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'Wat
Goudvelde
die talentvolle
gegradueerde
aanbied
Geleentheid
Ontwikkeling
Erkenning
Goudvelde is 'n Suider-Afrikaanse groep maatskappye in die
bestuurswese, mynwese, finansies en die nywerheid, met wereldwye
skakeling.
.
Gegradueerdes in uiteenlopende rigtings word benodig:
Myn-, Meganiese, Siviele, Elektriese en Chemiese ingenieurswese:
Geologie; Metallurgie; Geneeskunde; Regte; Handel; Wetenskap;
Wiskunde; Administrasie.
Die Groep bied jong gegradueerdes wat streef na erkenning
vir hul werk uitmuntende geleenthede vir persoonlike ontwikkeling
en vooruitgang.
Gegradueerdes en studente wat binnekort gradueer, word
genooi om met die Personeelbeampte in aanraking te kom om 'n
onderhoud te reel.

GOUDVELDE VAN
SUID-AFRIKA BEPERK
POSBUS 1167. JOH ANNESBURG. TEL 838-8381
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Noukanu
diepremies
opdie
versekering
vanu
besittings
maandeliks
betaal!
KYK HOE SANTAM BANK
SE HANDIGE VERSEKERINGS
PROMOTORPLAN DIE ANGEL lilT
VERSEKERINGSREKENINGS HAAL:
1 U bring al u polisse na ons.
2 Ons tel u totale jaarlikse premies bymekaar.

3
4

U ·betaal ons 25% onmiddellik - net een keer I
U teken 'n aftrekorder een keer vir een-twaalfde In
klein angelvrye maandelikse bedraggies.

5

Ons betaal al u premies op hernuwingsdatum en
u kan maar vergeet om te onthou.

6

Ons vra geen sent ekstra - nie eens rente op die
premievoorskot nie.

SANTAM
BANK
BEPERK
..........-.", VERSEKERINGSPROMOTORPLAN

MATIELAND
UITGEGEE VIR OUD-STUDENTE EN DONATEURS
DEUR DIE
UNIVERSITEIT V AN STELLENBOSCH

ONDER REDAKSIE VAN
J.J.OOSTHUYSEN
MET MEDEWERKING V AN
DIE DEP ARTEMENT VAN ONTWIKKELING

J A A R G A N G 14 NO.3 DES EM B E R 1970
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Redaksioneel

Die G. G. Cillic-gebou Jou Roeping!

Jou Naam,

Die inwyding van 'n groot funksionele moderne gebou
vir Opvoedkunde moes eenvoudig plaasvind - en dit
moes juis op Stellenbosch gebeur, want die verlede en
die toekoms wou dit so he - die godsbestel van Stell en
bosch as opvoedkundige setel tot heil van die kind en
die toekoms van Suid-Afrika!
Sen. J. P. van der Spuy, Minister van Nasionale
Opvoeding, het in sy inwydingsrede verwys na die lang
en trotse geskiedenis van die Universiteit wat telkens
nuwe rigtings betree en uitbreidings bewerk. 'n Eeu
gelede was daar weinig sprake van gekoordineerde
onderwys en opleiding van onderwysers. Geluk
kig vir ons land het Stellenbosch sy betrokken
heid by die onderwys behou - veral onder lei
ding van wyle prof. G . G. Cillie, 'n Beter naam kon
kwalik vir die gebou vir Opvoedkunde voorgestel
word Die invloed van Stellenbosch op onderwysge
bied loop ver en diep. Reeds oor die 8,000 onderwysers
is sedert 1918 aan die Universiteit van Stell enbosch op
gelei en vanjaar aIleen is daar 900 studente aan die
Fakulteit van Opvoedkunde.
Vernuwing in die onderwys stel 'n gedugte taak ;
derhalwe was dit nodig om die nuwe gebou betyds of>
te rig, want die ou gebou kon nie meer aan die mod erne
vereistes voldoen nie - en vir die opvoeding is slegs
die beste goed genoeg. >,' .
In Februarie 1909 is. op voorstel van prof. Cillie
deur die Senaat van die destydse Victoria-Kollege 'n
komi tee benoem om ondersoek in te stel na "the ques
tion of provision for the training of teachers" aan die
Kollege. In 1916, die jaar van die -Universiteit van
Stellenbosch-wet, wet or. 13, het dr. Cillie as verteen
woordiger van die Victoria-Kollege gedien in die re
geringskommissie wat die nodige statute en regulasies
vir die universiteit moes opstel. Toe die Universiteit
van Stellenbosch op 2 April 1918 'n werklikheid ge
8

word het, was dr. Cillie een van die eerste vier dekane
en jubelend het hy by die geleentheid gejuig: "De
hoop, de wens, de verwachting van Honderden en dui
zenden in ons land, zijn voor on zen aller ogen werke
Iikheid geworden ." Van 1919 tot 1925 was hy rekt
van die inrigting en daarna onafgebroke dekaan van
die Fakulteit tot sy aftrede in 1947. Op 1 April 1958
is die silwer draad van hierdie doyen onder die op
voedkundiges afgesny. Dr. Gawie sou 'n legende onder
sy vriende en oud-studente word!
Daar is 'n lang ent tussen die dae toe die Opleiding
instituut, soos die ou gebou vir Opvoedkunde eers be
kend was, daar eenkant in die veld gestaan het, en die
nuwe gebou. Duisende onderwysers het oor 57 jaar
hulle opleiding in die gebou gehad. Verskeie van hulle,
die ouer garde, was met die inwyding van die nuwe
gebou teenwoordig en het seker onwillekeurig verge
lykings getref tussen die geriewe in die twee geboue .
Die Opleidinginstituut het nie roemloos inmekaar
gesyg as gevolg van die tand van die tyd nie, Die ge
bou self sit! eersdaags die departement Bedryfsielkun
de en die Bestuuiskool huisves nadat dit daarvoor aan
gepas is. So sal sy jeug vernuwe wees. Ook het d]
vorige fakulteit wat daar gehuisves was nie geleideli"
bloedloos geword nie! Dit was die te klein geworde
. tuiste van 'n kragtige fakulteit! 'n Era is vir die "it1
stituut" eervol afgesluit.

En wat sal van die jong reus, die nuwe gebou,
word? Van die Kaap tot in Kenia het die ou gebou sy
onderwysers jaar na jaar uitgestort, en deur hulle is die
naam van Stellenbosch s6 roemryk uitgedra dat talle
leerlin ge net een ideaal gehad het : Ek wil ook Stellen
bosch toe gaan . So het Stellenbosch sy bestemde deel
gedoen om 'n volk op te voed . Oor twee geslagte heen
het agtduisend onderwysers aan verskeie miljoene Afri
kaanse kinders onderwys en opvoeding gegee. Sou ons
kon praat van 'n eie Afrikaanse volkskarakter, dan was
dit grotendeels hierdie manne en vroue wat dit gevorm
het - en hulle is weer op Stellenbosch gevorm!

G. G. Cillie-gebou, jou toekomstige verantwoorde
likheid is baie groot, want jou geleentheid is meer en
jou tydsgewrig veeleisender as in die periode van die
ou gebou. God seen die manne en vroue wat binne
jou mure onderrig gee, en hulle wat ontvang.

GELUKWENSING

Lede van die Raad van die Universiteit

KERS- EN NUWEJAARSWENSE

Op 'n vergadering van die Senaat op 5 Junie 1970 is
besluit dat
prof. G . G. Cillie,
prof. J. C. de Wet en
prof. J. F. Kirsten
vir die termyn wat op 31 Mei 1972 eindig, die Senaat
in die Raad sal verteenwoordig.

Mag alle lesers van Matieland in die Kerstyd die seen
van die Christuskind ondervind, en mag die nuwe
jaar vir u lieflik wees.

Prof. W. J. Pretorius, een van die lede van die Raad
van die Universiteit, het 'n eretoekenning as stigterslid
van die Paarlse Sakekamer ontvang.

Dekane vir 1971
Die volgende persone is deur die Senaat op 5 Junie
as dekane vir 197 I gekies :

1970

Lettere en Wysbegeerte - Prof. F. C. Fensham.
Natuurwetenskappe - Prof. W. L. Mouton.
Opvoedkunde - Prof. C. F. G. Gunter.
Landbou - Prof. C. R. Liebenberg.
Regsgeleerdheid - Prof. J. c. de Wet.
Teologie-Prof. P. A. Verhoef.
Handel en Administrasie - Prof. J. L. Sadie.
Ingenieurswese-Prof. J. W. R. de ViBiers.
Geneeskunde - Prof. F. J. du T. van Ziji.
Bosbou - Prof. C. L. Wicht.
Krygskunde- Prof. (Ko!.) P. J. G. de Vas.
Tandheelkunde - Prof. J. F. v.d. S. de Villiers,
Gemelde dekane en die rektor, prof. J. N. de Villiers,
wat ampshalwe as saamroeper optree, vorm die Uit
oerende Komitee.

DIE AKADEMIESE JAAR I971

Febr. Aanvangvan klasse (uitgesonderd se
kere kursusse).
Einde eerste kwartaa!.
Vr., 2 April
Di ., 13 April Hervatting voorlesings tweede kwartaal.
Vr ., 25 Junie Einde eerste semester.
Ma., 26 Julie Begin tweede semester.
Vr., 24 Sept. Einde derde kwartaal.
Hervatting voorlesings vierde kwartaal.
Ma ·,4 0 kt.
Klasse sluit (uitgesonderd sekere kur
Vr., 22 Okt.
susse).
Vr ., 10 Des. Einde akademiese jaar.
Ma.,

22
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Eer Hul Nagedagtenis

Dr. C. R. Louu/, d ie bekende sakeman , is op 19 Sep 
tember vanjaar in die ouderdom van 95 jaar na 'n aan
val van beroerte op Somerset-Wes oorlede.
Die Universiteit van Stellenbosch het in 195 6 die
-gra~d D .Comm. (h.c) aan hom toegeken en die S.A .
Akademie het hom in 196 3 met 'n spesial e erepenning
vir sy bydrae tot die Afrik aan se sakelewe vereer. Op
91 -jarige ouderdom was hy nog steeds so aktief dat hy
d ie voorsitter was van twaalf maatskappye war saam
R400 miljoen beheer het.
Hy was die seun van ds. Andries A. Louw van die
Paarl. Sy broers was ds. A. Louw van M orgenster, ds.
A. F. Louw van Stellenbosch, ds. James Louw van
Boksburg, mnr. George Louw van Colesberg, mnr.
Willie Louw wat in 1901 as Kaapse rebel gefusilleer is,
mnr. Janni e Louw van die Langlaagte-weesbuis en dr,
Charlie Louw. Hy was met mcj. Maria Gezina Stolp
getroud.
Hy word oorleef deur sy seun, ds. J. s. Louw van
Grabouw ; sy dogter, mev. Emma H orn; twaalf klein
kinders en sewe agterkleinkinders. Sy oudste scuns,
Andries en Charles, is in 1965 oorlede.
Dr. Louw het R5,oOO aan U.S. bemaak.

