Mouton, hoogleraar in Fisika aan die
U .S., is die promotor.
Dr. Koen is in 1938 in Rustenburg gebore en het
die grade B.Se. en M.Sc. aan die Universiteit van Pot 
chefstroom behaal.
DR. D. A. K

° T Z E (D. PHI L.)

Dr. D . A. Kot ze, lektor in Naturelle-Administrasie aan
die Uni versiteit van Suid -Afrika, het die graad D .Ph il.
in Bantoereg en -administrasie verwer f met 'n proef
skrif getitel "T raditionalism in African local Govern
ment , with special reference to the Tr anskei and Le
sotho ".
Die proefskrif handel oor een van die mees aktuele
aspekte van die administrasie in die onder-cntwikkel
de Iande van Afrika, nl. die vorm en funks ionerin g
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van bestuur sliggame op p laaslike vlak. Sy promotor
was prof. N . J.J. Oli vier van die U .S.
Dr. Kotz e is in 1939 op Kakamas gebore. Aan die
U .S. het hy die grade B.A., Hons.-B.A. ( Af rika
studie) en M .A. behaal. D r. Kotze sal vanaf 1969 aan
die Universiteit van die Or anje -Vrystaat werksaam
wees.
DR. W. ]. N A U 0

E

(D. S

c.)

D r. W illem Jacobus N aude het die graad D.Se. in
Fisika verwerf met 'n proefskrif getitel : "Some Studies
and Applications of Charged Particle induced Re
actions" .
In hierd ie projek is gelaaide kerndeeltjies gebruik
om fundamentele aspekte en analitiese toepasba arheid
van sekere kernreaksies te ondersoek. Gelaaide kern
deeltj ies is verkry vanaf die Van de G raaffversneller
by d ie Kerninstituut van die Suidel ike Uni versiteite
asook die siklotron van die W.N.N.R. te Pretoria.
Nuwe kernmetodes vir die ontleding van koolstof, stik
stof en suurstof is gevind . Die promotor vir die pro ef
skrif is dr. Max Peisach van die Kerninstituut van die
Suidelike Un iversiteite.
Dr. Naude is in 1939 te Kimberley gebore. Aan die
U.S. het hy in 1959 die graad B.Se. met drie hoofvakke
en in 1962 die graad M .Sc. met lof verwerf. In 1963
is hy aang estel as lektor in Fisika aan die U.S. waarna
hy sy navorsing aan die Kerninstituut van die Suide
like Un iversiteit e voortgesit het.
Mnr. N aude is getroud met mej. Adl i Visser van
Oudtshoorn.

DR. R. V A N S. S MIT (D . CO M M.)

D r. Robert van Schalkwijk, adjunk-sekretaris van Fi
nansies, het die graad D .Comm. in Ekonomie verwerf
op die proefskrif " Suid-Afrika en die Internasionale
Handelspol itiek" .
Dr. Smit het in sy pro efskrif aangedui dat die inter
nasionale hand el van strategiese betekenis vir die bin 
nelandse welvaart en die internasionale aansien van
Suid-Afrika is, en dat die Republiek met doelgerigte
internasionale handelspolitiek sy regmatige belange
kan bevorder , en as wapen kan gebruik om nie alleen
sy ekonomiese nie, maar ook sy politieke posisie, te
verstewig.
D r. Smit is in 1933 gebore, het in 1950 aan die
Gre y-Kollege in Bloemfontein gem atrikuleer en aan
die U. O.V .S. die graad Hons.-B.Comm. (cum laude)
beh aal en die graad B.Litt. aan die Un iversiteit van
Oxford . Hy het reeds by verskeie geleenthede as hoof
onderhandelaar vir die Republiek opgetree by inter
nasionale hand elskonferensies.

D ertien van die oeertien doktore saam met die
V ise-Kanselier, K anselier en Rektor.
V .l.n.r. voor : Drr. J. de Clercq, o .uu., P. J. van Z ijl,
o .uu; J. S. Gerick e ( V ise-K anselier} ; Sy Edele
dr. B . J. Vorst er (Kanselier); prof. H . B. T hom
(R eetor) ; drr. D. J. K otze, D .Phil .,o T . H. Berk ow,
D. (8. en A .) en P. R. de Ko ck, D.Se.
A gter: Drr. A. J. Bester, PhD. (Landbou); P. R. van
He erden, MD. ; R. van S. Smit, D.Co mm. ;
J. W. Koen, D .Sc.; W . J. Naude, os. ; E. J. H enge
veld, D .Comm .; D . L. Ehlers, D .Phil. en J. G. V .
Joubert, PhD . ( Landbou).

b R. P , D. R. V A N HE E R DEN (M, D.)

Dr. Philippus Daniel Riekert van Heerden, voltydse
Internis en hoof van die radio-isotope-afdeling by die
Karl Bremer-Hospitaal en lektor in Interne Genees
kunde aan die Universiteit van Stellenbosch, het die
graad M .D . verwerf op die proefskrif: "Die gebruik
van radio-aktiewe isotope in die beoordeling van die
sirkulasie van die geisoleerde geperfuseerde nier" . Sy
promotor is prof. A. J. Brink, hoogleraar in Interne
Geneeskunde aan die US.
Dr. Van Heerden is in 1930 in Pretoria gebore
waar hy in 1952 die graad M.B., Ch.B. aan die Univer
siteit van Pretoria verwerf het. Vanaf 1960 het hy die
M.Med.-kursus aan die U.S. gevolg. Gedurende 1966
het hy met 'n "US. Public Health Service Post Doc
toral" -navorsingstoekenning aan die John Hopkins
Hospitaal in Baltimore navorsing in verband met die
diagnostiese gebruik van radio-isotope gedoen.
DR . M. E. V ANN lEU WEN H U Y SEN

(p

H . D. (M ED.))

ons in 'n hele aantal spykerskriftablette 'n duide1ike
beeld van die godsdiens van die Kanaaniete. Met 'n
oorspronklike metode van taalkundige benadering het
hy die presiese funksies van Baal in die Ugaritiese
tekste kon vasstel. Die promotor vir die proefskrif is
prof. F. C. Fensham, hoogleraar in Semitiese Tale
aan die U.S. en die eksterne eksaminator is prof. Her
bert Donner van Gottingen,
Dr. Van Zijl, wat van Makwassie afkomstig is, het
aan die Universiteit vn Stellenbosch die grade B,A.,
M .A. en B.Th. verwerf. Hy is getroud en het 'n seun
en 'n dogter.

Bates van )n Land
Die Rektor, prof. H. B. Thorn, het sy hartlike gel uk
wense aan die studente, aan wie hy hulle diplomas
oorhandig het, oorgedra. Hy het ook die groot getal
aanwesige ouers ewe hartlik gelukgewens met hulle
seuns en dogters.
Ons land is met 'n groot verskeidenheid van bates
gesecn, waarvan o.a. die mineralerykdom baie belang
rik is, maar die allervernaamste bate Ie in die geeste
like en intellektuele verrnoens van sy mense; en met
die oog op die toekoms, in sy jongmense, wat hulle
vermoens aktief moet gebruik, nie net vir hulself nie,
maar ook vir hulle land.

Dr. Maurits Ernest van Nieuwenhuysen, Senior Me
diese Tuberkulose-beampte in Suidwes-Afrika, het die
graad Ph .D. (Med.) verwerf met 'n proefskrif getitel :
"Tuberculosis in Ovamboland".
Dr. Van Nieuwenhuysen het ondersoek ingestel
na die voorkoms van tuberkulose by inboorlinge in
Ovamboland. Tuberkulientoetse (Heaf) en versnelde
B.C.G.-reaksies is uitgevoer op 13,740 Ovambos 
Stipendia en Medaljes
dit kom te staan op meer as 5 persent van die totale
bevolking. Hy het addisioneel ook van bakteriologiese Die volgende stipendia en medaljes is toegeken tydens
metodes sowel as van Rontgen-ondersoeke gebruik ge
die gradedagplegtighede :
maak .
Dr. Van Nieuwenhuysen se tuberkulose-ondersoek I.STIPE NDIA
in Ovamboland is een van die omvangrykste wat tot
dusver in Afrika ingestel is.
I. Croll-Stipendium (Rl,200 p .j. vir 2 jaar) : Mnr.
Die promotor vir die proefskrif is prof. H . D . Brede,
H . R. Kussler, M .A . (Duits), cum laude, Novem
hoogleraar in Geneeskundige Mikrobiologie aan die
ber 1967.
US .
2 . Koningin Victoria-Stipendium (Rl ,200 p.j. vir
2 jaar) : Mej. E. M. A. van Tonder, M.Sc. (Bota
DR, P, J, v AN Z IJ L (D, LIT T ,)
nie), cum laude, Februarie 1968 .
3. Maynard-Stipendium (Rl,200 p.j. vir 2 jaar) : Mnr.
G . E. Burger, M.Sc. (Wiskunde), cum laude, Fe
Dr. Petrus Johannes van Zijl, lektor in Semitiese Tale
bruarie 1966.
aan die Universiteit van Stellenbosch, het die graad
D .Litt. (Sem itiese Tale) verwerf op 'n proefskrif ge 4. Koningin Victoria-Gedenkstipendium (R800 p.j.
vir 3 jaar): Mev . H. C. Swart (gebore Scott), M .Sc.
titel , "Text in Connection with Baal in Ugaritic" .
(Wiskunde), cum laude, 1963.
Sedert 1961 is hy besig met 'n grondige studie van
die Kanaanitiese spykerskrif wat ook Ugarities ge 5. Abe Bailey-Stipendium (R900 p .j. vir 2 jaar): Mnr.
R. J. van Reenen, M .Sc. (Fisika), cum laude, Junie
noem word . Hierdie taal wat naverwant aan Ou-Tes
tamentiese Hebreeus is, is in 1930 ontsyfer en bied vir
19 68 .
18

6. Ko nseruatorium-Stipendiam (R350 p.j. vir 1 jaar) :
Mej. A. C. Slade, OD.M.S., cum laude , November
1968.

II. A. M E D A L J

ES

S.A.O.U.-Medalje (vir die beste finalej aarstud ent
wat 'n primere onderwysersdiplomakursus volg) :
Mej. M . E. Pieters , H .P.O.D.
2 . S.A.O.U.-Medalje (vir die beste student wat 'n
sekondere onderwyser sdiplomakursus volg): Mej.
M. M. du Pisanie, S.OD., m in laud e,
3. Die Professor P. A . van d er Bijl-Gedenkpenning
en die Professor A. I. Perold-Gedenkpennin g
( Land bou) :
(i) Mnr. H . A. Hei jl, B.Se. in Landb ou ( Finaal)
(L andboubiochernie) ;
( ii) Mm. P. G. Gou ssard, B.Se. in Landbou (Fi
naal) (Wingerdbou en W ynkunde).