Mev. A. C. V erloren van Themaat, die eggenote van
wyle prof. Verl oren van Themaat (Regte) is aan die
begin van Oktober in die ouderdom van 91 jaar oor
lede.
Sy laat twee kinders nl. prof. R. Verloren van The
maat (Univ, van die Noorde) en mev. C. Andrag van
Bloubergstrand agter. Haar oudste seun, prof. J. P. J.
Verloren van Themaat wat lid was van die S.A. Reg
span by die Wereldhof in 1962 , is reeds oorlede.
Dr. Johannes van Schalkwyk, gebore op 26 Februarie
18840P 'n plaas naby Bloemfontein, is op 12 Septem
ber op Graaff-Reinet in die ouderdom van 86 jaar oor
lede.
Hy was 'n kleurryke figuur, lid van die S.A. Mediese
10

Raad, burgemeester van Standerton en het in allerlei
rade gedien. Ouer lesers sal hom on thou as die skrywer
van Raad ;'1 Tyd van Siekte wat in 1919 verskyn het
die eerste gcneeskundigc handleiding in Afrikaans .
Dr. van Schalkwyk het sy skoolopleiding op Stellen
bosch voltooi, ingcskryf as student aan die Victoria- .
kollege en in die jaar 190 3 die Honneursgraad in
Chemie behaal . Tydens die Tweede Vryheidsoorlog
wou die owerhede hom in die K asteel opsluit omdat
sy ouers op daardie tyd nag bur gers van die Z .A .R.
was, maar een van sy professore he t vir hom borg ge·
staan. Hy was die tweede student aan die Victoria
kollege aan wie die Ebden-beurs toegeken is en daar
mee is hy na Cambridge waar hy in die Geneeskunde
gestudcer het.
Hy laat vier dogters, elf kleinkinders en vier agter
kleinkinders agter.

Mnr. James Wallace Sleigh (86 jaar) is op 2 Septern
ber vanjaar in sy huis te Somerset-Wes oorlede. Hy was
29 jaar lank lid van die Raad van die Vniversiteit van
Stellenbosch as een van die vier lede wat deur die
Staatspresident benoem word. Hy het op 31 Augustus
1968 sy laaste vergadering van die Raad bygewoon
Op daardie vergadering is aan hom hulde gebririg as
getroue en toegewyde lid van die Raad .

Mnr . Francois Roos is op 16 Junie in die rype ouder
dam van 81 jaar in die Middelburgse hospitaal (Tvl .)
oorlede. Mnr. Frank Roos is op 29 September 1888 in
Graaff-Reinet gebore en het sy B.A.-graad op Stellen
bosch behaal, Hy was in Wilgenhof tuis en het dwars
deur sy lewe 'n besondere geneenth eid vir sy ou koshuis
behou.
Sy verdere studie in die wetenskappe en onderwys
is te Wits gedoen. Nadat hy op verskeie Transvaalse
dorpe skoolhoof was, het hy in die Middelburgse dis
trik geboer Uit sy huwelik is twee dogters en drie
seuns gebore. Hy word nag oorleef deur mev. Roos.

Sy seun Carl skryf aan die D epart ement van Ontwik
keling : " U het vir my vader 'n oud-studentedas, asook
literatuur van die Universiteit en uitgawes van Matie
land gestuur . Hy was versot op d ie tydskri f en kon
nooit die tyd afwag vir die volgende uitgawe nie".

en atletiek en was ook lid van die O limpi ese Raad en
die S.A. Akadernie. Mnr. Botha laat sy vrou Hilda, en
vier seuns agt er.
Stellenbosch het nog in sy bloed bly sit. Tydcns par
lementsittings het hy op sy pl asie Bodraai , naby Stel-,
lenbosch, tuisgegaan.
.

Mev . Elaine van Rhijn (geb. D e V illiers), B.A. (Vic
toria-kollege, Stellenbosch), in die lewe eggenote van
d r. A. J. R. van Rhi jn van Ronde bosch, is op 10 Augus
tus vanjaa r in die K arl Bremer-hospi taal in haar slaap
oorlede. Op 5 Januarie vanjaa r was sy 80 jaar oud.
Sy het aan die Hoer Meisieskool La Rochelle te
Paarl, haar geboo rtedo rp, skoolgegaan en het in Latyn
onderwys gegee aan die H oer Me isieskoo l te Robert
son. Op 26 Junic 19 17 is sy met dr. Van Rhi jn, wat
destyds onderhoof van die h oerskool op Calvinia was,
getroud. Sy was 20 jaar lank lid van die H oof bestuur
van die N asional e Party. Terwyl haar man in Londen
H oe K ommissaris was, het sy haar onde rskei as sjar
mante, intellig ente en bekwame gasvrou.
O ns op regte meegevoel gaan aan dr. Van Rhij n,
haar drie kinders en hulle gesinne.
( D r. Van Rhi jn het op 7 Jul ie vanjaar sy tagtigste
verjaardag herdenk. Hy verkeer nog in goeie gesond
heid. H opelik sal hy ook die saamtrek van oud-Maties
in Desember kan bywoon .)

Dr. F. P. Stander, 'n voorm alige adjunk-S.G.O. van
Kaapland, is op 23 September in die oud erdom van 7 2
jaar oorlede.
Na sy B.A. en onderwysdiploma op Stellenb osch
het hy sy doktorsgraad in filo sofie te Leipzi g en Miin
chen behaa l. Hy word oorleef deur sy vrou, twee dog
ters en vier kleinkinders.
Prof, W . J. de Kock, die bekende historikus en 'n gees
riftige oud-Matie, is op die aand van 15 Augustus in
sy huis op Bellville aan 'n hartaanval oorlede. Ten tye
van sy dood was hy hoofredakteur van die Suid -Afri
kaanse Biografiese Woordeboek. Hy was 'n hardwer
kende, toegewyde geskiedskrywer en dosent, en lid van
sekere belangrike komitees en stigtings i.v.m. die ge
skiedenis en kultuur van Suid-Afrika. 'n Besielde wer
ker op die Afrikaanse akker het gaan rus. Prof. De
Kock word oorleef deur syeggenote, 'n getroude dog 
ter en 'n seun .
Mm. Jan Botha, eertydse Sekretaris van Sport en Onto
spanning, is in die ouderdom van 56 jaar te Pretoria
oorlede.
Hy was 'n veelsydige sportman, vera l in rugby, stoei

Dr. John Reyneke, D .Se. ( Ag rie.) 19 29, vroeer van die
Fak ulteit van Landbou van U.S., en later verbonde aan
die T abaknavorsin gsinstituut te Rustenburg, is aan die
begin van September oorlede.

Dr. Almuir Botha, bekende genees heer van Stellen
bosch, is op 24 Junie van jaar oorl ede in die ouderdom
van 49 jaar. Hy het sy opleid ing op Stellenbosch en
U.K. g ehad. Op 2I-jarige ouderdom het hy reeds
die M.B., Ch .B.-graad behaal. Hy het sy laaste
lewensmaande swaar gely vanwe e 'n motorongeluk in
1968 .
D ie vier kinders Meuriant, Estelle, Antoinette en
Philip bly as volkome wese agter, want hulle moeder
(geb. Rykie Laubscher) is reeds in 1964 onve rwags
oorlede.
Mev. A. J. Brits, die enigste dogt er van mnr . Bob
Loubser, in lewe L.V. vir Stellenbosch en bekende oud 
springbok rug byspeler, en haar man , is vanwee 'n motor
botsing naby Beaufort-Wes op 13 Jul ie oorlede.
Mev. Britz (B.Se. Stell.) het voorheen aan die H oer
Me isieskool Paarl en te Kakamas onderwys gegee. Hul
Ie was op pad terng na W orcester, nadat hulle by hul
enigste seun Nelius op Pretoria gekuie r het.
Mej. Marie Murray, dogter van mnr. en mev. L. John
Murray van Van der SteIstraat 39, Stellenbosch, het op
Saterdag, I Augustus, tragies gesterf toe sy by 'n be-'
heerpunt tydens 'n motorwedren per ongeluk raakgery ,
is. Die tydren was deel van 'n sportdag van twee kos
huise. Die agtienjarige Marie, 'n eerstejaar, het vir die
graad B.A . in die Verpleegkunde gestudeer.
Die Moedcrkerk was starnpvol met die begrafnis
diens, H aar medestudente in Verpleegkunde het 'n ere
wag gevorm en haar au skool, Bloemhof, het 'n koor
sang gelewer.

Mej. Marita du Plessis, dogter van ds. en mev. J. P . du
Plessis van Kleinmond, is op slag dood tydens 'n bot 
sing tussen drie motors by 'n kruising in Tiervlei op
27 Augustus. Haar vriendin is oak kort daarna oorIede.
Mej . Du Plessis was 'n vierdejaarstudent in arbeids- .
terapie.

II

Aanstellings en Bevorderings

Die Raad van die Universiteit van Stellenbosch het die
volgende aanstellings en bevorderings goed gekeur.

Professore

rending, saam met ander skrywers, van nog twee boeke.
Hy is tans red akteur van die Tydskrif vir Aardryks
kund e.
MNR.H . V.HATTINGH

DR. W . S . B A R N ARD

Dr. W. S. Barnard, senior lektor in Geog rafie , is met
ingang I Januarie 1971 bevorder tot professor in
Geografie.
Dr. Barnard, wat tans 35 jaar oud is, het die grade
B.A. (1956), M.A. (cum laude) (1958) en D .Phil.
(19 64) aan die Universiteit van Stellenbosch verwerf.
Sy doktorale verhandeling het gehandel oor "Die
Streekpatrone van Suidwes-Afrika",
Dr. Barnard het gedurende 1966 ses maande in
Australie oor die morfologie van droe streke navor
sing gedoen. Hy het reeds 14 publ ikasies, inslu itend
een boek, die lig laat sien en is tans besig met die af 
Prof. W.S,Barnard
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Mm. H . V . Hattingh, senior lektor in Lugvaartkun
dige Ingenieurswese, is met ingang I Januarie 1971 be
vorder tot professor in Werktuigkundige Ingenieurs
wese. Mnr. H attingh sal in sy nuwe hoedanigheid ver
an twoordelikheid vir die Afde1ings Werktuigkundige,
Marine-werktuigkundige en Bedryfs ingenieurswese
aanvaar.
Mnr. Hattingh het in 1958 die grade B.Sc., B.In g.
aan die Universiteit van Stellenbosch verwerf. In 1961
is hy na Brittanje waar hy in 1962 te Cranfield die
D .C. Ae verwerf het. Hy het in 1963 die gra ad M .B.A.
aan die Unive rsiteit van Pretoria behaal.
Mnr. Hattingh was 4 jaar aan die Lugdiens as inge-

Prof. H. V. Hattingh

Prof. H. O. Reuter

nieur verbonde en daarn a dosent aan die Witwaters
randse Tegniese Kollege en die Universiteit van Pre
toria, voordat hy in 196{ in die personeel van die
Universiteit van Stellenbosch aangestel is.
Mnr. Hattingh is 'n geassosieerde lid van die Royal
Aeronautical Society en van die Suid-Afrikaanse Insti
tuut van Meganiese Ingenieurs.
M N R. H. O. R E UTE R

Mnr. H. O. Reuter, sedert 1958 senior lektor in Elek
trotegniese Ingenieurswese aan die Uni versiteit van
Stellenbosch, is bevorder tot professor.
Mnr, Reuter het die graad B.Se. Ing . in 1951 aan
die Universiteit van Stellenbosch behaai. Daarna is
hy na Duitsland waar hy twee en 'n halwe jaar na
graadse opleiding ondergaan het. Hy was vervolgens
3} jaar verbonde aan 'n privaatfirma waar hy vir groot
swaarstroom-installasies verantwoordelik was. Op
Stellenbosch is hy ook vir swaarstroomvakke verant
woordclik.
DR . D. G. K R

6GER

Dr. D . G. Kroger, tans senior lektor in Lugvaartkun
digc Ingenieurswese, is met ingang 1 Januarie 1971
bevorder tot professor in Werktuigkundige Ingen ieurs
wese. Dr. Kroger sal beheer he oor die afdelings Lug
vaartkundige, Verkoelings- en Vuurpylingenieurswese.
D r. Kr oger is tans 31 jaar oud en het die gr ade B.Se.,
B.Ing. in 1962 aan die Universiteit van Stellenbosch
verwerf. Daarn a is hy na die V .S.A. waar hy aan die
Prof. D . G. Kroger

Massachusetts Institute for Technology die grade S.M.
(1965), Mech.E. (1966) en Se.D. (1967) verwerf het.
Na sy terugkeer uitdie V.S.A. was hy twee jaar as na
vorsingsingenieur aan Yskor verbonde. Hy beklee
sedert September 1967 sy huidige betrekking aan die
Uni versiteit van Stellenbosch.
Dr. Kroger is lid van die Ingenieursgenootskap van
Suid-Af rika, die Sigma-Xi Wetenskapvereniging van
die V.S.A., geassosieerde lid van die Suid-Afrikaanse
Instituut vir Meganiese Ingenieurswese en van die
Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns .
D R. M. A. D E K 0 C K

Dr. M. A . de Kock , tans voltydse Internis en Eerste
Assistent in die Dep artement van Interne Geneeskun
de, is met ingang 1 September 1970 bevorder tot pro
fessor in Interne Geneeskunde.
Dr. De Kock is in besit van die volgende grade en
kwalifikasies: M.B ., Ch.B. (1951) Universiteit van
Pretoria; M .Med. (1961) Universiteit van Stellen
bosch; M.D. (1 964) Universiteit van Stellenbosch;
LX. I. (S.A.) (19 61) ; en M.R.C.P. (Londen) (1962).
Dr. De Kock het o.a. die volgende betrekkings be
klee : Mediese Beampte, Sending-hospitaal Saulspoort;
Med iese Beampte Koning George V Toraks-hospitaal
en by die Westlake Tuberkulose-hospit aai. Gedurende
die tydpcrk 1954 tot 1958 het hy algemene pr aktyk
in die Paarl beoefen en vanaf 1958 is hy aangestel as
klini ese assistent by die K arl Bremer-hospitaai. Ge
dur ende Januarie tot Mei 1962 was hy werksaam by
verskillende hospi tale in Londen. Gcdurende Ju lie

Prof. M . A . de Kock

Prof. W. B. Beck er

1962 tot Maart 1964 was hy met 'n navorsingsbeurs
van die N.I.H. van Amerika werksaam as Navorsings
genoot by die Kardiovaskulere Navorsingsinstituut
van die Universiteit van Kalifornie en die Mediese
Sentrum, San Francisco.
'n Groot aantal publikasies, veral oor werk i.v.m.
longfisiologie en longsiektes, het onder sy naam ver
skyn. Hy is lid van verskeie verenigings waaronder
American College of Chest Physicians, die S.A. Hart
vereniging en die S.A. Akademie vir Wetenskap en
Kuns.
DR. W. B. BEe K E R

Dr. W. B. Becker, tans medeprofessor in Mikrobiolo
gie am die Universiteit van Kaapstad, is met ingang 1
September 1970 aangestel as professor in Virologie.
Dr. Becker het die grade M.B., Ch.B. (1952),
M.Med. Patol. (1957) en M.D. (1964) aan die Uni
versiteit van Kaapstad verwerf. Die M.R.e. Path .
(Eng.) is in 1965 aan hom verleen.
Dr. Becker het reeds 15 jaar ondervinding as dosent
aan die Universiteit van Kaapstad. In 1963 is hy aan
gestel as senior lektor en in 1969 bevorder tot rnede
professor in Mikrobiologie. By het nagraadse onder
vinding in verskillende Europese lande en in Amerika
opgedoen . Ongeveer 23 publikasies van hoogstaande
gehalte het reeds uit sy pen verskyn.

Beplanningsadviseur
MNR.].E.POTGIETER

Mnr. J. E. Potgieter, Assistent-Registrateur, is deur die
Raad aangestel in die pos Beplanningsadviseur.
Hierdie is 'n nuwe betrekking aan die Universiteit
en is die eerste aanstelling in 'n nuwe afdeling in die
universiteitsadministrasie wat die fisiese, finansiele en

Mnr. J. E. Potgieter

Mnr.,. R. Olivier

akademiese beplanning van die Universiteit sal behar
tig. Mnr. Potgieter het die grade M.Sc. (Fisika) in 1947
aan die Universiteit van Stellenbosch en die graad
M.Comm. (B. en A.) in 1957 aan die Universiteit van
Pretoria behaal.
Mnr. Potgieter was na die voltooiing van sy studie
aan die Universiteit van Stellenbosch aanvanklik na
vorsingsbeampte by die Vrugtenavorsingstasie op
Stellenbosch. Daarna is hy na Pretoria waar hy in die
selfde hoedanigheid aan die W .N.N .R.verbonde was.
Vervolgens is hy as dosent na die Leerakademie in Pre
toria en met die stigting van die Militere Akademie, is
hy na Saldanha as dosent in Fisika. In 1959 is hy na
die Port EIizabethse Tegniese Kollege as hoof van die
Wetenskapafdeling, totdat hy in 1960 aangestel is as
hoof-administratiewe beampte in die Universiteitskan
toor op Stellenbosch. Mnr. Potgieter is getroud en die
egpaar het drie kinders .

Assistent-Registrateur
M N R.

l-

R. 0 L I V I E R

Mnl'. J. R. Olivier, tans Hoof-administratiewe beampte,
is bevorder tot Assistent-Registr ateur.
Mnr, Olivier het aan die Universiteit van Stellen
bosch die grade B.A. (1953), B.Ed. (1959) en M .Ed.
(1965) verwerf. Hy was in sy studentedae o.a. prima
rius van Wilgenhof en redakteur van die Studentekoe
rant Die Matie.
Voordat hy in 1961 in die administratiewe personee l
van die Universiteit aangestel is, was hy onderwyser op
Kakamas en aan die Paul Roos-Gimnasium op Stellen
bosch. Mnr. Olivier is in 1961 aangestel as administra
tiewe beampte, en daarna is hy bevorder tot senior ad
ministratiewe beampte (1965), eerste administratiewe
beampte (1967) en hoof-administratiewe beampte
(Oktober 1969).
Mnl'. J. B. Z. Lotno

Ontwikkelingsbeampte
MNR.

J.

B. Z. L OU W

Mnr. J. B. Z. Louu/, tans Senior Administr atiewe Be
ampte in die Departement van Ontwikkeling, is met
ingang I September I 970 bevorder tot Ontwikkeling s
bearnpte in dieselfde Departement.
Mnr, Louw het die grade B.A ., Ho ns.-B.A . en M .A.
( I965) aan die Universiteit van Stellenbosch behaal en
het na drie jaar as onderwyser in I 966 tot die personeel
van die Departement van Ontwikkeling toegetree as
administratiewe beampte. In I968 is hy bevorder tot
senior admi nistratiewe beampte.

An der Aanstellings en Bevor derings
Mnr. D . Muller, lektor in Mus iek, is bevorder tot
enior lektor.
Me]. H. A . A . van Dijk, lektri se in Tik- en Snelskrif,
is bevorder tot senior lektrise.
Mnr. W. L. N ell, lektor in Onderwysadministrasie, is
bevorder tot senior lektor.
Dr. Jan Bouios, lektor in Volksmusiek , is weer eens vir
'n verdere jaar in hierdie pos aangestel.
Mnr. F. J. G. M ostert, tans eerste administratiewe be
ampte in die Universiteitskantoor, is bevorder tot
Hoof-Administratiewe Beampte in die Akademiese
Afdeling. Hy het die B.A.-gr aad in I9 48 aan U.S .
beh aal en is sedertdien onafg ebr oke aan U .S. se ad
ministrasie verbonde.
nr, P. M . Campion, junior administrati ewe beampte
in die akademiese af deIing , is bevorder tot administra
iewe beampte.

Mnr. H . S. Bosman, personeelbeampte verbo nde aan
'n mynmaatskappy te Klerksdorp, is met ingang I
Septem ber I970 aangestel as senior administratiewe
beampte in die Departement van Ontwikke1ing .
Dr. B. A . Muller, senior lekto r aan d ie Teologiese
Kweekskool, is aangeste1 as inwonende hoof van d ie
manskoshuis D agbreek. Dr. Muller is 'n oud-p rimarius
van hierdie koshuis .
Mnr. A . A . A rcher, voorheen senior lektor in Reke
ningkunde aan die Kaapse Kollege vir Gevorderde

Mm. F.J. G. Moster:
Tegni ese Onderwys, is aang estel as O n twikk e1ingsbe
ampte in die Departement van Ontwikkeling van U .S.
Hy het aan U.S . die gr ade B.Comm, en B.Ed . be
haal en was o.a. vise-hoo f van die Ho erskool Thorn
ton . Mnr, Archer is eksaminator of moderator vir 'n
aan tal vakke vir die K aapse Senior Sertif ikaat en van
die Departement van H oer Onderwys. Hy is oak 'n
skrywer van skoolhandboeke.

Mnr . A . A . A rcher

Die G. G. Cillie-Gebou vir
Opvoedkundelngewy

Op 22 September is die nuwe gebou wat hoofsaak
lik vir Opvoedkunde bedoel is, maar ook 'n paar
ander kleiner departemente huisves, feestelik inge
wy. Dit is net ten noorde van die AU Hoofgebou ge
lee.
As gaste was o.a. Sy Edele dr. B. J. Vorster (K anse
lier), Sy Edele J. P. van der Spuy (Minister van Nasio
nale Opvoeding) , asook die eggenote en kinders van
wyle "Dr. Gawie" teenwoordig. Die gedenkplaat is
deur mev. M. S. B. Cillie, weduwee van prof. G. G.
Cillie, onthul.
Die gebou is besonder funksionee1 beplan. Dit be
skik o.a. oor groot voorlesingsale, 'n skoolboekbiblio
teek, 'n taallaboratorium, 'n oefenlaboratorium vir
skoolwetenskap, 'n observasieklaskamer vir studente
onderwysers, 'n vakkamer vir sosiale wetenskap, 'n
leeslaboratorium, 'n kinderleidingkliniek en voldoende
fasiliteite vir al die departemente wat dit huisves.
In sy huld igingsrede het prof. H. B. Thorn (oud
rektor) die geskiedenis van prof. Cillie geskets en
'n bondige oorsig van sy diens aan die onderwys ge
gee. Hier volg enkele kerngedagtes deur prof. Thom
uitgespreek :

Hy het goed begryp dat ons, as ons na die waarheid
soek, bowenal objektiwiteit moet handhaaf.
Sy uitgangspunt was nie sy verset, sy vyandskap
teen iets nie, maar veeleer sy strewe, sy liefde vir iets.
" Soek eel's jou vriend, staan by hom, en dan kan julle
saam teen die vyand staan" - so het hy (dr, Cillie) op
'n kongres gese.
Ek het reeds in my eerste kennismaking met prof.
Cillie opgemerk met watter suiwere perspektief hy
menslike betrekkinge gesien het.
Hy was 'n man van sekere norme waarvolgens die
etiese van die onetiese geskei word, die pedagogiese
van die onpedagogiese, die goeie van die kwade. Ons
dink vera! aan die een groot norm wat hy vir alle ware
onderwys en opvoeding beklemtoon het: dat dit bo
wenalles die karakter van die leerling sal versterk.
Hy het nie net vir ons norme nagelaat nie, maar hy
het self ook norma geword. Prof. Thorn het afgesluit
met die Gawie-isme as gedagte : "Die onderwys en die
opvoeding is nie maar 'n ,job' nie; dit is 'n roeping!"
D ie G. G . Cillie-gebo« vir Op voedkunde soos gesien
van die Carnegie-biblioteek

Uitbreidings vir R26 Miljoen

Die Uni versiteit van Stellenbosch is tan s besig om nuwe
geboue teen ' n bedrag van RI7 milj oen op te rig en die
geboue wat tot 1974 beplan word, sal na beraming 'n
verdere R9 miljoen beloop - in totaal dus tot 1974 'n
capitale uitleg van R26 miljoen.