1.

B. GO U E

MEDAL

J

ES

D ie Kanselier oorhand ig die K anseliersm edal]e aan
mnr, R. J. van R eenen, M.Sc . [cum laude) .

S.A .O.u.-M edalj e : Mnr, J. W . P. Nelson , REd ., 4. D ie K anseliersmedal]e : H ierdie medalje, wat deur
cum laud e.
die K anselier, Sy Edele dr. B. J. Vorster, geskenk is,
2 . Professor John Todd Morris on Research Medal:
word toegeken aan die mees uitsta ande finalejaar
Mnr. R. J. van Reenen , M.Se. in Fisika , m11Z laud e.
student aan die Uni versiteit, en word vanj aar toe
3. Die Gou e M edalj e van die Fakulteit van G enees
geken aan : Mn r. R. J. van Reenen, M .Se. in Fisika,
kund e : Mnr. M. H . van der Spuy, M.B. , Ch.B.,
cum laude. (Hy het 'n gemiddelde persentas ie van
cum laude.
.
85.3 persent oor sy 5-! jaar van studie behaal.)

1.

Die Dr. H. F.Verwoerd-Studiefonds

(T jeks aan D ie D r. H . F. Verwoerd-Stud iefonds , p.a . mnr . F. D . Co nrad ie, L.U.K., Posbu s 456, K aapstad .)
Saldo voorhee n erk en
Mnr. H. R. van de r Poel, Posbus 2799, Kaapu~

Dr. ] . H . Gi liomee, Un iversiteit van Stellenbosch
Mnr . Frans J. H uman, D ie Sendin gka ntoo r,
Kaapstad
Mnr, G. J. Im mel man Snr. , Pos bus 25, H ennen
man

5-00

Brigadier G. N. Robertson, Mackenziestraat
24, Pr etoria
Dr. W. W . M . Eiselen, Leruberg, Pk. Sovenga
M nr. H. te Boekh or st, Posbu s I , Barberspan
Dr. D . C. Vermeul en , U iten hage .. .
Mnr. H . Rolfes, Posbus 98, Welkom ...
Rente op Spaarrekening by V olkskas Bep erk
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5.00
25.00
20.00
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Die D. F. Malan-Amfiteater en
-Monument te Stellenbosch

Verslag van die Assessore
INSKRYWINGS

Altesame 17 argitekte is genooi om ontwerpe in te
stuur en r 2 bona fide-inskrywings is ontvang.
Die hoe gehalte van die inskrywings het 'n beson
dere indruk gemaak en die nougesette instudering van
die ontwerpprobleem waarvan heeIparty inskrywin gs
sprekende voorbeelde was, was 'n verblydende ken
merk van die prysvraag .
TOEKENNING

Na deeglike oorweging het die Assessore eenparig tot
die slotsom geraak dat Ontwerp nr. 7 die beste beant
woord aan die vereistes gestel in die prysvraag, en dat
dit by uiteindelike voltooiing 'n waardige monument
vir wyle dr. D . F. Malan sal wees.
Die skema is buigsaam beplan, sodat dit nie eintlik
saak maak of daar ro,ooo of 3°,000 mense is nie. Dit
sal ewe goed funksioneer onder beide omstandighede
en die visuele kontak tussen deelnemer en toeskouer
gaan nie verlore nie. Die skema bied IO,OOO oordekte
en ro.ooo oop sitplekke met ruirnte vir nog 80,000 op
die grashelling, benewens addisionele sitplekke aan die
noordekant van die oordekte deel wat uitkyk oor Coet
zenburg se velde.
BEPLANNING

Die oordekte gedeelte met sy ro,ooo sitplekke gooi sy
rug na noord en beskerm die speelveld teen die natuur
se aanslae uit daardie oord. Met die plasing van die
pawiljoen op 'n effe hoer vlak word dit moontlik om
al die surplusgrond van die amfiteater-uitgrawings in
die vorm van 'n skuinswal rondom die veld te plaas
sodat die veld as 't ware in 'n kom Ie.
'n Verdere moontlikheid ontlu ik nou in soverre hier
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die skuinste aan die rugbyveld se kant in terrasse afge
werk kan word as oop sitplekke vir toeskouers. Ook
speel die walle (wanneer hulle later met gras beplant
is) 'n estetiese rol deur die rugbyvelde vir die waar- f '
nemer deel te maak van die amfiteater. Dit sorg vir ,
die noodsaaklike visuele verband tussen die amfiteater
en die res van die terrein. Die plasing van die kleed
kamers, sit- en verversingsruimtes onder die pawil
joen is heel doelm atig en logies.
Daar is 'n paar knelpunte in die beplanning wat,
sonder om afbreuk te doen aan die skema, hersien sal
moet word, soos byvoorbeeld 'n versagting van die
sterk Monumentale Aantrede oor die rugbyveld en 'n
heroorweging van die plasing en karakter van die
standbeeld in sy dramatiese sirkelvormige ruimte . Ook
kan daar goedskiks nog 'n uitgang vanuit die arena
aan die oostekant geskep word.
KO NSTRUKSI E EN KO STE

Die dak oor die bedekte sitplekke word gedra op 'n
konstruksie van staal en betonbalke. Dit is 'n heel een
voudige stelsel en maklik uitvoerbaar. Spoed met op
rigting is 'n belangrike kenmerk daarvan.
SIMBOLIEK

Die argitektoniese skepping staan volwaardig op sy
eie en die simboliese betekenis van die beplanning kan
aan elke individuele besoeker oorgelaat word .
Die bekroonde ontwerp sal by voltooiing 'n waar
dige toevoeging wees tot die atmosfeer, karakter en
verfyndheid van Coetzenburg se mooi omgewing en
Stellenbosch se tradisie. Die ontwerper het daarin ge
slaag am funksie en vorm te laat harmoniseer in 'n
skepping wat nie steurend sal inwerk op die topografie
van sy agtergrond nie, en niks uitspattigs bevat nie.
Dit sal nie kompeteer met die berg en die omgewing
nie, maar aanskakel en inpas daarby.

Die skema is 'n voortreflike kombinasie van 'n
amfiteater en 'n stadion , met 'n speelveld wat net so
wei 'n arena is. Dit sal 'n waardige monument vir dr.
D. F. Malan wees - 'n monument waarin simboliek
gesoek kan word , maar wat boweal 'n bruikbare en
waardige nagedagtenis sal wees aan 'n groot man uit
ons geskiedenis.
Die assessore wat die beoordeling moes doen, was
prof. H. B. Th orn, M.A., D .Phil. (Stell.), rnnr . J. B.
Collins, B.A. (Arg.) L.LA. en rnnr. J. D . P. van der
Merwe, B.Arg . (Kaapstad), A.R.LB.A ., L.LA.
DIE ARGITEK

Op 28 November 1968 is die bekroonde ontwerp deur
die assessore aangekond ig by geleentheid van 'n ont
haal in die Here XVII waar die Trustees van die D. F.
Malan-Fonds , die asscssore, die Aksiekornitee en die
pers teenwoordig was.

D ie koevert met nr . 7 daarop is geopen deur mnr .
P. J. Lombard, voorsitter van die Aksiekomitee en toe
eers het geblyk dat mnr. Nic Meyer van Kaapstad die
pryswenner is. Mnr. Meyer is op Ladybrand, a.v.s.,
gebore en het te Pretoria in die argitektuur gestudeer.
DI E AR GIT EK SE MOD EL VAN DIE
D. F . MAL A N - AM FIT E A T E R

Mnr. N ic Me yer, die argitek, verdui delik die ken m erke
van die amfiteater aan mej. Brenda Hofmeyr,
stud ent in Beeldende Kuns. M nr. Meyer sit aan die
kant van Stellenbosch-berg; die gelyke vlakke dui
terrasse vir parkering aan; die netwerk onder mnr.
Mey er se hand toon die grashellings.
As die f oto onder na regs verleng word , gaan dit oor
op die terreln van die swembad en geboue vir
Liggaamsop voeding, en die aangrensende rugbyvelde
van Coetzenburg, u/es, noord ell oos daarvan.

Die Universiteit Ondersoek die
Vervoerstelsel in Lesotho

V anwee Lesotho se politieke afge sonderdheid gaa n
die hoofverkeers- en kommunikasienetwerk van die
Republiek h ierdie land Yerby sover dit vervoerfasili
teite betref, Gevolglik word Lesotho dik wels as 'n lee
ruimte op die kaar t van Suid-Afrika aange dui. Met be
hulp van 'n goe ie ver keerste!se! wat die land met Suid
Afrika verbind, sou Lesotho ook kon deelneem aan die
sterk groeikragte wat die Republiek tans ondervind.
V ER V O ER EN ONTW I K K EL I NG

Swak vervoerfa siliteite en onbeweeglikheid is van die
belangrikste faktore wat bydra tot die land se armoede.
In verskeie streke is die pakdonkie nog die vernaamste
vervoermiddel. D aar bestaan 'n ernstige tekort aan
goeie pa aie, vliegvelde en instandhoudingsfasil iteite .
GR O EI P OT E N SI A AL

Ver voer op sigself is nie die sJeute! tot vooruitgang
nie, maar d it verhoog egter mobiliteit wat weer sovee!
ander moontl ikhede skep. D it is ' n noods aakl ike kom 
ponent van byna aIle ekonomiese en sosiale on tw ikke
ling soos bv. p roduksieverhoging, uitb reiding van die
handel, bem arkin g en landbouprodukte en sosiale om
gang.
Weens die groot behoefte aan ekonomicse ontwik

keling in Lesotho, is die land nou besig met aktiewe
beplanning om die hindernisse, wat deur die natuur
daar gestel is, te oorbrug . In realistiese bepl anning
moet die rol van vervoer as 'n noods aaklike kompo
nent van ontwikke! ing en ekonom iese groei erken
word en daarom moet in' 'n nasion ale ontwikkeJings
program ook voorsiening gemaak word vir die finan
siering van vervoeru itg awes. Hierd ie uitgawes behels
gewoonlik 2 0 tot 40 persent van die fondse wat vir
die infrastruktuur van ontwikkelende lande bele word.
Da ar moet gekyk word wat werklik noodsaaklik is en
dit word bepaal deur die volgende vrae te beant
woo rd :
(i) Tot watter mate is vervoerfasiliteite nodig vir
verdere groei en ontwikkeling ? en
(ii) wat sal die groeipotensiaal wees wanneer hierdie
fasiliteite verbeter word?
Om hie rdie vrae te beantwoord , is 'n goeddeurdagte
bepl ann ing van die vervoerstelsel noodsaaklik.