Die Eeufeestrustfonds
Die Eeufeestrustfonds van die Universiteit van Stellen
bosch staan tans op die mooi bedrag R4.6 miljoen.
Hierdie Fonds het in die afgelop e aantal jare die Uni
versiteit in staat gestel om met sy uitbreidingsprogram
voor t te gaan . Die verdienste van hierdie reserwefonds
is onder andere aangewend om rente en delging te be
taal op langtermynlenings wat aangegaan is om die
oprigting van akademiese geboue en koshuise, sowel as
die aankoop van duur navorsingsapparaat, moontlik te
maak. Tot aan die einde van 1969 het die opbrengs van
die Eeufeesfonds die bedrag van R9oo,795 beloop,
Hiervan is ' n aansienlike bed rag ook vir beurse en
lenings afgcsonder.
Die Raad van Trustees van die Eeufeesfonds het
esluit om die Eeufeesfonds op RS miljoen af te sluit.
AUe skenkings wat nog van maatskappye ontvang
word, sal in die Eeufeesfonds gestort word totdat die
y-miljoen-kerf bereik is. Altesaam 10,232 donateurs
het tot hierdie Fonds bygedra. Die landswye veldtogte
onder Oud-Maties, ouers en ander vriende van die
Universiteit is nou afgehandel.

Nuwe Fonds vir Alumni
Aangesien dit vir die Universiteitsraad en die Raad
van Trustees van die Eeufeestrustfonds duidelik ge
word het dat die opbrengs van die Eeufeesfonds on
toereikend gaan word om die beplande ontwikkelings
programdeur te voer, is daar besluit om 'n Ontwikke
lingsfonds in die lewe te roep , om die Universiteit se
finansiele bronne aan te vu l. Die Universiteit gaan van

jaar reeds 'n dringende beroep op al sy oud-studente
doen om bydraes tot hierdie Fonds tc maak. 'n AantaI
vooraanstaande Oud-Maties het reeds op geesdriftige
wyse na vore getree en ruim skenkings ten bate van
die Fonds gedoen. Soos in die geval van die Eeufees
fonds, word die organisasiewerk in verband met die
Ontwikkelingsfonds, deur die Universite it se Departe
ment van Ontwikkeling onderneem.

Groeiende Getalle en Behoeftes
Die studentetaI van die Universiteit het toegeneem van
2,175 in 1950 tot 4,5 20 in 1960 en in 1970 tot reeds
meer as 7,800.
GEBOUE IN OPRI GTING

Nuwe geboue wat tans op gerig word, is die volgende :
Die G . G . Cillie-gebou vir Opvoedkunde waarvan
'n deel later nag moet gebou word (R900,000).
Die nuwe laboratoria van die Faku lteit van lnge
neurswese (TotaaI : R4.3 miljoen).
Die Rekensentrum (R2 30,000).
Die gebou vir Huishoudkunde (R60o,000).
Die gebouekompleks van die Fakulteit van Genees
kuode te Tiervlei (RII miljoeo).
BEPLANDE GEBOUE

Geboue wat vir die oabye toekoms beplan word, sIuit
in:
Die Studentesentrum en LangenhovengedeoksaaI
(Totaal: R2 miljoeo).
2 M aoskoshuise (Albei: R950,000).
I Dameskoshuis (R700,ooo).
Sportsentrum op Coetzeoburg (Rr miljoen).
Gebou vir die Fakulteit van Taodheelkuode (Rz
miljoen).
Nuwe Administrasicgebou (R700,000).

Nuwe gebou vir die Konservatorium vir Musiek
(R750,000).
Nuwe koshuis vir Geneeskunde-studente te Tier
vlei (R300,000).
Daarbenewens wo rd uitbreidings aan verskeie aka
demiese geboue, asook die aankoop van bykomende
toerusting vir verskeie fakulteite beoo g. Hierd ie geb oue
en uitbreid ings sal na beraming R9 miljoen beloop.

Saamtrekke van Oud-Studente
op Kampus
Vanaf hierdie jaar word oud- studente volgens stud ie
jare na die kampus teruggebring , sod at hulle onder
andere op die hoogte geb ring kan word van die ont
wikkel ing en uitb reiding van die Un iversiteit. D ie lang
termynplanne van die Universiteit sal by hierdie ge 
leenthede aan die oud -studente meegedeel word .
Die eerste groep wat na die kampus teruggebring
word, is die wat tot 1925 studente aan die Victoria
kollege en/of die Universiteit van Stellenbosch was.

IS

Model van die voUedige proj ek vir die Fakult eit
van lngenieurnoese. Die gebou, voor regs, is reeds
In gebruik geneem .
Argiteksmodel van die Rekensentrum wat fangs
die nuwe Ingenieursgebou opgerig word .
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Hierdie saamtrek is gereel vir 9 en 10 Desember.
Daar word vandag groat eise en uitdagings aan ons
land en sy mense gestel. Die Universiteit van Stellen
bosch is vasbeslote om sy deel by te dra. Hiervoor het
hy die hulp en steun van sy oud-studente en vriende
nodig.

Die bouery aan die onderrig- en admin islrasieb/ok ke
van die Unioersiteit vir die Faku/teil van
Geneeshunde op T ierclei is hard aan die gang
soos op die voorgrond gesien kan word. Regs agter
nader die reusagtige Tygerberg-hospitaa/ s1
ooltooiing . Die gebo« vir die Faku/teit van
T andh eelkunde kom ook bier.

Die Massaspektrometer

D ie massaspektrometer wat in November 1969 by die
Dep artement van Chemie geinstalleer is, is teen .n
koste van ongeveer R72,oOO aangekoop. Fin ansiele
steun vir die aankoop van die instrument is ook van
die W.N.N.R. ontvang .
Die instrument, wat vir die bepaling van die struk
tum van onbekcnde verbindings gebruik word , is veral
van groot waard e by die navorsingsprogramme van
die De partemente van Chemie , W ynkunde, Voedsel
wetenskap en Farmak ologie. Met behulp van die
skenkin g wat die K aapse Wyn- en Spiritualiee-Insti
tuut vir Wyn-chemiese navorsin g aan die Uni versiteit
gem aak het, is die gebruiksmoontlikh ede van die in
strument verder verbreed deur die direkte koppeling
van 'n gaschromatog raaf daaraan.

Komplekse mengsels van onbeke nd e verbindings
kan tans met die gaschromatogr aaf geskei en die
afsonderlike komponente direk na die skeiding
met die massaspektrometer ontleed en gei'd entifiseer
word .
Pro f. A. D . Webb van die Wynkunde-d epartemen t
van die Uni versiteit van Ka lifornie is onl angs met
behulp van 'n vroeere skenking van R200 ,OOO deur die
Kaapse W yn- en Spiritualiee-Instituut na die Repu
bliek genooi om mee te werk in die navorsingsprogram
wat onderneem word .
Prof. W ebb (links) en prof . M.J . de Vries van
U.S. bespreee die ressltate van die analise van
wyngenrstouuoe deur die massaspebtrometer,

I

Kursusse

Voedselwetenskap
Ons daaglikse brood is 'n lewensnoodsaaklikhe id wa t
die meeste van ons aanvaa r sonder om ooit veel na te
gedin k het oor die sleutelro l wat voedse lvoorsiening
en voeding in die sosiale en ekonomiese struk tuur van
die wereld spee!. Suid-A frikaners bestee meer as
Rr ,600,00 0,000 per jaar aan voedse!. D aar bestaan
tans meer as 2,000 organisasies in die Republiek be
trokke by die vervaa rdiging van voedse lprodukte, die
brute jaarlikse waarde waa rvan meer as R r ,oo o,ooo,ooo
beloop, en die ind ust rie verskaf werk aan meer as
r oo ,ooo perso ne.
Die vraag na 'n al h oe g roter verskeiden heid van
aantreklike, voedsarne, srnaaklike, en veilige voedsel
pr odukte wat vinnig en sonder moeite voor berei kan
word, neem gedurig toe. Om trent een-derde van die
voedselprodukte wat vand ag te koop is, het ro jaar
gelede nie eens bestaan n ie, en ongeveer twee-de rde s
van die pr odukte wat oor 20 jaa r beskikbaa r sal wees,
is tans heeltemal onbekend .
Verhoogde landbouproduksie aileen is nie voldoen
de om die wereld se voedingsprobleme op te los nie.
N et so belangr ik is die verwerking daarvan in aanv aar 
bare en heilsame voedselpro dukte van goeie h ouver
moe teen pryse wat alma l kan bekostig .
In die verlede het di e probleme van voedselvoo r
siening gedurende oorlogstye 'n spesiale dr yfkrag ver 
leen aan die on tw ikkeling van nuwe voed selprodukte
en verbeterde preserveringsmetodes, maar die konsoli
dasie van wetenskaplike kenn is van voedsels en van
komrnoditeit-georienteerde op leidi ng en navorsing in
d ie interd issipl inere studieveld, vandag bekend as
V oedselwe tenskap, is grootliks 'n ontw ikkel ing van
slegs die afg elope 30 jaar. D ie eise van die moderne
samelewing het die toekoms van Voed selwetenskap
verseker, want voedselwetenskaplikes moet die navor 
sing ondern eem. Hulle moet die resultate van basiese
s tudies in pr aktiese terrne vertolk deur nu we en ver be

terde p rodukte en pros esse te ontwikke!. Voe dselteg
no loe moet sorg vir die doeltreffendste wetenskaplike
vervaardigingsmetodes in ons fab rieke, en vir toesig
oor aile fasette van pr oduksie.
N erens is die tekort aan voedselwetenskaplikes en
-teg noloe grater as in Suid -Af rika nie. Opleiding in

V erantwoordelikheid vir die hommersiele prodttksie
van ooedselpr oduete uereis deeglik e uertrondbeid m et
die basiese begin sels uan uoedsehoe tenseap, Die
sulue s uan bierdie pl'aktikllm oor die bereiding van
appeljelli e sal afhang van die mate u/aartoe die
verskillende fakt ore van belang by k onfytbereiding
deur bierdie derdejaarstndente in ag geneem w ord.