V. l.n .r.: H oofman Peete Peete, Minister van Finansies,
Lesotbo ; prof. C. G. W. Schumann, uiaarnemende
direiueu r van die Sentrum vir Ver uoernauorsing van
die Uniuersiteit en mnr , B. C. Floor, booj nauorser
van die Sentru m, in die Maserukl ub tydens 'n ontbaal
vir prof. Schumann .

DI E W ERE L D B A N K

Lesotho se behoefte aan groter mob iliteit bied 'n
unieke veld vir navorsing en vanwee sy spesiale belang
stelling in die vervoerekonomie, is die Sentrum vir
Vervoernavorsing van die Universiteit van Stellen
bosch deur die Regering van Lesotho versoek om h ier
die studie te onderneem. Afgesien van die akademi ese
waarde van die resultate van die stud ie, sal dit oak van
onmiddellike waarde vir die Regering van Lesotho
wees en vir handelsondernemings wat hul akt iwiteite
in die land wil uitbrei,
Die stud ieprogram sluit die ekonomiese evaluasie
van 'n aantal afsonderlike padprojekte in en voorlopige
verslae word van tyd tot tyd uitgereik. Hierdie verslae
dien dan as motivering om fondse van die Wereldb ank
en ander internasionale liggame vir die aanle van die
vervoerfasiliteite te bekom. Die studi e behoort teen die
einde van 1970 voltooi te wees.
M N R. B. C. F L OOR

Na vorsingsampten are van die Sentrum moet gereeld
besoek afle in Lesotho om data in te win. In die loop
van die stud ie tot dusver, het die hoofn avorser, mnr .
B. C. Floor, verskeie af'gelee plekke in Lesotho besoek
soos Oxbow in die noorde waar die voorgesteide groot
dam op die Malibamatsori vier bepl an word , Letseng
Lete rae waar daar tans ondergrawings deur die Rio
T into Maatskappy ondern eem word om die winsge
wendheid van 'n moontlike diamantmyn vas te stel en
Mount M oorosi in die suide langs die Oran jerivier,
waar die padstelsel tot 'n einde loop.
PR O F . C. G. W . S CHUM ANN

Die waasnemende direkteur van die Sentrum, prof.
C. G . W . Schumann, het ook besoek aan Lesotho af
gele om hooggepl aaste amptenare te on tmoet en die
studie te bespreek. 'n Onderhoud met die Eerste Mini s
ter, hoofm an Jonathan, is in sy woning gevoer, terwyl
daar oak samesprekings met die Minister van Fin an
sies, mnr . Peete Peete en die Minister van Werke, mnr .
Selborne Letsie, gehou is. Prof. Schumann, wat beson
der belangstel in ekonomi ese samewerking tussen die
lande van Suidelike Afr ika, het oak hierdie aangeleen t
heid in sy onderhoud met Hoofman Jonathan aange
roer.

Nuwe Aanstellings

Hoogleraars
PRO F. N. L 0 C H N E R

Dr. N. Lochner, hoof van die navorsingsafdeling van
die Europese Parlement is vir die akademiese jaar 1969
aangestel as profes sor in Vervoerekonomie in die plek
van prof. C. Verburgh wat'n pos aan die Randse Afri
kaanse Universiteit aanvaar het.
Dr. Lochner was gedurende die jare 1949-195 2 stu
dent aan die Un iversiteit van Kiel waar hy onder pro f.
A. Predohl gestudeer het. Gedurende 1953-1956 was
hy navorser aan die Instituut van Vervoer van die Un i
versiteit van Munster. Gedurend e 19 55 het hy na
Suid-Afrika gekom onder 'n uitruilskem a. Vanaf 1959
is hy hoof van die afdeling navorsing van die Euro
pese Parlement. Hy is ook wetenskaplikc adviseur
van die Vervoerko mmissie van die Europese Parle
men t.
Dr. Lochner het noue kont ak met Europese vervoer
bedrywe en -organisasies opgebou.
Dr. Lochner is 40 jaar oud, getroud en het twee
kinders.
PRO F.

J, L.

D EW IT

Pro f. J. 1. de Wit, vroeer senior lektor in Biochemie
aan die Uni versiteit van Pietermaritzburg is met ingang
I Janu arie 1969 aangestel as professor in Landboub io
chemie aan die Universiteit van Stellenbo sch.
Prof. De Wit het aan die Un ivcrsiteit van Pretoria
studeer en het die graad M.Se. (1 953) behaal en in
1957 die graad D .Se. aan die Rijksuniversiteit te
Utrecht. Gedurende 1959 was hy werksaam by die De
partement Landbou-tegnie se Diens te in Pretoria en
sedert 1960 aan die Universiteit van N atal.
Hy het in 1968 'n jaar lank aan die Universiteit van
K alifornie in D avis oor die invloed van sekere onkruid

Prof.

J. L. de Wit

doders op die proteolitiese ensierne van ontkiemende
sade navorsing gedoen.
Die publikasies wat daaruit voortgevloei het, handel
oor die effekte van onkruiddoders op plantprosesse,
plantkleurstowwe en die natuurlike bestanddele van
plante.
Prof. De Wit is getroud met mej. Herma Claassens
en die egpaar het vier dogters.
PROF.ANDRIES VAN ZYL

Dr. Andries van Zyl, tans eerste spesialis in Farma
kologie verbonde aan die Fakulteit van Geneeskunde
van die Universiteit van Stellenbosch, is deur die Un i
versiteitsraad bevorder tot professor in Farmakologie,
met ingang I Januarie 1969. Hy is die eerste profes
sor in die Departement van Farmakologie aan die
Universiteit van Stellenbosch.
Dr. Van Zyl is die jongste seun van mnr. en mev.
H . J. van Zyl van die plaas Karoovlei in die distrik
Vanrhynsdorp en het sy skoolopleiding op Nuwerus
en Vanrhynsdorp ontvang.
Hy het die B.Sc.-graad en die S.O.D. aan die Univer
siteit van Stellenbosch behaal. Gedurende 1947-1948
was hy junior lektor in Fisiologie aan die Universiteit
van Stellenbosch en behaal hy ook in 1948 die M .Sc.
graad.

Prof. A. van Zyl
In 1955 ontvang hy 'n senior W.N.N.R.-navorsings
beurs, en in 1956 verwerf hy die Ph.D.-graad aan die
Universiteit van Witwatersrand op die proefskrif:
" Physiological studies on the protein-bound iodine
and lipid metabolism in the baboon (Papio ursinus).
Gedurende 1958-1964 is dr . Van Zyl senior lektor
in Fisiologie aan die Universiteit van K aapstad . In
1965 word hy aangestel as hoof van die departement
van Farmakologie aan die Universiteit van Stellen
bosch.
Sedert 1948 doen dr . Van Zyl navorsing op die ge
bied van die tiroied en sy publikasies vorm 'n indruk
wekkende Iys.
Dr. Van Zyl is 'n stigterslid van vier wetenskaplike
verenigings en lid van verskeie ander. Dr. Van Zyl is
aangestel in die Medisyne-Beheerraad en dien in die
Keurkomitee van die Glaxo-Allenbury's Award for
Endocrinology and Metabolism.
Hy is getroud met mej. Fenetta Mostert en het drie
seuns.
PROF.N.J.LOUW

Dr. N. J. louw, senior lektor in Chemiese Ingenieurs
wese aan die Universiteit van Kaapstad, is met ingang
I Januarie 1969 aangestel as Professor in Chemiese
Ingenieurswese aan die Universiteit van Stellenbosch.

versiteit van Stellenbosch het hy die grade B.A . (in
Bantoetale en Grieks) en M .A . (Bantoetale) (albei
cum laude) behaal. Sy doktorsgraad het hy aan die
einde van 1968 verwerf.
Hy is aan die begin van 195 9 as lektor aan die
Universiteit van Pretoria aangestel en twee jaar later
tot senior lektor bevorder. Met die heengaan van sy
leermeester, wyle prof. B. 1. C. van Eeden, is hy in
1963 aangestel as senior lektor en waarnemende hoof
van die Departement Bantoetale aan die U .S.
Dr. De Clercq dien sedert 1964 in die Senaat van
die Universiteit van Port Elizabeth en hy was oak lid
van die Wes-Kaaplandse Provinsi ale Bestuur van
SABRA.
PROF.C.HANEKOM

die graad D .Phil. aan die Universiteit van Pretoria.
Dr. Hanekom was vanaf 1956 tot 1959 aan die perso 
nee! van d ie Universiteit van die O.V.S . verbonde. In
1960 is hy na die Universiteitskollege van die Noorde
by Turfloop, waar hy die pos van senior lektor en hoof
van die departement Volkekunde in Naturelle-adrni 
nistrasie beklee het.
In die begin van 1964 is dr. Hanekom aangestel as
senior lektor in Volkekunde aan die Universiteit van
Stellenbcsch. Dr. Hanekcm het reeds elf publikasies
die lig laat sien. Hy is tans besig met omvattende na
vorsing oor die gcdsdienstige lewe van die stedelike
Bant ce.
Hy dien in verskeie liggame en is tans o.a. Fakul 
teitslid van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Weten
skap en Kun s, lid van die Nasionale Jeugraad en lid
van die Raad van S.A .B.R.A. en ook voorsitter van die
Atletiekklub van die Universiteit van Stellenbcsch.

Dr. Chr istof Hanekom, sen ior lektor in Volkekunde
aan die Universiteit van Stellenbosch, is met ingang
I Januarie 1969 bevorder tot pr ofessor. Dr. Hanekom
is op Riversdal gebore en het aan die Hoerskool Bos
hoff gematrikuleer.
Hy het die grade B.A. Hons. (cum lat/de) en M.A .
aan die Un iversiteit van die Oranje -Vrystaat behaal en

O O K G OEDGEKEUR

Pro]. J. de Clercq

Prof. C. Hanekom
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DI E VO L G END E A A N S T EL LI N G SI S

Prof . dr. J. L. de V illiers, as seni or lektor in Nuwe
Test amentiese vakke aan die Fakulteit van Teologie .

Mm . F . S. van de l' M erUJe, B.Se, B.Ing., M.S e,
tans navorsingsingenieur by die W .N.N.R. in Pre
tori a, as senior lektor in Elektrotegniese Ingenieurs
wese.
Kmdt. C. M. Bakkes, d osent in Ge skiedenis aan die
Militere Akademie in Sald anha, as senior lektor in Ge
sk ieden is.
Dr. R. P. Botha, wat aan die einde van 1968 'n dok
tor sgr aad in Taalwetenskap in Nederland verwerf het ,
vir 1969 as lektor in Afrikaans-Nederlands (Taal
kund e).
M m. F. 1- Burger, B.Comm., as n avor singsbeampte
by di e Sentrum vir Vervoernavorsing.
M l1r. H . W. dll T oit as senior lektor in Elektr o
tegn iese Ingenieurswese.
Mill'. 1- C. L. Scb oombee as lektor in Wiskunde.
MI1I'. W. Moedinger as lektor in Wiskunde.
M I1 I'. P. 1- Cilliers as lektor in Fisika.
M I1I'. M . A. d ll T oit as senior lektor in Bedryfseko
nornie.
M ill'. 1- A. En gelb recht as lektor in Rekenaar weten
skap.
l....i e]. A . H . van Huyssteen as lektrise in Engels.
iHIlI'. E. Decboto as lektor in Beeld ende Kunste.
Me l). 1- H ellstrom as lektrise in Musiek.
Mm. W . S. de Villiers as lektor in Bedryfsielkunde.
iHIlI'. D. B. Smit as lektor in Chemie.
Dr . G. N. Lornu as senior lektor in Soologie.
Mill' . R. Kussler as lektor in Duits.
M nr . H . J. Snym an as lektor in Afrik aans.
M nl'. M. A. d ll T oit as lektor in Bed ryfseko nomie.
M11r. S . W . J. t/an de l' M el'w e as lekt or in Ch emi e.
Mm. A. B . d ll T oit as lektor in Staatsfilosofie.
M ill'. N. J. Ie R on» as lektor in Sielkun de.
Mm . J. L. Steyn as lektor in Fisika.
Mn r. W . L. N ell as lektor in Onderwysadmin istrasie
en Opvoedkundige Sielkunde,
Mnr . W. E. T rengrooe as lektor in Engels.
Mnr. J. P. Smut s as lektor in Afrikaans .
M ill'. W. Hass ellpfl llg as senior lekt or in Werktuig 
kundige Ingenieurswese.
Mill'. John Antoniadis as lektor in Musiek (Kl a
vier).
M m. ,T. 1- A. van del' Walt as lektor in Botanie.
Mm. P. J. Welgemoed as lektor in Vervoerekon o
mie.
M e/!. R . Allderm an as lektrise in Musiek.
M nr. J. A . d e Vries as Administratiewe Beampte in
d ie Finansiele A fde ling van d ie Sentrale Administr asi e.
M nr. R. H. van Staden, B.A. , as Administrat iewe
Beampte in die aka dem iese afdeling van die Un iver si
tei tskan toor.
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Bevorderings
Die volgende personeellede is beoo rder:
Dr. P. R . de K ock tot senior lek tor in Fisi':«,
Dr.T. W . K oen tot seni or lektor in Fisika,
Dr. J. W. N nude tet senior lektor in Fisika.
Dr. E. L. P. Stals tot senior lektor in Geskiedeni s.
M ill'. A.T. M. de V ries tot sen ior lekter in d ie Buro
vi r Ekon om iese Ondersoek .
Mnr. T. G . Alant, lekt or in T oegepaste W isku nde
tot senior lektor in Toegepaste Wiskunde.
I N W O N EN D E H 0 0

r

V I R P . S . O.

Prof . F. C. Fetisbam , pro fe ssor in Sem itiese T ale is
deur d ie U n iversiteitsraa d aang ewys as inwonende
heof van die Privaatstudente-Organisasie. In hierdie
hoedanigheid sal prof. Fensham saam met die huis
ko mitee van die org anis asie, beheer uitoefcn cc r die
scwat 1,800 studen te wat privaat in woo n.
ONT WI K K ELING S B EAMPTE S
IN DI E NOO R D E

A /Ill'. Vi uian H u man is met ingang I J anuarie 1969
as O nt wik kel ing sbeamptc in d ie Joh annes
burgse ka ntoer van d ie D epartement va n Ontwikke
ling.
a a n g ~ ~tel

Mm. Vi vian H uman

Mnr. Human bet aan die Hoerskool Maclear gema
trikuleer waarna hy die graad B.Comm. aan die Uni
versiteit van Stellenbosch verwerf het.
In 1960 het hy sy leerlingskap by 'n firma van ge
oktrooieerde rekenmeesters in Kaapstad voltooi. Van
1962 tot 1963 was hy oorsee, waar hy 'n jaar in Lon
den gewerk het.
In 1964 het hy na Suid-Afrika teruggekeer en diens
aanvaar by die firma International Computers ltd.,
eers as stelsel-adviseur en later as senior verkoopsver
teenwoordiger vir die Oos-Rand ,
Die Johannesburg-kantoor se adres is soos volg:
Sanlam-gebou 701, h/v Commissioner- en Sauerstraat,
Johannesburg. Telefoon : 834-7046.
Mill'. W. P. J. Dreyer, is aangestel as Ontwikkelings
beampte in die Departement van Ontwikkeling. Hy
sal in die Johannesburg-kantoor van die Universiteit
werksaam wees as die tweede verteenwoordiger van
die Department van Ontwikkeling in die Noorde.
Mnr, Dreyer was landbou-adviseur en verteenwoor
diger van die firma wat chemiese middels vir die land
bou vervaardig. Hy het in 1957 die graad B.Se. Land
bou aan die Universiteit van Stellenbosch behaal en
die graad Hons.B. (In st. Agrar.) aan die Universiteit
van Pretoria.
VERLOF

Prof. M . G. Loubser, hoogleraar in Rekeningkunde
aan die Universiteit van Stellenbosch , wat aanvanklik
vir 'n tydperk van ses maande behulpsaam was met die
werk van die Kommissie van Ondersoek na Fiskale en
Monetere Beleid in Suid-Afrika, is op versoek van die
Kommissie deur die Universiteit verlof toegestaan om
vir 'n verdere termyn van vier maande, tot die einde
van Maart 1969 met die werk van die Kommissie be
hulpsaam te wees.

Mnr. W. P. J. Dre yer
S TUDI EREI S

Me v. R. M . Stead, dieetkundige van die Universiteit
van Stellenb osch, sal teen die middel van die jaar 'n
studiereis onderneem na die V.S.A., Wes-Duitsland,
die Skandinawiese laude en Engeland, in verband met
die beplanning van sentrale kombuisc , voedselvoor
siening en voedselvoorbereiding.

Afskeid aan Dosente

PRO F E S S 0 R M. E. ] 0 0 S T E

Professor M. E. Jooste het in Junie 1968 afgetree as
professor in Huishoudkunde. Sy was in meer as een
opsig 'n baanbreker op die gebied van Huishoudkunde
in Suid-Afrika. Sy het op Tulbagh skoclgegaan en in
1926 vir die B.Se.-graad in Landb ou met hoofvak
Huishoudkunde ingeskryf. In Desember 1929 is sy een
van die eerste vyf studente wat die B.Se.-graad in Huis
houdkunde verwerf, in 1933 verwerf sy die M.Sc.
graad en in 1951 die Ph .D .-graad in Hui shoudkunde
aan die Staatsuniversiteit van Oregon - die eerste per 
soon wat die onderske iding in ons land behaal het.
Mej. Jooste is in 1930 in die Huishoudkunde-per
soneel as lektrise-navorsingsbeampte aangestel en in
1935 word sy hoof van die departement. In 1941 word
sy bevorder tot senior lektrise en in 1964 tot profess or.
Dit is in ruime mate aan haar entoesiasme vir Huis
houdkunde te danke dat die U.S. kan spog met die
groctste departement van Huishoudkunde in die land .
Ons is dankbaar vir haar vcorbeeld aan dcsente en
studente, haar besondere werkywer, lewenslustigheid,
mensliewendheid en sin vir humor. Sy het hoe stan
daarde gestel in akademiese vordering en professionele
gedrag.
Mag sy nog lank as inspirasie vir dieetkundiges en
huishoudkundiges dien! ELI Z ABE T H B 0 S H 0 F F
PRO F. F . X. LA U B S C HER

Prof. F. X. Laubscber het aan die einde van 1968
met pensioen uit die Departement Landbou-tegniese
Dienste getree en uit sy betrekking as Hoogleraar in
Erflikheidsleer aan die u.s. waar hy lid was van die
Raad en die Senaat.
Prof. Laubscher het 'n lang en indrukwekkende
akademiese loopbaan agter die rug.
In 1928 het hy die graad B.Se. in Landbou, in 1942
die graad M.Se. in landbou (Erflikheidsleer) cutn

laude, en in 1954 die graad D.Se. in landbou aan die
U.S. behaal.
Prof. Laubscher het sy loopbaan in die Departement
van Landbou in 1929 begin. Van 1936 tot 1949 was
hy verbonde aan die Landboukollege Potchefstroom
waar hy met dr. A. R. Saunders saamgewerk het. Hy
was aldaar verantwoordelik vir o.a. die koringteel
werk. In hierdie tyd het hy begin om die mielieteel
werk op die produksie van bastersaad in te stel. In
1947 is hy benoem tot tegniese adviseur van die Mielie
raad en in daardie hoedanigheid (wat hy tot einde
verIede jaar beklee het) het hy gehelp om die Raad se
bastersaadproduksieskema van stapel te stuur - werk
wat gelei het tot die geweldige vermeerdering in die
mielie-opbrengs van die land. Die volgende jaar is
hy bevorder tot Hoof Akkerboubeampte van die De
partement van Landbou.
In 1950 is hy benoem tot hoogleraar in Erflikheids
leer aan die Universiteit van Stellenbosch en was hy
verantwoordelik vir die kleingraanteelt. Verskeie nuwe
koringkultivars is sedertdien deur hom beskikbaar ge
stel.
Onder sy leiding is die Departement Erflikheids
leer aan die Universiteit uitgebou om veral die telings
leer en die sitogenetika omvangryker te akkommodeer.
Gedurende sy dienstyd as professor in hierdie departe
ment het 50 studente die Magistersgraad en 9 studente
die doktorsgraad in sy vakgebied behaal. Dit getuig
van 'n man wat hom sonder voorbehoud aan sy stu
dente gewy het. Sy studente self verteenwoordig in
werklikheid 'n lewende gedenkteken, want analoog
aan die kernbegrip van die Erflikheidsleer besit hulle
die verrnoe om hulself akademies te reproduseer,
waardeur sy invloed steeds in die toekoms ingedra sal
word.
Hy was verskeie kere op studiereise en na inter
nasionale wetenskaplike byeenkomste. In 1960 het hy
aan die Departernent van Landbou verslag gedoen oor
skaaptee1t-navorsing in Australie en aanbevelings ge

maak oar navorsing in hierdie verband in Suid -Afrika.
Prof. Laubscher het nou die vakkundige beheer oor
geneem van die Sen trale Saadkwekersorganisasies wat
die graankooperasies, onder leiding van sy vorige kol
lega en vriend, wyle de. A. R . Saunders, op Lichten
R . D E V. PIE N A A R
burg tot stand g ebring het.
J . S.AL L AN
PRO F . D R. HE R C U L E S E N S L I N B R I NK