•

voedselwetenskap in Suid-Afrika word nog slegs by die
Universiteit van Stellenbosch voorsien,
Die leergang vir die graad B.Se. in Voedselweten
skap strek oor 'n periode van vier jaar, omdat Voedsel
wetenskap 'n toegepaste studierigting is. Kennis van
die onderliggende basiese wetenskappe moet eers op
gedoen word voordat dit toegepas kan word en om
hierdie rede bestaan die eerstejaarstudie alleenlik uit
suiwer wetenskapsvakke soos chemie, fisika, wiskunde,
botanie en soologie. Vanaf die tweede jaar word basiese
en toegepaste kursusse egter gelyktydig gevolg. Die
kursusse van die tweede jaar is Chemie IIA, Voedsel
wetenskap I, Voedselfabrieksmasjiene I en Mikrobio
logie 1. Die derde jaar bestaan uit 'n studie van Chemie
lIlA (hoofvak), Voedselwetenskap II, Voedselfa
brieksmasjiene II en Biochemie I, en die finale jaar
word gewy aan Voedselwetenskap III (hoofvak), Bio
chemie II en kursusse in bakteriologie, biometrie en be
dryfsekonomie.
Voedselwetenskap I bestaan uit 'n inleiding tot voed
selchemie en 'n studie van die beginsels van voedsel
preservering deur middel van hitte, koue, droging,
ontwatering en vriesdroging. Die studie van preserve
ringsmetodes word in Voedeslwetenskap II met mikro
biologiese prosesse en die gebruik van suiker en che
miese preserveermiddeIs voortgesit. Verder word die
tegnologie van bepaalde produkte soos sappe, vette,
vis-, vleis-, suiwel-, graan· en neweprodukte behandel.
In Voedselwetenskap III word die kennis wat in die •
voorgeskrewe chemiekursusse opgedoen is, op voedsel Praktika in voedselwetenskap in die finale jaar word
toegepas en die kursus bestaan hoofsaaklik uit anali hoofsaaklik gewyaan laboratoriammetodes van
tiese voedselchemie en 'n studie van die eienskappe en ooedselanalise en 'n inleiding tot navorsingstegnieke
reaksies van voedselbestanddele en die invloed daarvan
in uoedselcbemie, In bierdie foto ondersoek studente
op voedselkwaliteit.
metodes vir die chromatografiese skeiding en
Daar word gehoop dat in die nabye toekoms die
identifikasie van plantkleurstowwe.
graad B.Se. in Voedselwetenskap in drie verskillende
rigtings: (I) 'n chemiese rigting (hoofvakke : Chemie
IlIA en Voedselchemie), (2) 'n chemiestegnologiese kontrole, produkontwikkeling, vervaardiging en pro
rigting (hoofvakke: Chemie IlIA en Plantprodukte duksie, tegniese verkope, bestuur, of as raadgewende
tegnologie Of Diereproduktetegnologie) en (3) 'n teg voedseltegnoloog.
Die toekoms van gegradueerdes in voedselwetenskap
nologiese bedryfsrigting (hoofvakke: Plant- en Diere
produktetegnologie) ingestel sal word.
en -tegnologie is inderdaad verseker, want dit is die
Gegradueerdes in besit van die B.Se.-graad in Voed grootste, stabie!ste, mees resessiebestande bedryf in
selwetenskap het 'n besonder wye keuse van werksge die wereld met die bevolkingsontploffing as sy inhe
leenthede. Daar bestaan 'n dringende tekort aan voed rente groeifaktor.
selwetenskaplikes in navorsingsinstitute van die Staat,
die WNNR en die nywerheid, en vir 'n navorsings B. H. K 0 E P PEN, Professor in V oedseluretenseap,
loopbaan vorm die graad B,Se. in Voedselwetenskap Uuiversiteit van Stellenboscb
die basis vir verdere gespesialiseerde studie wat kan lei
tot Honneurs-B.Sc.-, M.Sc.-, Ph.D.- en D.Sc.-grade. Vir
(Skryf asb. aan die Registrateur (Akademies), Un i
loopbane in die bedryf het die gegradueerde die keuse versiteitskantoor, Stellenbosch, om enige verdere be
van 'n verskeidenheid van betrekkinge in kwaliteits sonderhede. - Red.)
'2'2

Die toepassing van vriesdroging (hoe vaktw m
sublimasiedroging flit die beurore toestand) op
ooedsel be: wereldwye aandag oor die afgelope jare
geniet en die metode is reeds in beperkt e e ommersiele
gebruik waardroe produ kt e van 'n hoe gehalte verlang
word. Voedselprodukte vir spesiale d oeleindes, soos
byvoorbeeld vir ruimtevaartuie, word ook volgens
hierdie tegniek vervaardig. Die eesperimentele
oriesdroer op bierdie foto stel studente in staat om
bekend te raak met die moontlikhede van die metode
en die probleme wat 'n wyer komm ersiiile toepassing
tans beperk.

Kies 'n loopbaan in Boskunde,
Boskunde-Natuurbewaring
of in Houtkunde
Die bosbedryf is vinnig besig om een van die Repu 
bliek se reusenywerhede te word. N ieteenstaande die
feit dat groot dele van ons land te droog is vir bosaan
p lanting, is enorrne opper viaktes veral gedurende die
afgelope twee dekades met bome beplant sodat die
denne-, gorn- en watteiplantasies saam nou reeds sowat

I mil joen hekta ar beslaan. D it word bereken dat meer
as Ryoc.ooo.ooc in die bedr yf bele is en hierdie syfer
sal in die volgende twintig, dert ig jaar bes moontlik
verdubbel word.
Vanselfsprekend is die eise wat aan so 'n groeiende
bedryf gestel word , baie g root en is dit gebiedend dat
die navorsing, beplanning, uitvcering en bestuur van .
die beste moet wees, te meer nog gesien die feit dat
die vrugte van besluite in die geval van boornaanplan
ting eers oor dertig, veertig of selfs meer jare gepluk
sal word.
In die bree gesien, behels die bosbedryf die aanplant
en bestuur van bosse en plantasies, die bewaring van
die natuur , van faun a en flora dus, en die oes en die
verwerking van die produkte van die bas in 'n saag
meuI, pulp- , Iaagh out- of ander hcutverwerkende fa
briek.

BER OEP S A A NL E G EN -VO ORLIEFDE

Ten einde stude nte vir loopbane in die onderskei e ver
takkings hierbo kortliks genoem, voor te berei, bied
die Fakulteit van Bosbou van die Universiteit van

...

Breeklas

Hars-Ekstrahering

N avorsing word by die D epartem ent Ho utkunde
onderneem om vas te stel watter persentasie van die
meesimum-breeelas oor '12 lang tydperk op
gelamineerde houtbalke toegepas kan word sodat daar
gem vervorming sal plaasvind nie. Wann eer seeere
houtk omp onen te vir konstruksiedoeleindes ontwerp
word, dan word daar gebYllik gemaak van bierdie
sterhtesyjers.
Die f oto loon so 'n eesperiment met monsterbalee .

Digth eid is 'n baie goeie aandu idin g van die steret e
van bout, Die hars in den neb out, egter, uerleen
digtheid maar nie sterete nie en moet dllJ eers
ueruiyder word uoor die werklike digtheid van
dennebout bepaal kan word. B ostaande f oto toon die
apparaat wat bierooor benodig word.

Stellenbosch drie verskillende kursusse aan, t. w. Bas
kunde, Boskunde-Natuurbewaring en Houtkunde. Al
drie kursusse duur vier jaar en lei tot 'n B.Sc.-graad.
N agraads kan 'n Honneurs B.Sc.-graad , 'n meesters
graad en 'n doktorsgraad behaai word.

Die eerstejaarsvakke vir ai drie kursusse is Botanie,
Wiskunde, Chernie, Fisika en Soologie, d.w.s. die sui
wer wetensk appe en kan aan enige Suid-Afrik aanse
universiteit geneem word . Die oorblywende drie jaar
kan egter net op Stellenbosch gevolg word.
Daar is 'n groot tekort aan wetenskapIike s en vir
jong gegradueerd es wag daar uitstekende geleenthede
in die Staatsdiens sowel as in die private bosbedryf,

"

Apparaat vir die Bestudering van
die Gedrag van Hout in 'n
Hoe-Frekwens Elektriese Veld
Die dielehtriese eienskap pe van onderskeidelik die
bout en kttnslym, bepaal walter gedeelte van die
energie van die elehtriese veld in hltte omgeskep word.
H oe groter die hitteontwikkeling in die Iym, hoe
vinniger set die Iym. Balke kan op die manier in 'n
kwessie van minute, i.p.v. tot 8 U tiI' op die
eonoensionele manier, gelamineer word.
by die Parkeraad en pro vinsiale N atuurbewar ingsower
hede. Bestuursposte in die saagmeul -, pulp-, papier- en
ander houtverwerkende bedrywe is veelvuldig en be
sonder goeie salarisse word aangebied .
In die bosbedryf is daar plek vir mans sowel as
dames om haas enig e beroepsaanleg en -voorliefde te
bevredig. Aangesien die keuse oor watter van die drie
rigtings gevoig gaan word, eers na die eerste jaar ge
doen hoef te word , is daar genoeg geleentheid vir stu
dente om tot 'n beslissing hieroor te raak nadat hulle
rustig vir 'n volle jaar aan die universiteit hierocr be
sin het.

Manlike keels
M anlike ke els van Pinus pinaster. Int ensieioe studie
in verband met die ontwikkeling van die manlike
keels en die uerspreiding en ontkie ming van die
stuifmee l word a! be!angriker non dat boomveredeling
in Bosbou op a! groter skaa! toegepas word.
'n Hele aantal beurse is vir bosboustudente beskik
baar. Inli gtin g hieroor en oor besonderhede rakende 
die kursusse, losies en ander aangeleenthede is verkryg
baar van : Die Registrateur (Akademies), Universi
teit van Stellenbosch , Stellenb osch.
B OSBOUER BE STUD EER CABINDA
S E HOUTVOORRAAD

Dr. A . J. (Apies) dz: T oit, senior Iektor in die Bosbou
fakult eit, het 'n besoek aan Cabinda in noordelike An
gola, waar hy die beleggingsmoontlikhede in die hout
nywerheid ondersoek het , afg ele. By het ook die tro
piese reenwoude in die noorde van Cabind a, aan die
g rens van Kongo-Brazzaville, besoek. Die geweldige
inheemse houtvoorraad daar het 'n groot indruk op
horn gemaak.