Hercul es Enslin Brin k was een van die eerste studen te
van die Dept. van Fisiologie, wat in 1921 aan die
Universiteit van Stellenbosch tot stand gekom h et. In
1926 behaal hy die M.Sc.-graad en op I Julie 1930
word hy as lektor aangestel aan sy Alma Mater. In 1935
verw erf hy die D .Sc.-graad en sit sy navors ing voort
aan die K aiser W ilhelm·Instituut in Berlyn. In 1946
word hy bevorder tot tweede Pr ofessor in Fisiologie
en in 1948 word hy hoof van die Departement van
Fisiol ogi e.
Prof H . E. Brink het 'n leidende rol gespeel in die
uitbouing van die Dept. van Fi siologie en was altyd
deur sy toewyd ing 'n voorbeeld vir sy studente en per·
soneel.
Hy het 'n besondere bydrae tot d ie Afrikaanse vak
taal gem aak deur sy handboeke oor gevorderde Fisio
logie, as medewerker van die vaktaa llyste van die
SA Ak ademie en op die huidige oomblik tot die
nuwe Mediese W OQrdeboek wat hopelik eersdaags sal

verskyn,

H y was 8 jaar lid van die Un iversiteitsraad, 4 jaar
deka an van die Fakulteit van Natuurwetenskappe, 15
jaar Universiteitsverteenwoordiger in die gemeenskap
like M atrikulasieraad en 7 jaar lid van die Nasion ale
Voedingsraad.
Hy het hom in die besonder beywer vir die totstand
kom ing van die Fakulteit van Geneeskunde aan die
U.S . en die D . F, M alan-gebou vir Fisiologie en An ato
mi e moet gesien word as 'n bekroning van sy grootste
ide aal.
Sy kollegas en oud-studente sal hom altyd onthou
as 'n g roo t leermeester en wens hom goeie gesond
heid en 'n welverdiende rus toe, na 'n vol en vrugbare
lewen staak .
F. M. E N G E L B R E C H T
'n Afskeidsgeseligheid van die R ektor aan d ie
aft redend e en vertrek k ende persone ellede en hul gades,
is gehou in Sim onsber g op Woensdag, 27 No vember
19 68 om 5 .00 nm . Op d ie foto versky n die person e
wat die Un icersit eit uerlaat, me t hu l egge notes, d ie
Rektor en meu . H. B. Th 017l.
Voo r, o.l .n.r.: Prof. C. Verburg h, 1Ilev. Ver burgh,
prof. M·lo oste, mev. T bom , prof. H . B . Tbom,
me l'. Laubscher, prof. F. X. Laubsch er.
T we ede ry : Mnr. G. de V. de K ock,
dr. F. van Z . Slabbert, meu . Slabbert, Mev. H . E. Brink,
tneu. H spk es, prof. G .l. H upises, m nr. A. G ouws,
tneu. Gouws.
A gter: Mn r. en meu. J. P. Cronje,
Inlasjot o : Dr. H. E. Brink.

PRO F. D R. C. V E R BUR G H

' ..

Cornelius Verburgh (geb. te Delft, Nederland , 1926)
het sy studierigting gevind aan die Nederlandse Econo
mische Hoges chool te Rotterdam, waar hy gedurende
3~' jaar ook verbonde was aan die Nederlandse Econo
mische Instituut. In 1952 het hy as jong immigrant
na S.A. gekom . Nadat hy twee jaar werksaam was by
die Ekonomiese Afdel ing van die Nederlandse Bank
van Suid-Afrika, het hy in 1955 die D .Comm .-graad
aan die Universiteit van Pretoria verwerf op die proef
skrif : " Havens en Scheepvaart van Zuid-Afrika".
Daarna volg sy aansteJling as navorsingsbeampte,
later as hoofnavorsingsbeampte aan die Buro vir Eko
nomiese Ondersoek aan die Universiteit van StelJen
bosch. Van 1961-1964 Senior Lektor in Vervoereko
nomie aan die Universiteit, word dr. Verburgh in 1965
benoem tot hoogleraar en hoof van die departement
Vervoerekonomie. Onder sy leiding het onlangs ook
die Sentrum vir Vervoernavorsing tot stand gekom.
Van prof. Verburgh het reeds verskeie boeke verskyn
waarvan Ontwikkeling en V ooruitsigt e van di e Suid
Ajrikaanse Hand else eepuaart, 1966, die jongste is.
PR O F. DR . G.

J.

HUPK ES

Prof. dr , G. J. Hup ees, voorheen professor in die Toe
gepaste Ekonomie en Hoofekonoom van die Buro vir
Ekonomiese Ondersoek van die Un iversiteit van
Stellenbosch, het gedurende November 1968 by Fede
rale Volksbeleggings as ekonomiese adviseur diens
aanvaar. Prof Hupkes het Maart 1957 by die Buro in
diens getree . In Julie 1960 voIg hy prof. C. Verburgh
op as Hoofekonoom van die Buro. Na verwerwing van
die gr aad D .Comm. in 1966 word hy in 1967 tot pro
fessor in die Toegepaste Ekonomie bevorder.
Onder prof. Hupkes se leiding het die werksaam 
hede van die Buro vir Ekonomiese Ondersoek aan
sienlik uitgebrei en het dit plaaslik en oorsee bekend
heid verwerf as navorsingsinstelling wat hom veral
op die gebied van ekonomiese vooruitskatting toespits.
In besonder moet melding gemaak word van die be
kende jaarvooruitskatting van ekonomiese toestande.
Hierdie vooruitsk atting dien as praktiese huIpmiddeI
in besluitneming vir sakelui sowel as die owerheid en
die sukses daarvan is hoofs aakIik aan die ywer en insig
van prof. Hupkes te danke . F.V.B. het goedgunstigIik
ingestem dat hy nog vir 'n aantal jare as medeskrywe r
van die Buro se jaarvooruitskatting kan optree .
Gedurende prof. Hupkes se dienstydperk het die
Buro ook 'n groot aantal spesiale studies ond er sy lei
ding onderneem.

Kursusse

BASI E S E K U R S U S I N B IOLOG IE

Die Un iversiteit van SteJlenbosch sal van 1970 'rr
Basiese Kursus in Biolog ie instel. Dit sal 'n eerstejaars
kursus met 'n vaste kombinasie van vyf vakke wees
en' is bedoel vir studente in die Biologiese Wetenskap
pe (d .w.s. veral studente in die Geneeskunde, Bosbou,
in suiwer B.Se. wat die biologiese wetenskappe as
hoofstudierigting volg, en in Landbou). Die vyf vakke
wat by die kursu s ingesluit word , is Fisika, Chernie,
\X!iskunde, Botanie en Soologie .
Hierdie kur sus sal die huidige eerstejaarskursus vir
studente in die bogenoemde studierigtings vervang.
NA V O RSI NG S E E NH EI D VI R
POLI EEN CH EMI E

'n N avorsingseenheid vir Polieenchemie is deur die
W .N .N .R. aan die Chemie Dep arternent van die Uni
versiteit van SteIIenbosch ingestel. Prof. dr. C. F.
G arbers , hoogler aar in organiese chernie, wat as direk
teur van die eenheid aangewys is, sal in die navorsings
werk bygestaan word deur drr. D . F. Schneid er, B. V.
Burger en mnr . A. J. A. Labuschagne.
Die stigting van die eenheid sal lei tot 'n verdere
uitbouing van die navorsingsaktiwiteite in die orga
niese afdeling wat tans hoofs aaklik handel oor die be
reiding en struktuurvassteIIing van fisiolo gies-aktiewe
stowwe en die sintese van industrieel bruikb are stowwe
deur uit te gaan van geskikte krakingsprodukte uit aard
olie.

Heropening van die Universiteit
'.

Sy Edele dr. Carel de Wet, M inister van Mynwese, Be
planning en Gesondheid, was by geleentheid van die
heropening van die Universiteit die gasspreker.
Dr. De Wet het hom veral bepaal by die nuwe on
derrighospitaal wat vir die Fakulteit van Geneeskunde
van die Universiteit te Tiervlei opgerig word en nou
voltooiing nader.

,
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'N NUW E FA S E

Met die radikale reorganis asie van die Fakulteit van
Geneeskunde betree U.S. tans 'n nuwe fase in sy ge
skiedenis. Dr. De Wet koester die hoop dat baie van
die geneeskundige studente wat sal kwalifiseer, die
Staatsdiens as loopbaan sal kies, By het melding ge
maak van die grootse hospitaal wat 1,200 beddens sal
bevat, die wye omvang van die studierigtings en na
vorsing aangedui , en gese dat die hospitaal wat teen 'n
koste van R32 miljoen opgerig word op 120 morge
grond, die grootste in Kaapland sal wees.

,

.

MODERNE BEPLANNING

Dit sal een van die min hospitale in die wereld wees
waar daar ruim voorsiening gemaak is vir laboratorium
geriewe wat volgens moderne vereistes beplan is. 'n
Rekenoutomaat sal die ongeveer 105 lugreelingmas
jiene beheer en die kragstasie van die hospitaal sal 'n
plattelandse dorp van krag kan voorsien .
Byna drie keer soveel studente as wat die Universi 
teit tans per jaar oplei in Geneeskunde, sal deur die
nuwe hospitaal moontlik gemaak word.

Van die Rektor aan die Studente
Dit is vir my 'n behoefte om by hierdie geleentheid
my opregte waardering uit te spreek vir die goeie ge
sindheid en hartlike samewerking wat ek gedurende
die akaderniese jaar 1968 van die studente van die

Sy Edele dr. Carel de Wet
Universiteit ondervind het. Dit geld van die Studente
raad, van verskeie studentekomitees en van die stu
dente in die algemeen .
Soos ons almal weet, het daar in 1968 onder studente
in die buitewereld, en oak op sekere plekke in ons
eie land, soms dinge gebeur wat verantwoordelike
mense met groat kommer vervul het. Dit is dan ook
nie vreemd nie dat ernstige afkeer hieroor uitgespreek
is, en dat sekere studentegroepe nadruklik gewaarsku
IS.

POSITIE\'-"E STUDENTELEIE RS
I

Wat Stellenbosch se studente betref, kom ek met geen
veroordeling en geen dreigemente nie. Dit was steeds
my beleid om die bevoegde studenteowerhede in my
vertroue te neern en hulle vroegtydig in te lig oor be
langrike universiteitsmaatreels waardeur studente ge
raak sal word. En ek het die goeie begrip en posi
tiewe reaksie van ons studenteleiers - en ook hulle
eerlike , indringende vrae - altyd baie gewaardeer. Die
gees wat in ons klaskamers en op ons sportvelde ge
heers her, die wyse waarop ons ons nuwe Kanselier
ingehuldig het, en die gehalte van ons studentepubli
kasies dien as treffende voorbeelde van die gesonde
samewerking wat in 1968 op Stellenbosch tussen stu
dente en universiteitsowerheid bestaan het.
DIE UITPLUIS VAN MENIN GS

Dit beteken nog glad nie dat ons van die kant van die
Universiteitsowerheid die studente in alles wil voor
skryf en kondisioneer nie; inteendeel, ons is gesteld
daarop dat studente steeds naarstiglik na die waarheid
sal sock en 'n gesonde selfstandigheid van gees sal
behou . Oat dit s6 sal wees, is immers in die belang van
ons studente self en van ons land in die algemeen.
Die studente kan gems ook maar hulle onderlinge
verskille van mening uitpluis en - soos ons op Stellen
bosch gelukkig al dikwels gesien het - die vraagstukke
van hulle studentepolitiek met geesdrif debatteer.
Dit kan op die duur net goed doen , want dit is 'n
noodsaaklike deel van 'n student se vormingspro
ses.
VRYHEID EN BANDELOOSHEID

Al wat ons van ons studente eis, is dat hulle die be
sluite van die Universiteit en die wette van die land
. steeds op nougesette wyse sal respekteer, en ook dat
hulle altyd sal sorg dat hulle nooit vryheid vir bande
loosheid verruil nie. Oat hulle gedurende 1968 in
alle belangrike sake aan hierdie eis voldoen het, stem
ons tot dankbaarheid; ons reken darop dat dit ook
vorentoe sal gebeur.
Mag die jaar 1969 vir sowel universiteitsowerheid
as studente, in hulle groot gemeenskaplike taak, 'n
jaar van mooi dinge wees.
GET EKE N : H. B. THO M

Stellenbosch, 2':5,12/69.
[VerkJaring uitgereik deur die Rektor by geleent
heid van die Opening van die Universiteit.]

Die Universiteit se
Kunsrnuseum

By die plegtige inwyding van die kunsmuseum van die
Universiteit van Stellenbosch op 26 Februarie 1969
het die Staatspres ident o.a. gese ;
"Daar bestaan geen mens wat nie behoefte daar
aan het om ook buite sy professie of werkkring plesier
te vind nie, en wat kan aan die mens meer opbouende
geluk besorg as juis die kunste? Kunswaardering is
'n inherente deel van wellewendheid - 'n veredelende
hulpmiddel in die lewe van elke individu . . ."
"Ek wil as Staatshoof my opregte dank betuig aan
daardie uitstaande Afrikaner, dr . Anton Rupert en
hulle wat hom bystaan, vir nog 'n pragtige poging
om ons nasie op te hef. Hierdie kunsmuseum is geen
weeldeartikel nie, maar 'n belegging vir die toekoms."

Spectacular start to new Art Gallery
(Extracts from an article in The Cape Argus of March
10, 1969, by Neville Dubow.)
The opening of the Stellenbosch Uni versity Art
Gallery has a significance above and beyond the im
portance of its first show which , as it happens, is an
excellent one.
With its first show the Stellenbosch Gallery has
been able to start with the best of both world s.
The collection of modern French tapestries is a
superb example of an ancient medium revitalised and
given contemporary relevance. It contains work by
the acknowledged masters of the new tapestry ; Jean
Lurcat, Prassinos, Singier, Wogensky, Dom Ropert,
Picart Ie Doux.
THE GALLERY

TIle new gallery is housed in the old Lutheran
church on the corner of Dorp and Bird Streets. This
is a fine little building in a simplified Cape Gothic
manner: well proportioned windows, lots of white
washed wall space and ample ceiling height.
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Gelukwense
'

M N R E. H 0 0 G E N H 0 U T, R U PER T, PIE K

Rembrandt-Tabakkorporasie en Rembrandt-Beherende
Beleggings het aangekondig dat mnre. D. M. Hoogen
hout (Finansiele direkteur), mnr. Jan Rupert (tegniese
direkteur) en mnr. J. J. Piek (Groepsekretaris) as
direkteure van gemelde maatskappy ben oem is. Net
mnr. Johan Piek is 'n oud-Matie, maar al dr ie is ge
waardeerde vriende van die Universiteit .
MATIE-SPRINGBOKKE

1968

Die volgende oud-Maties en huidige Maties het Suid
Afrika in 1968 as Springbokke op die kort rugbytoer
in Frankryk verteenwoordig - vyf uit die 23 spelers.
Dawie de Villiers (Springbokkaptein en Sportman
van die Jaar 1968)
Jannie Engelbrecht (Kaptein van die Universiteit se
eerste span 1968)
Hannes Marais
Eben Olivier
Mannetjies Roux.

Hulle het in Frankryk gewys dat 'n Haan nie altyd
op sy eie werf baas is nie, want die Bokkies het koning
gekraai.
Ons wens hulle toe: Na dese, nog meer!

Mnr. Dirk Hert zog, oudste seun van mnr. en mev .
D . W . R. Hertzog van Stellenbosch, het die Rhodes
beurs van die Paul Roos-Girnnasium vir 1969 ver
ower. Die beurs van Rz.ooo steJ hom in staat om twee
jaar te Oxford in politiek, filosofie en ekonomie te
studeer nadat hy sy LL.B. in 1970 behaal het.

W enners van die F.A.K.-Musiekbeul'se vir 1969.
Di e F.A.K.-musiekbeurse aan die Uniuersiteit van
Stellenboscb staan in waarde gelyk aan ' n jaar se
klas - en losiesgeld. Vir 1969 is bulle toegeken aan
me]. Karren van del' Merwe (B .M/IS. I) van
Vredendal en me]. Lettie Scboeman (B.Mus. III)
van Hofmeyr.
Foto : u.l.n .r.: Prof. H. B. Thom (Voorsitter F.A .K.),
me]. Van der Mel'we, m e]. Scboeman,
mnr. D . J. Vi/jom (Sekr. F.A .K.}.

Die Universiteit verwelkom Eerstejaars
22 Februarie 1969

D R. J. S. G E RIC K E (V I S E - K A N S E L I E R)

D it het geslagte studente oa r 103 jaar gekos am U .S.
op te bou - net enkele on verantwoordeJike mense kan
sy goeie naam in die gedrang bring.
PR O F. H. B. T HO M (R E K TO R)

U sal Jeiding gegee word, maar niem and sal

II dryf
nie. Wat jy doen , moet s6 wees asof jou ouer s by
jou is.
Geen vriend skap is so blywend en besielend soos
die van jou studentedae ni e - oak nie so vern ietigend

rue .

Die Vi se-Ka nselier, dr. J. S. Gericke, groet
me]. Christa van Z iil, af komstig van sy uroeere
gemeen te Swellendam.
V.I .n.r.: Mnr . Philip Labuschagne, Kim berley; m e].
Corlie Louw, Sasolburg ; me ]. Christa van Z ijl ; tnnr.
Francois Wesse/s K imb erley; dr. J. S. Gericke.

V.!. n.r. : Mm. Frikkie Kradenburg ( van Kuruman } ,
me]. Suzanne Louw ( van die Paarl), mej. Marieta
H ei er ( van [obe nnesburg ) en mill'. Francois van Wyk
(van W illiston) is geinteresseerd in wat
prof. J. F. K irsten, H oof van die K osbuise, te se b et ,

J

Mei . Wilna dt: Plessis (M inerva-k oshttis) se m oed er
(Elsie Strydom] was in 1928-19 32 n mede
student van die Rektor.
V .l.n .r.: M ei. W ilna du Plessis, me ]. A nsie
Pretorius ( van Middelbllrg K.P .) ,
mill'. Jac Laubscher van W ellington,
die Reetor, prof . H. B . T b om.
I
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Besoekers