Opleiding in die Tandheelkunde Begin
Die Un iversiteit sal in 1971 met die opleiding van
studente in die Tandheelkunde te Tiervlei kan begin.
Tandheelkunde is die twaalfde fakulteit van U.S. Slegs
Witwatersrand en Pretoria beskik in S.A. oor sulke
fasiliteite.
Die B.Ch.D.-kursus strek oor 51 jaar waarvan die
eerste twee jaar op Stellenbosch sal wees. Vanaf die
derde studiejaar sal die studente opleiding te Tyger
berg ontvang en ook in die Univers iteitskoshuis aldaar
kan inwoon. Vanaf 1974 sal tweedejaars ook by Tyger
berg wees, maar eerstejaars bly nog op Stellenbosch.
Voarnemende studente wat die kursus wil volg,
moes, 5005 reeds in die pers berig, v66r 16 Oktober
1970 skriftelik by die Registrateur (Akademies) aan
soek gedoen het. In 1971 sal 25 eerstejaars toegelaat
word, maar langsamerhand sal die getalle styg tot
40-50 in die eerste jaar. Keur ing sal dus moet geskied.
Dames sal ook aanvaar word, aangesien vroue-tand 
artse veral in klinieke baie bruikbaar is, maar hulle sal
ook slegs op meriete tct die kursus toege1aat word.
Benewens die kursus vir die eerstejaarstudente, sal
daar reeds vanaf 1971 ook nagraadse kursusse in die
TandheeIkunde aangebied word. Die nagraadse studie
sal lei tot die verkryging van diegraad M.Ch .D. met
Ortodonsie as hoofvak. Twee studente het al ingeskryf;
daar is ruimte vir nog een, Twee ander studente het
vir die graad Ph.D. Odontologie ingeskryf.
Die Rektor, sowe1 as die Dekaan van die Fakulteit
van Tandheelkunde, prof. J. F. van de S. de Villiers,
het besondere dank en waardering teenoor die Dep ar
tement van Hospitaaldienste van die Provinsiale Ad
ministrasie, uitgespreek vir ruimte verskaf in die Ty
gerberg-hospitaal vir die instelling van die nagraadse
kursus en ook vir die huisvesting van die Departement
van Mondpatol ogie.
Vir Tandheelkunde moet U.S. self die klinieke ver
skaf waardeur dit een van die duurste fakulteite vir 'n
universiteit word . Die koste aan die geboue is reeds
R2.25 miljoen en die toerusting 'n verdere R750,000
want tandheelkundige toerusting is op sigself baie
duur . Navorsing, waarvoor 'n groot lokaal beoog word,

moet ook plaasvind. Die totale akademiese personeel
sal mettertyd 0p ongeveer 30 te staan kom en ander
personeellede soos verpleegsters, assistente, tegnoloe,
amptenare, ens. op 'n verdere dertig .
Die Dekaan, prof. John v. d. S. de Villiers, en 'n
argitek is spesiaal oorsee gestuur om die beplanning
van die nodige gebcue te bestudeer en om vir die stu
dente die maklike aanpassing by die werklike praktyk,
wanneer hulle op hul eie werk, te vergemaklik.
Daar is 'n groot tekort aan tandartse in S.A. - slegs
ongeveer 1,000 praktiserendes vir 18 miljoen mense.
Daar is nog 15,000 tandartse nodig . Nogtans moet die
klasse nie te groot wees nie om hoe opleidingstan
daarde te handhaaf; derhalwe word 40 studente as die
optimum vir 'n klas beskou.

Fakulteit van Geneeskunde Brei uit
In 1971 sal die Fakulteit van Geneeskunde 120 eerste
jaarstudente in plaas van die gebruiklike 80 inskryf,
omdat die Tygerberg-hospitaal vinnig vorder en aan
die begin van 1974 voorsiening sal kan maak vir die
kliniese opleiding van hierdie studente,

Eerste Konvensie vir Kunsonderwysers
Sowat 120 kunsonderwysers en ander be1anghebbendes
het gedurende die wintervakansie die eerste Nasio
nale Konvensie vir Kunsonderw ysers, wat op Stellen
bosch gehou is, bygewoon. Die konvensiegangers het
in die Universiteitskcshuis Huis ten Bosch tuisgegaan
waar hulle oak deur die Universiteit onthaal is.
M eegaande [oto is tydens die skemeronthaal geneem.
V.l .n.r. verskyn: Brig. G. N. Robertson,
K onoensieseeretaris; mnr. A . J. Esterbnyse, Assistent
Direhteur van Ontwikkeling van die Uniuersiteit;
mnr. Bryan Robertson, wat die konvensie geopen bet ,
(Mnr. Robertson is van Brittan]e, maar aanvaar
binn ekort sy 1111We betrekking as Direkteur van die
Kunsmuseum van die Staatsuniuersiteit van New
Y ork) . Mm. L. van Rensburg, H oojinspeeteur van
Ku ns, K aapse Onderwysdepartement, en dr. J. A.
van Zyl, Onder -uoorsitter, Stigting vir Onderwys,
Wetenskap en T egnologie.

Beurse en Skenkings

Die Raymond Wilcocks-Beursfonds
Mnr, A. Thunemann van die Stellenbosse tak van die
Barclay's Bank het 'n tjek ter waarde van RIOO,OOO
an die Rektor oorhandig. Hierdie bedrag is afkomstig
!'
it die boedel van wyle mev. B. A. A. Wilcocks, egge
note van wyle prof. R. W. Wilcocks. Wyle prof.
Wilcocks was gedurende die jare 1935 tot 1954 Rek
tor van die Universiteit van Stellenbosch.
Benewens hierdie kontantbemaking het die Univer
siteit ook die skilderye en boekery van prof. Wilcocks
ontvang. Die kontant-bemaking sal aangewend word
vir die stigting van die Raymond Wilcocks-beursfonds
en sal beskikbaar wees vir toekenning van nagraadse
merietebeurse.

Safmarine Skenk Datalogger
Die firma Safmarine het 'n Siemens "Datalogger"-be
heerstelsel, wat vir die outomatiese prosesbeheer van
skepe gebruik word, aan die Departement Elektro
tegniese Ingenieurswese geskenk. Aangesien die instru-

Mnr . Thunemann (regs) oorhandig die tjek aan
roj .]. N. de V illiers (Rektor).

ment nog feitlik nuut is, is die waarde daarvan onge
veer R20,OOO.
Dit is van onskatbare waarde vir die opleiding van
studente in Marine-Ingenieurswese en Beheer-Inge
rueurswese.

Twee Kamfer-Beurse
Dr. J. C. G. (Koos) Kamfer,

bekende prokureur in
Bellville en 'n oud-student van die Universiteit van
Stellenbosch, het besluit om voortaan jaarliks twee
beurse van R500 elk aan die Universiteit te skenk.
Een beurs vir studente in die Regsgeleerdheid sal be
kend staan as Die Koos Kamjer-beurs. Die ander beurs
sal bekend staan as Die Hilary Kamfer-beurs vir studie
in die Geneeskunde.
Dr. en mev. Kamfer is albei oud-Maties. Dr. Kamfer
het die grade B.A. en LL.B. aan die Universiteit van
Stellenbosch behaal waarna hy na Leiden is waar hy
die LL.D.-graad verwerf het. Hy is met mej. Hilary
Moore van Bellville getroud. Sy het die grade M.B.,
Ch.B. aan U.S. behaal. Die egpaar het twee dogtertjies.
Dr. Kamfer het tans vyf vennote - almal oud
Maties!

Dr. en mev. Koos Kamfer

Derde Paaiement van Rro.ooo
Hierdie fo to is geneem by die oorhan diging van die
derde paaiement van R IO,OOO van Sanl am se skenking
van Ryo.ooo , vir die Fonds vir G eneeskundige N avor
sing van die Un iversiteit van Stelle nbosch .

H. F. Ver woerd-studiefonds
N A A M EN ADRES VA N
DONA T EU R

Saldo oorgebr ing .. .
J. S. Olivier, Posbus 4II, Witrivier, Tvl.
S. W . W alters, H oerskool Tygerberg,
Parow, K .P.
H . Rode, K antoor van die Stadskler k,
Pretoria, Tvl. . ..
Rent e ontvang van Volkskas Beperk . . .

BYDRAE

R20,292.69
R I O.05
R IO.OO

R20,4 I 6.00

(Insamelings vir die f onds bet reeds gesluit . Agterstal
lige bedrae moet asb. aan mnr. F. D. Conradie, L.UX.,
Posbus 456, K aapstad gest1l11r u/ord.)

Die Jan de Neckcr-Beurs
Mnr.Jan de N ecker (B .Comm . (Stell.) 1940) stel elke
jaar 'n bed rag van R600 as beurse beskikbaar. D it sal
in drie paaiemente van R200 per jaar toegeken word
en sal dus oor drie jaar drie stud ente per jaar bevoor
de el, D it is bedoel vir B.Comm .- en B.Econ.-stude nte
(mans) wat behoeftig is, skolasties goed vaar en leiers

V 'l.n.r.: Prof. F. D. du T . van Z ijl, D ekaan van die
Fak" Iteit van Gen eeseunde, U.S., mnr. J. G. Pauw,
Bestunrder van die Stellenboscb-tae van SANLAM,
prof. C. L. W icht van die Falutlteit van
Geneeskunde, U.s.
eienskapp e openbaar. Aansoekvorms is by die Reg istra
teur verkrygb aar.
Mnr. De N ecker is op 19 Augustus 1919 te Venters
burg (O.V.S.) gebore, het op Petrusburg skoolgegaa n
en in 1940 die B.Comm .-gra ad op Stellenbosch behaal.
By is tans voorsitter van Rand Bank Bpk. en van Sas
ficor. Ve rder dien hy in die direksies van verskeie g root
maatskappye. B y is getroud met mej. Dalene de Villiers
van die Paarl.

Mnr . J. D.J. de N ecker

H.P. Verwoerd as Welsynbeplanner (1932-1936)

III

(Uit die pen van prof. Erika Theron het 'n betekenis
volle boekie van II7 blad sye oor bogemelde onder
werp sy verskyning gemaak. Dit is verkrygbaar by
Universiteitsuitgewers en -Boekharidelaars, Stellenseh.
Met die vriendelike vergunning van prof. Theron
herdruk ons dele uit blads ye 9, I I en 12, want d ie
gewone Suid-Afrikaner onthou de. Verwoerd as staa ts
man, maar diegene wat by hom as stud ente was, of met
hom as kollegas meegewerk het, het die ondernemende,
versiende en hardwerkende man geken wat ons g raag
hier aan u wil voorstel. - R ed.)
H O O F V A N D IE NUWE DEPARTEMENT

Met die heengaan van de. H. F. Verwoerd is by talle
geleenthede gepr aat en geskryf oor sy gro ot rol as
po litikus en staalsman. N a een tydperk van sy lewe,
naaml ik toe hy as professor aan die hoof gestaan het
van die nuwe Departement van Sosiologie en Maat
skaplike Werk aan die Un iversiteit van Stellenbosch,
word soms wel verwys, maar die belang rike baanbreker
n bouwerk deur hom verr ig in die kort tydperk van
yf jaar toe hy die betrekking beklee het , is nog nooit
bchoorlik geskryf nie . . .