WAARDERING UIT DIE VREEMDE

Gedurende die tweede helfte van 1968 het Sy Eks.
dr. en mev. Jan van den Berg van La Briqueterie,
Bordigny, 27 Breteuil-sur-Iton, Frankryk, in Suid-Afri
ka gekuier. In sy dienstyd as Ambassadeur van die
Nederlande aan die Kaap het die egpaar besondere
vriende van Suid-Afrika geword en ons plaas graag
die hooftrekke van 'n brief wat dr. Van den Berg aan
die Rektor van die Universiteit van Stellenbosch en sy
eggenote op 27 November 1968 gerig het :
Geagte Vriende,
Op sigself is dit al aangenaam om gereeld Matieland
te ontvang en op hoogte gehou te word vanal wat op
Stellenbosch aangaan. N ie die minste nie omdat daar
die blad hom so goed versorg en aantreklik vertoon.
Dan kom daar die spesiale uitgawe gewy aan die in
huldiging van die Eerste Minister as Kanselier, en dan
gaan jou hart 'n bietjie wyer oap vir alles wat StelJen
bosch groat maak en deur Stellenbosch groot gemaak is.
Ons het 'n taamlik vol tydperk agter die rug sinds
ons Suid-Afrika verlaat het. Dit was nie net die
"revolusie sonder gesig" wat ons hier gehad het nie 
daar was die daaglikse beslommeringe in huis, kombuis,
tuin, besoeke aan Nederland, lesings daar met al die
voorbereidings, die sommerse kuiergaste, kampeerders
en deurtrekkendes wat hier kom afsaal, die sinode te
Lunteren wat onder die Angelsaksiese spervuur moes
deurloop - te veel om op te noem en om jou tot rus
tige briefwisseling te voer.
Maar nou wens ons tog veral dankie te se veraJ vir
die hartlike ontvangs wat ons by u op die Universiteit
van Stellenbosch gehad het en dat ons in die geleent
heid was om gedagtes te wissel, kennismakings te her 
nuwe en op te gaan in die kenmerkende sjeer van die
Uni uersiteit van Stellenboscb wat inspirasie uerleen
aan jong Stlid-Afrika, die b/om van die Nasie,
Waar ter wereld kan 'n mens hom in Suid-Afrika
beter tuis voel as juis in die hart van die Boland waar

klimaat en natuur meewerk om 'n atmosfeer te skep
waarin Jiefde vir, en trou aan die vaderland en die
moedertaal, kan opbloei.
Dit is treurig om te sien hoe in die moderne wereld
die minagting van die jetlg vir bulle vader en moeder
gepaard gaan met troueloosbeid aan hit! uaderland en
bul moedertaal en ons hoop van harte dat die gees van
die Universiteit van Stellenbosch die familiesin sal aan
wakker, waaruit 'n lewendige en gesonde volk opgebou
kan word.
Dit het my goed gedoen om te sien hoe ons teens
woordige ambassadeur hom in u kring tuis voel - elke
reggeaarde Nederlander en Afrikaner moet besef dat
ons twee lande 'n spesiale taak het in die opbou van 'n
regverdige wereld.
'n Mens twyfel dikwels daara an, maar veral in die
land van Goeie Hoop moet mens darem nie te mismoe
dig wees nie.
Hartl ike groete.
JAN EN E R ICA V AN D E N BERG

op 7 No vember 1968 is die N ederlandse
Handelsending wat SlIid-Afrika besoee bet, denr
die R eet or in die ont uangsaal van di e H . B. T bo m
teater onthaal .
Foto v./.n.r. .'Prof. C. G. W . Schu mann ,
mnr, Andre de la Porte en prof.J . van der M et/len.

I Iii
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Oud-Maties

M ej. Anna M . Geld enhuys ( B.A . 1965) van W almer
(P.E.) gaan tydelik onderrig gee aan die Berlitz Sprach
schule te Nurnberg (Wes-Duitsland) aan voornemende
buitelandse korrespondente, tolke en vertalers,

Dr. D. J. Malan (1 941 : M .A. Cum Laude, Stell.)
spreek sy waardering uit vir die artikel van prof. H. B.
Thorn oor Ons H isto riese A gt ergrond.
Op 2 0 Sep t. 1968 het dr . M alan, tans Algemene
Sondagsko olsekretaris en Sekretaris van die Jeugkom
missie van die Al gemene Sinode van die N.G. Kerk,
sy doktorsgraad in die Wysbegeerte aan die Vrije Uni
versiteit te Amsterdam behaal.
Dit is interessant dat 'n seun van sy destydse pro
fessor in Filosofie te Stellenbosch, nl. prof. dr. Vincent
Brummer van Utrecht Nederland (ook 'n oud-Matie),
as sy eerste opponent opgetree het, terwyl ook die
weduwee van wyle prof. N. J . Brummer teenwoordig
was.

Die tu/eede oudste ieu/ende otld-Mat ie,
dr. 1. P. Schabort.

Dr. D. J. Malan

Q UO-M ATIE SE PEL GR I MS TQG

Op 6 November 1968 het een van die oudste nog
lewende oud -Maties sy Alm a Mater kom besoek . Dit
was dr. 1. P. Schabort, 88 jaar oud , wat van 1896 tot
1900 die B.A . in Klassieke Tale aan die destydse Vic
to ria-Kollege gevolg het . Dit was sy eerste besoek
sedert sy studentedae - en by tye was hy byna sprake
loos oor al die veranderinge sedert sy studentedae,

-

Prot. A .J.fa Grange

Dr. A . G. Kellermann

Prot. Adriaan J. fa Grange, wat 5 jaar aan die hoof
van die Afdeling Navorsingsbeplanning van die S.A.
Padveiligheidsraad gestaan het, het op I Mei 1968
in die hoedanigheid afgetree en teruggekeer tot die
Departement van Sielkunde aan die Universiteit Pre
toria, waar hy voorheen dosent was.
Gedurende sy verblyf of Stellenbosch van 1955 tot
1962 was hy eers gewone lid en later voorsitter van
die Wes-Kaaplandse Padveiligheidstreekkomitee.
'n Aantal belangrike navorsingsprojekte oor pad
veiligheidsopvoeding is onder sy leiding uitgevoer.

dr. J. D. G. van der Merwe wat as die nuwe rektor
aangestel is. Dr. Kellermann was die afgelope aantal
jare voltydse lid van die Gemeenskapsontwikkelings
raad en deeltydse dosent aan die Universiteit van Pre
toria.

Dr. Abraham G. Kellermann (M.A . 1957-58
Stell.) is van I Januarie 1969 aangestel as dosent aan
die Hugenote Kollege te Wellington in die plek van

Mnr. Jacobus G. Theron (B.A. Stell. 1941), tans
Inspekteur vir Tegniese Beroepskole, T.O.D., Boks
burg, is lid van 'n T.O.D.-sending om 'n studie van
beroepsonderwys in Europa te maak.

Prof. R. J. van Wyk is aangestel as hoogleraar in
Ekonomie aan die Vrystaatse Universiteit. Hy het sy
verhandeling vir die graad D.Comm. onlangs by die
Universiteit van Stellenbosch ingegee.

Studentebedrywighede

DI E

44e

D ALRYMPLE-BYE E NK OM S

Die 44e Dalrymple-byeenkoms wat op 7 Desember
1968 te Pretori a plaasgevind het, is deur D ie Beeld
van 8 Desember 1968 beskryf as 'n triomf vir d ie atlete
van die Universiteit van Stellenbosch - en les bes vir
hulle afrigter mnr. Ivor Potgieter .
Net soos in 1967 in Kaapstad het die mans die
Dalrymple-beker gewen met 109! punte teenoor die
67! van Potchefstroom wat tweede was, tcrwyl die
dames (sonder hulle uitblinker, die beseerde Lynn
Squires) die Roger Dyason-skild behou het met 68
punte teenoor Pretoria (61!) wat tweede was.
DAGB R EE K S E AR GI EF

Op Woensdag, 23 Oktober 1968 het die Rektor, prof.
H . B. Thorn wat self 'n oud-inwoner van die koshuis

is, tydens 'n funksie wat in Dagbreek gehou is, die
koshuis se argief amptelik geopen. Die argief is deur
studente van D agbreek self saamgestel met die hulp
van talle oud-Dagbrekers wat waardevolle materiaal
geskenk het.

Van die aanw esiges ky k na die interessante f oto's
wat in die argief lIitgestal word.
V'l.n.r.: Mnre. H. O. Terblancbe (agt er) , Tel'S N el
(voorsitt er van die Argiefkomitee), He ndrie J. Scholtz,
meu. Tbom, prof. H. B. Th om en
m nr , Herman van N iekeri: {inu/onende hoof
van Dagbreek).
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DI E OUD -WI LGEN HO FFERS

Op 4 N ovember 19 68 het die Rektor, prof. H . B.
Thorn, 'n skildery van wyle dr. T. E. D6nges, wat deur
mev. D6nges aan W ilgenhof geskenk is, namens haar
aan die koshuis oorh andig. W yle dr. D6nges was 'n
oud-W ilgenho ffer.
D R. AL B E R TH E R T Z 0 G

Op dieselfde dag is ook 'n skildery van dr. Albert
Hertzog in ontvangs geneem.
B E LI U S P O TGIETE R NA G Y M NA ES T RA DE

Mej. J. Vente r, Sekretaresse van die yde Gymnae
strade Org aniserende Komite e vir S.A.A.G.U. en
S.A.N.S.G.U skryf op 10 Febru arie 1969 aan die
Rektor :
Ons wil graag van hierdie geleentheid gebruik maak
om u Un iversiteit gel uk te wens met die insluit ing van
Belius Potgieter in die Gymnaestrade Elite-Span.
Die Gymnaestrade word georganiseer deur die In
ternasionale Gymnastiekfederasie en word elke vier
jaar gehou. Tussen 14,000 en 16,000 gimn aste van
oor die hele wereld sal hierdie jaar aan die groot gim
nastiekfees wat in Basel, Switserland , gehou sal word ,
deelneem. Dit is die tweede keer dat S.A. 'n span stuur .
(Belius is die seun van mnr. Ivor Potgieter, die be
kende atletiekafrigter van die U.S..)

V 'I.n.r.: M nre. Des Newton, Francois H I/go,
prof. D . H . Craven ( inwonende h oof) ,
mnr. Gerhard M are, prof. H. B. T hom ( reetor),
tnnre. Christo Bester {primaries], Andre B/ignal/lt ,
Johan de Vi lliers, Gerhard van Wyk en
H ennie Heyt.
Die skildery van dr . A lbert H ertzog ur lV ilgen hof se
versam eling van groot oud- W ilgenhoffers .

Allerlei
Splinternuwe
Studeerkamer
boeke*
Suid -Afrikaanse
Bio g ra fiese Woordeboek

H. B. Thom-Teater Baie Bedrywig
Sedert die H . B. Th om-teater, wat beskou word as een
van die mees doelmatige en bes toegeruste universi
teitsteaters, op 7 Oktober 1966 ingewy is, het dit 'n
besond ere middelpunt van toneel en kulturele bedry
wighede in Wes-Kaap geword.
Daar is reeds by I I 3 geleenthede 54 afsonderlike
voorstellin gs op die planke gebring . Bykans 2 5, 0 00
persone het hierdie aanbiedings bygewoon .
Die besetting van die teater deur amateurgroepe,
studentegroepe, Kru ik en die Uni versiteitsteater neem
steeds toe, sodat daar in die laaste jaar by wyse van
hoe uitsondering 'n naweek was wat die teater onbe
set was.
Wyle prof. Fred Engelen se skielike dood op 3
Desember 1967 in Duitsland, was 'n gevoelige ver
lies vir die depar tement wat hy uit die gro nd opg ebou
het.
Tan s is mnr . Fred J. Ie Roux Direkteur van die
teater en met hom aan die rocr van sake kan verwag
word dat die teater in die toekoms steeds die middel
punt van toneelbed rywighede sal bly.

Ontspanningsoord Op Vergenoeg
)

D ie Raad van die Universiteit van Stellenbosch het
besluit om die plaas Vergen oeg wat aan die Suidekant
van die Eersterivier en Oos van die Coetzenburg
gronde gelee is, vanaf 1969 te ontw ikkel as 'n onts pan 
ningsoord vir die personeel en studen te van die Uni 
versiteit. Gedurende die lang vakansies sal die terrein
ook vir die pubJiek oopgestel word .
Daar sal onder meer voorsien word vir geriewe vir
vleisbraai, vrug tefeeste, spreiligte, 'n sentrale verhoog
met 'n luidspreke rstelsel, f ilmvertonin gs en 'n beton
skaatsbaan. Die klein swembad en die bestaande ge
riewe sal verbeter word, en aan die oostekant van die
drif sal die gran d gelyk gemaak word vir rugby en
ander sportsoorte.

onder redaksie uan prof . lJ:7.

J. de Kock

H ierdi e bela ngrike naslaanw erk is d ie eers
te in ' n reeks van ses. Die eerste deel bevat
568 biogr afiee van belangr ike persone wat
'n bydrae tot Suid-Afri ka se gesk iedenis ge
lewer het en wat voor 1950 oorl ede is.
" Die belangrikste bydrae tot die Suid -Afri 
kaanse kultuur in 'n baie lang tyd." - prof.
H . B, Th orn. 93 4 bladsye, R8.

Ku ltuurgeskied enis
van die Afrikaner
onder redahsie van prof.

P, de V. Pienaar
'n Heru itgawe in een band van 'n baie be
langr ike boek. Hierd ie boek is 'n pr agt ige
bron van inlig ting en voorligti ng vir almal
wat vir die Afrikaner en sy verled e agting
en liefde voel en met gesag daa roor wi l
praat, Ryklik gei llus treer. R8.

Uit die Yolk Ge bore
deur J. P. Scann ell
H ierdie boek is uitg egee met die oog op
die vyftigjarige bestaan van Sanlam . Elk
een wat belangste l in die ekonom iese voor 
uitgang van die Afr ikaner en in die groei
van Afr ikaanse sakeonde rnemings sal dit
met groo t genot en belan gstell ing lees. R4.

*

B oek e wat 'n m ens werklik geb l'Uik,

Uitgegee d eur

Nasionale
Boekhandel Beperk
Paro w
By aile boekhandelaars verkrygbaar.

OUD-MATIEBAADJIES
Prys RZ5.o0
Aile Nommers altyd in Voorraad
• Die Nuwe Terylene Oud-Matiedas
so pas ontvang Prys RZ·3 5

Skryf aan:
PO.Jbu.J 94

pikkie blomma er t
man suitruster

Ste1/mbosch

stellcnbosch

WI
LION
LAGER

B:.·..
Goud van Kleur ... Ryk aan Geur
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How old will this young man be
in the year 2000?
He will be in his late fifties- and that's not so old !
He'll have seen some of his dreams come true.
University education for his son , maybe, or a
cru ise round the world , He 'll be loo king forward to a carefree reti remen t. A nd why ?
Because he has saved. Because he started saving
at the right age through an Old Mutu a l endow ment assu rance policy. Why don 't yo u do the
same ? A plan to suit exac tly both your dream s
an d means will be worked out for you by the

~--- - -- - - - --_. _ --- - - - -- - - --- - - - -- - -~

:
:

:

:

I a m intere sted in the idea of a sav ings plan for my
future, which will also give me the benefit of life cove r.
Please send me you r specia l free booklet con tain ing
inf orm ati on on the subject.

I

:

i

way to save. Most impo rta nt of a ll, •
from the momen t the policy corn mcnees, you will enjoy valua ble life
cove r. Ou r young ma n is looking
with himself. Can yo u blame

I
:

I

~~~ ~i~~l~~g~I~~I;~ k~~dw ~~:: ~o~h: ~~~et~~

h l~~ed

I To : T he Gene ra l Mana ger,
So uth African M utu al L ife Assurance Society.
I
P.O. Box 66 , Ca pe Town .
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THE OLD MUTUAL

SOUTH

AFRICAN

MUTUAL

LIFE

ASSURANCE

SOCIETY

A POLICY WITH THE OLD MU TUAL IS YOU R MOS T REWAR DING INVESTMENT
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"Vandag bet ek geleer
wat die verskil is
tussen polisse en
versekering."
"Ek het elke geleentheid om geld te
maak, wawydwakker benut. Maar ek het
nie besef dat my versekeringsbehoeftes
daardeur verander het nie. Ek het polisse,
ja - maar dis in stukkies en brokkies oor
die jare uitgeneem, sonder beplanning.
"Vandag het Sanlam my gewys wat ek
werklik werd is - en die voordeel wat daar
vir my in 'n knap beplande versekerings
program steek. Hulle het my verseke
ring aangepas by my huidige behoeftes,

omstandighede en vooruitsigte - nie die van
10 jaar gelede nie."
Ook u het hard gewerk - maar het u be
plan? Bespreek u versekering met 'n San
lam-verteenwoordi ger. Hy is deskundig op
gelei en het die vakkennis om 'n behoorlike
program vir u besondere behoeftes op te
stel. Hy sal u advies gee oor be
langrike geldsake wat u oor die
hoof gesien het. Hy sal u algehele
beveiligingen gemoedsrus besorg.

SANLAM
l

44



-letoensuersekering dien deur beskerming

Spaarkrag maak mag
by Volkskas
- die bank wat Suid-Afrika eerste steI.

VOLKSKAS BEPERK
(Geregistreerde Handelsbank)

iii
<"V.\I·st'-"

vir alomvattende bankdienste
Hoofkantoor: Van der Waltstraat 229, Pretoria.
Posbus 578 • Telefoon : 29941 • Telegramadres: Bankdiens.

J

WK5 115

Santam open kantoor in

STELLENBOSCH
Sant am se volledige reeks beleggings
en korttermyn -versekeringsdienste is
sodanig in aanvraag in die Stellenboschgebied
dat beslu it is om 'n kantoor daar te open.
Hierdie nuwe kantoor is qelee in
Sanlamgebou (Kamer 207), Pleinstraat,
Stellenbosch. Mm. J . A. Breytenbach is in
beh eer van die kantoor.

Mm. J . A. Breytenbach
Inspe kteur
Sanlamgebou
(Kamer 207)
Pleinstraat
Posbus 338
Telefoon 2900
Stell enbosc h

Santam Versekeringsmaatskappy Beperk
VIR BRA ND · STO RM- MOTOR- ONGEVA LLE·
EN A NDER KORTIERMY NVERSEKERIN G

Santam Bank Beperk
GEREGISTREERDE ALGEMENE BANK

VIR SPAAR · EN VA STE DEPOSIT O' S

VZ lifR -K535/ 14A
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STAAL
VIR VOORUITGANGI
YSKOR, wat reeds sowat drie kwart van Suid -Afrika se staalbeno 
digdhede voorsien, is tans besig met nog 'n grootskaalse uitbrei
dingsprogram, teen 'n koste van honderde miljoene rand .
Daar bestaan geleenthede vir interessante en lonende betrekkings
in hierdie groeiende onderneming, wat werke op Vanderbijlpark en
in Pretoria, asook verskeie ' mynsentrums omvat. YSKOR het die
dienste nodig van bedryfs- , cherniese, elektrotegniese, metallurgiese,
mynboukundige en werktuigkundige ingenieurs, terwyl gegra
dueerdes in wetenskappe, lettere en handel in sy tegniese en admini
strati ewe departemente geplaas kan word.
YSKOR-werknemers geniet die voordele van 'n pens ioenskema,
mediese bvstand. 'n huiseienaarskema, ' n verlofbonus, 'n groep
lewensversekeringskema, ontspanningsfasiliteite en ander welsyns
geriewe.

SUID-AFRIKAANSE YSTER EN STAAL
INDUSTRIELE KORPORASIE, BEPERK
Hoofkantoor:

Posbus 450

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

Pretoria

~ Ged ruk deur N asional e Handelsdrukkery,

Bpk. -

Eisiesrivier

As jy Bridget in Biarritz moes
ontmoet ... sou jy uitgeknip wees
vir die rol in PRIMARIUS se
Klassieke snit in Suiwer N uutwol!
---_ ._--

In 'n Prirnarius-pak is 'n man reg aangetrek vir enige
geleentheid . . . enige nooi . Met d ie Internasionale
Kla ssieke Snit vert oon jy o ral o p jo u beste, voel jy
" , , )~,
oral op jo u sru kke, Pr imarius laat 'n man soos ' n
~ man Iyk, en daar by is hy stylreg en modereg. Met
__·:..h,_ Primarius se Kl assieke Snit maak u indru k in enige
'_: , ( ;jffjj;jJ
_>. ~ " /"" geselskap, enig e plek ter wereld. Deft ige Pr imarius
,'·,J:J ET pakke word gem aak van ,Brya nt- McCoy '-ka mstof
.",." ......,
··- Suiwer Nuut wol-e-en is te kry in d ie voor ste
--- -- --modek leu re . . . Liggr ys-Medium grys-Houlskoo!
....-Rlou o p Swart- ..· Ligte Olyfgroen -s-Diep Koperro oi--Don kerbl ou
- --Turk oois·--Brollskleu r. Waar ell mel wie u oo k al gesien wo rd, u is
uitgekn ip vir die geleentheid as u uiigevat is in Pr ima rills. Pas een
aan --en 1I sa l sien,
.","""'"
;\:;(; >

~

-__ ,r

SUIWER NUUTWOL •
VZOOS636

Eike Sigaret
'n tees; rstuk
In Suid-A frika vervaardig
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