kel. V anaf die staanspoor is aang evoel dat die ho of, sy
assistente en studente bewus was van die feit dat hulle
nie net studeerkamerakadem ici kan wees nie, maa r ook
dat 'n dure verpligting op hulle rus. Ju is met hulle
vakkundige kennis moes hulle aandag gee aan die
aktuele vraagstukke op die gebied van die maatskap
like sorg in ons land.
Hoe die jong pr of essor sy taak as dosent en sy de
partement sc bydrae aan die uni versiteit gesien het, is
du idelik uit die openingsrede wat hy in 1929 aan die
beg in van die akademiese jaar gelewer het. By d ie
geleentheid het hy gepraat oor D ie Universiteit en die
Leu/e. Toe hy dertig jaar later weer die open ingsrede
hou, het hy sy toespraak van destyds soos volg opge
som:
" D ie grondgedagte wat ek toe verkondig het, was
dat die uni versiteit met sy kloosteroorsp rong, sy afge 
sonderdheid van die daaglikse lewe, nie meer in d ie
mode me tyd dieselfde rol beklee ni e. As in die un i
versiteit die student nie nader gebring word aan di t
wat dwarsdeur sy lewe vir hom belangr ik is nie, dan
het die moderne uni versiteit gefaa l in sy plig; maar ek
het toe juis beklemtoon dat die uni versiteit wel so ge
word het ."
V O O R B ER EI DI N G VIR D IE O F F E R D A AD

Na 'n skitterende akademiese loopbaan word de.
Hendrik Verwoerd in 1926 aan sy alma mater, die
Uni versiteit van Stellenbosch, as lekto r in die Depar
tement van Sielkunde aangesteI. In 1928, na 'n tyd
perk van studie in Europa en die Verenigde State, is
hy op 26-jarige leeftyd tot professor in Toegep aste
Sielkunde en Psigotegniek bevorde r en in 1932 is hy
gevra om die nuwe professoraat in Sosiologie en M aat
skaplike Werk aan die Universiteit te aanvaar. Hierdie
betrekkings het hy bly beklee totd at hy in Des ember
1936 die Uni versitei t verlaat het om die eerste ho of 
redakteur van Die Tr ansvaler te word.
Die nuwe dep artement het onder hom sterk ontwik

Die universiteit moet die student vir 'n beroep voor
berei :
,,' n Beroe p beteken veel meer as 'n middel om vir
eie belangc te sorgo Dit skep in die eerste plek die ge
leentheid om vir iemand anders iets te doen , en op
die ou end om vir jou volk iets te doen , al kan elke
mens maar een steen tjie Ie in die muur wat gebou word
deur die generasie waarva n jy deel is. D aarom het ek
toe beklemtoon dat voorbereiding vir 'n beroep , wat
die uni versiteit se een verband met die lewe van die
student is, tegelykertyd ook die verb and vorm van die
uni versiteit met die Yolk en die volk se gr oei. Sodoende

sou dit nie net 'n voorbereiding vir die selfsug wees
nie, maar 'n voorbereiding vir die offerdaad."
Voorts beklemtoon hy dat die universiteit die lig
gaam by uitstek in die gemeenskap is wat nie net moet
sorg vir die weergawe van kennis nie, maar ook vir
die uitbreiding daarvan. Die universiteit besef dat hy
nie net teoretiese kennis moet soek nie, maar ook wat
vir die gemeenskap tot nut is. Verder is die vorming
van die studente self van die grootste belang, omdat
hulle die leiers van die toekoms is.
" Dus (en ek het geeindig met hierdie woorde as ek
reg onthou) : as 'n universiteit in 'n yolk se lewe groot
is, dan word die hele volk groot. Die maatstaf van die
sukses van die univers iteit, is die sukses van die hele
volk in wie se lewe hy sy rol speel. As die universiteit
nie kan slaag am groats te dink , groat te wees en groat
manne te vorm nie; as die universiteit nie diep wor
tel skier in die bodem van die eie volk nie ; as hy nie
eiesoortig soos sy eie volksgemeenskap dit is, kan wees
nie - dan sal van daardie Yolk oak niks kan word nie."

V .l,n.r : Prof. Erika Theron, proj .], N , de V illiers
(rektor) , me]. E. Ekermans (die beursboudster)
mnr . E. Swart (van die firma Edrich).
I

B E U R S V I RNA G R A ADS E M A A T S K A P L IKE'
WERK

Dit is nou die sesde jaar dat die firma Edrich 'n beurs,
gelykstaande aan die klasgeld van die kursus, aan 'n
nagr aadse student in die Maatskaplike Werk toeken.
DIE NUWE DEPARTEMENT WORD TWEE

As hoof van die nuwe Departement van Sosiologie en
Maatskaplike Werk het dr. Verwoerd 'n goeie fonda
ment gele en die taak vir die wat hom sou opvolg,
makliker gemaak.
Die huidige twee Departemente van Sosiologie en
Maatskaplike Werk spog vandag met besonder om
vattende versamelings van boeke en vaktydskrifte.

Die W AT se Tweemiljoenste
W oordkaartjie
Op 3 Augustus vanjaar het Die Afrikaanse Woorde
boek feesgevier ter viering van die ontvangs van die
tweemiljoenste woordkaartjie en ter aanbieding van
dele van W AT aan Sy Edele die Minister van Nasio
nale Opvoeding, Johan van der Spuy.
Dit was ook die eerste geleentheid van hie rdie aard
waar die nuwe administrateur van die W AT, prof.
J. N. de Villiers, wat in sy hoedanigheid as rektor van
die Universiteit van Stellenbosch, die vorige rektor,
prof. H . B. Thorn, ook as administrateur van die W AT
opgevolg het, opgetree het.
Die verbintenis van die WAT met die Universite it
van Stellenbosch dateer sedert 1926 toe 'n ooreenkoms
gesluit is tussen die Staat, die Universiteit, prof. J. J.
Smith (destydse hoogleraar in Afrikaans aan U.S .) en
die N asionale Pers vir die opstel van 'n "volledige en
gesaghebbende" woordeboek. In 1930 het die Univer
siteit die verantwoordelikheid van die N asionale Pers
oorgeneem. D ie Universiteit huisves die onderneming
van die W AT kosteloos. Dosente van U.S . kontroleer
die meeste definisies van tegniese terme .
Prof. Smith het in 1945 afgetree en is in 1947 deur
dr . P. C. Schoonees wat tot 1962 hoofredakteur was,
opgevolg. Die Redaksie is tans soos volg :
Hoofredakteur : F. J. Snijman, B.Se., M .A., D.Litt.
Assistent-hoofredakteur: D . C. Hauptfleisch, M .A.
Senior Mederedakteur : N . van Blerk, M .A.
Mederedakteurs : G. H . Malherbe, M .A., M .Ed. ;
J. c. M. D . du Plessis, M.A.; P . H arteveld, Hons.
B.A.; L. H. Gericke, M.A., Litt. Drs.; J. P.
Coetzee, M.A.; D . J. van Schalkwyk, Hons .-B.A. ;
J. G. Jooste, M.A. , B.Ed.
Die Raad van Beheer bestaan uit :
Voo rsitter: Die Sekretaris van Kultuursake, de.
J. J. P. Op't Hof.

Administrateur : Prof. J. N. de Villiers.
Lede: Prof. W . Kempen, de. S. H. Pellissier, prof.
H. B. Thorn, prof. G. P . J. Triimpelmann.
Deel V (J-KJOU) het in 1968 verskyn . Die werk
aan deel VI is in volle gang . In 1963 is die miljoenste
woordkaartjie van die woord goedpraat ontvang. (Sien
Matieland van Augu stus 1970). In Januarie 1970 is
die tweemiljoenste van die woord wereldtaal deur rnnr.
J. van der Walt, Maitl and straat 28, Blanco, ingestuur.
Mnr. Van der W alt het reeds 99,662 kaartjies (tot
Junie 1969) bygedra.
BESOEK VAN DIE MINISTER VAN
NASIONALE OPVOEDING AAN DIE
AFRIKAANSE WOORDEBOEK BY
GELEENTHEID VAN DIE ONTVANGS
VAN DIE TWEEMILJO ENSTE KAARTJIE
OP 3 AUGUSTUS 197 0

V oor, v.l.n.r.: Prof. W. K emp en (lid Raad van
Bebe er) , dr. F. J. Snijman ( hoofredakteur) , sen. J. P.
van der Spu y (Minister van Na sionale Op voeding),
prof. J. N . de V illiers (administrateur) ,
dr. J. J. P. Op't Hof ( voorsitter Raad van Bebeer)
en prof. G. P. J. Tr iimpelmann (lid Raad van Bebeer ).
A gter, u.l.n.r.: Mej. E. J. du Toit (tikster),
rnnr, J. G.Jooste (mederedakt eur), mnr, D. C.
Rauptfleisch (assistent-hoofredakteur), me]. M . M.
N el (tegniese assistente), mnr, N. van Blerk
(sen ior mederedahteur) , mnr, P. Harteveld .
(mederedakteur) , mnr. [, F. A genbag (sekretaris
Raad van Bebeer ), mnr. T . G. D. van Schalkwyk
(boekhouer), mej. M. J. du Toit (tikster) ,
mnr. J. P. Coetzee [mederedahtear ), mnr. J. C. M. D.
du Plessis (mederedakteur,) mnr, G. H.
Malherbe {rnederedaktear ) , mnr. D. J. van Schalkwyk
(mederedakt eur), meu. J. S. H. Scannell (tegniese
assistente ), meu. S. T. Vlok (hooftikster) en
mnr, L. H. Gericke { mederedahteur ).

GROEPFOTO TYDEN S BESOEK VAN
KOMMIS SI E VAN O NDER SOEK NA DIE
UN I V E R SIT E ITS WE S E (2 I

AU G. I

970)

Voor, u.l.n.r.: Prof. G. Bozzoli, mnr, N. Ross Lake,
prof. H. B . Thom, Sy Edele Regter J. van lVyk de
dr. J. S. Gerick e,
Vries, prof. J. N. de
prof. H. J. J. Bingle, dr. M. S. Louto,
mnr. J. M . Ackermann.
zde ry : Prof. G. G.
prof. J. J. Muller,
prof. P. S. du Toit, prof. H. Steyn, mnr. I. T. Meyer,
mnr. F. D . Conradie, L.U.K., mnr. S. C. M. Naude,
prof. D. E. lV. Schu mann, prof. J. F. Ke mp,
mnr. R. P. Conradie.
3de ry : Mnr. P. J. Lombard, mnr, T. G. D.
van Schalkwyk, prof. G. L. F. Hartwig,
prof. J. F. Kirsten, prof. C.R. Liebenberg,
prof. lV. L. Mouton, prof. F. C. Fensbam,
prof. C. A. du To it, mnr. A. f. Bsterbuyse.

vuu«;

cnu:

Prof. W. E. G. Louw Gehuldig

Op 22 September vanja ar het die F.A.K.-Skakelkomi
1
tee, die Afrikaanse Skrywerskring en die A.T.K.B :
'n program onder voorsitterskap van prof. Charles
Fensham in medewerking met die kunstenaars prof '
Fred Ie Roux, mnre. Fred Nel, Philip du Plessis, Louis 
Herin, Jacobus Bouwer, en die dames Ethyne Seftel,
Thea Reyneke en mev. W. E. G. Louw (Rosa Nepgen)
ter ere van prof. Louw aangebied .
Mnr. R. H. Pheiffer, dosent in Afrikaans-Neder
lands aan U.K ., het o.a. gese: Die rykdom van ons
kuItuur is gedra, word verdedig en aangegee deur
groot en deurlu gtige geeste, steeds begenadigde enke
les, deur tye en jare en eeue tot hier in ons land .
Die aand is afgesluit met 'n voorlesing deur W. E. G.
Louw self van sy nog ongepubliseerde verse n1. Rem 
brandt-selfportret, lV enen , 1652 wat vanjaar eers ge
skryf is.

Die Verryking van Uraan

"

Gedurende die afgelop e dertig jaa r het die swaar
donkergrys met aal, wat uraan genoem word, 'n baie
belangrike element geword. Hierd ie bel angrikheid is
d ie gevolg van veral twee wetenskaplike gebeurtenisse,
nJ. die ontdekking in 1938 deur Hahn en Str assm an dat
ur aankerne in twee byna ewe groot brokstukke gekloof
kan word deur sub- atorniese deeltjies, wat neutrone ge
noem word, en die suk ses van Fermi in 1942 om 'n
kettingreaksie in uraan te bewerkstellig. Hierdie be
sondere prestasies het die g rondslag gele vir die belang
rike ontwikkeling op die gebied van kernenergie wat
sou volg . D aarby he t dit geblyk dat van al die twee
en-negentig clemente wat in die natuur voorkom, slegs
ur aan geskik is vir klo wingsreaksies. 'n Ander geskikte
element is plutoni um, m aar dit m oet kunsmatig ver 
vaardig wor d om da t dit nie in die natu ur voorkorn n ie.
Uraan, soos dit in die natuur aang etref word, be
staa n ho ofsaaklik uit twee " soo rte" wat ur aan- z ys en
uraan-a ys hee t. A tome van enige stof, en du s ook
uraan, het 'n sent rale kern, m et 'n p ositiewe elektriese
la ding, omr ing deur 'n wolk van kl ein elektries nega
tiewe deeltjies, wat elektrone genoem word. D ie kerne
van alle atome is op hul beu et weer opgebou uit peotone
en neu tr one. D ie geta lle 235 en 238 van die twee soor
te ur aan dui die totale aant al protone en neutrone in
die afsonderlike keene aan .
In elke monster ur aan is daar vir elke duisend atom e
ur aan-z j S m aar slegs ongeveer sewe atome ur aan-zyy
teenwoordig . En nou blyk dit dat juis die skaars uraan
235 -kern e van oo rwegende betekenis is in klowings
reaksies. W anneer 'n lae-energie-neutron deur 'n ur aan
235 -kern geabsorbcer word , breek die nuutgev ormde
kern op ( d .w.s. h y kloo f) in twe e Iigt er kerne, gewoo n
lik strons ium en xenon Of barium en kr ypton, terwyl
(en dit is baie belangrik) gemiddeld mec r as twe e neu 
trone in die proses vrykom . D ie m assa van die produk 
kern e is ong eveer 0.1 pe rsent kleiner as d ie gesament
like massa van die oorspronklike uraan-ayy-kern en die
neutron wat inge vang word. Die verskil in mas sa ko m

as energie te voorskyn . Die vrygestelde neutrone ka n
op hul beurt weer aanleiding gee tot klowingsreaksies
indien hulle deur uraan-ayy -kerne ingevang word,
meer neutrone word dan vrygestel, en hulle veroor
saak verdere klowings, sodat 'n kettingreaksie ontstaan.
Die tempo waarteen so ' n kettingreaksie voortplant,
hang in die besonder af van die aantal neutrone wat
vrykom, hul energiee en ook die grootte van die stuk
kloofbare m ateriaal. As die kettingreaksie onbeheerst
voortgaan, gebeur dit dat 'n ontsaglike hoeveelheid
energie in 'n baie kort tyd vrygestel word en dat 'n
ontploffing plaasvind. Die resultaat is 'n keenbom . As
die verloop van die reaksie egte r beheer word, kom
energie teen 'n reelmatige tempo vry en die resultaat
is 'n kernreaktor.
D ie en erg ie van die reaktor wo rd weggevoer, in die
vor m van h itte, deur 'n verkoeli ngsm iddel. D ie h itte
word gebrui k om stoom te produseer, die stoom dryf
'n stoomturbine aan en die turbine is weer aan ' n elek
triese ge nerator g ekoppeJ. Op die mani er wor d kern 
energie gebru ik om elektrisiteit op te wek.

V ERRYKI N G V A N UR A AN

Uit die voor afgaande blyk dat dit die rel atief klein ge 
tal uraan-z yy-kerrie in 'n natuurlike monster is wat in
kernklowing van besondere bel ang is en ni e die g ro ot
getal van ur aan-238 nie . Dit is dus baie wenslik dat
die persentasie van ur aan -235 in natuurlike ur aan ver 
hoog word . As dit gebeur dan se ons dat die ur aan
veeryk is ten opsigte van ur aan -23 5. Veer ykte ur aan
besit dus 'n gro ter persentasie ur aan -235 as wa t die
geval me t 'n nat uurli ke m on ster is.
W een s d ie feit dat die twe e soorte uraan identiese
chemi ese eienskappe besit, mo et van f isiese metodes,
gebaseer op die fe it dat uraa n -z yy -atorne 'n ietwat
kleiner mass a besit as die atom e van uraan-z j S, ge bru ik
gema ak word vir verry king. Die massaverskil is egter
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so klein dat die skeidingsproses baie moeilik en ook
baie duur is. In die V .S.A. en oak ander lande ward,
sover bekend , van die metodes van gasdiff usie en
sentrifug aalskeiding gebruik gemaak. In die diffusie
proses diffuseer die uraan , in die varm van 'n gas,
uraanhek safluaried, deur geweldige lang buise. As ge
volg van die feit dat die ligter uraan vinniger deur die
buise beweeg as die swaarder atome, tree verrykin g
op. Die sentrifugaalskeidingsmetode berus op die be
ginsel van die roomafskeier waarin die ligter room
(uraan-z yy) van die swaarder melk (uraan-agS) afge
skei word .
Die beginsel van die proses wat in Suid-Afrika ont
wikke! is en wat op 20 Julie 1 970 in die Volksraad
aangekondig is, is nog onbekend. W at egter vas staan,
is dat dit 'n nuwe metode is, d.w.s. 'n metode heeltemal
verskillend van die metode s wat tans in ander land e
gebruik word, of van die ander metodes wat wel be
kend is, maar nie vir uraanverryking gebruik word nie.
Hierdie nuwe metode bied glo interessante moontlik
hede vir verdere ontwikkelings.
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A pparaatin die ees perime ntele gebied van die
uersneller van die K erninstituut te Faure.
D R R. R 0 U X EN G R A N T

Die twee persone wat agter die skouspelagtige verwik
keling staan, is dr. A. J. A. Roux, Voorsitter van die
Raad op Atoomk rag, en dr. W. L. Grant, D irekteur- ,
generaal van dieselfde liggaam. Dr. Roux, wat van
I 944 tot 1946 senior lektor in Meganiese Ingenieurs
wese aan die Uni versiteit van Stellenb osch was, is die
persoon wat grootliks verantwoordelik was vir ont
wikkeling van die Raad en sy werksaamhede. Hy is die
persoon wat die riglyne vir die Raad op Atoomkrag
se navorsingsprogram daargestel het en dit is deur sy
wyse leiding dat werk op die gebied van uraanverry
king te Pelindaba 'n aanvang geneem het. In 196(-) het
die Universiteit van Stellenbosch hom vereer met die
toekenning van 'n ere-doktors gr aad. Dr. G rant is egter
die man wat die beginsel van die nuwe metode voor
gestel het. H y is een van ODS briljante wetenskaplikes.

WETENSKAPLIKE EN EK ONOMIESE
BETEKENIS

Die nuw.e Suid -Afrikaanse . metode is glo reeds op
laboratoriumskaal bewys. Die resultate wat behaal is,
blyk baie bevredigend te wees. As in ag geneem word
dat in baie labora torium s van die were ld, waar ba ie
~ense werk en soms baie geld beskikbaar is, naarstig
11k na nuwe metodes vir uraanverryking met weinig
sukse~ gesoek .word, dan kom 'n mens tot die gevolg
~r e~mg dat ~le Raad op Atoomkrag se wetenskaplikes
n uit sonderlike prestasie beh aal het. Dit moet egte r
nag bewys word dat die metode op greet skaal, soos in
'n fabrieksaanleg, net so suksesvol sal wees.
Die aanl eg van die Arnerikaners vir die verryking
van uraan het RI,600 miljoen gekos en die van d ie
Frans.e R700 miljoen. Die aanvanklike k apitaal van
ons ele Uraanverrykingskorporasie is R50 miljoen. Of
!erd ie be?rag voldoende sal wees en op watter skaal
dl~ verrykmg sal kan plaasvind, moet na g gesien word .
Dit bly egter 'n prestasie dat so 'n klein land soos
Suid-l~J~ik a 'n metode daar kan stel wat volgens aJIe
aanduidings ekonomies kornp eterend met die metodes
van and er lande sal wees en wat deur ons self bekostig
kan word .
Suid -Afrika is een van die belangrikste produsente
van ur aan, wat in die vorm van ur aanoks ied as 'n newe
pr oduk in ons goudm yne ontg in word . As 'n mens in
ag neem dat waar daar in 1968 in 13 Ian de 89 kern
kr.agsentr a l e ~ was wat meer as 13,0 00 megawatt elek 
triese cnergle opgewek her, en daar tot 1974 in 20
lande 250 kcrnkragsen trales met 'n opwekkingsverrnoe
van byna 120,000 megawat t in die vooru itsig gestel
word , dan het ura anproduksie bep aald 'n blink toe
korns. As Suid -Afrika verrykte uraan in plaas van
gewone ura an in die toekoms kan uitvoer , sal dit eko
omies vir o~s land en vir ons goudmyne geweldig baie
cteken. Ind ien verdere ontwikkelings tot 'n aansien
li~ e d ali~g in die koste van kernkrag tot gevolg kan
e, kan d it van besondere betekenis wees wat betref d ie
ont souting van seewater, iets waarin ons baie belangstel.
' ~ Ander baie belangrike gevolg van ens eie ver
rykmgsproses is dat Suid-Afrika nou onafhanklik is
van die Buiteland ten opsigte van verrykte uraan . Ons
kan dus met ons eie kernenergieprogr am voortgaan
sond er die vre es van boikotte,
D ie verdere ontwikkeling van die nu we proefaan
leg sal met belangsteJIing gevolg word. Suid-Af rika
het nou die gel eenth eid am aan die were ld te toon dat
hy 'n ware kernrn oondheid is wat sy bydrae tot vreed
same gebru ike van kernenergie wil lew er.
D R. J.W.KOE N E N PRO F . W . L.M O UT O N

Afskeid

Prof.

J. F.

Kemp

Die W.N.N.R. het prof. J. F. Kemp, professor in
Me ganiese In genieurswese aan U .S. tot die einde van
1970, aangestel as Vi se-pre sident in sy hoofbestuur
vanaf 1 Januarie 1971.
Prof. K emp is in N ovember 1928 gebore en het di e
grade B.Se. Ing. en M.Ing. met lof en di e Ph.D . (Ing.)
graad te Stellenbosch beha al. Hy was o.a. werksaam en
het ondervi nding opg edoen by d ie S.A. S., die
W .N.N.R., di e N ational Ph ysical Labor atory (E nge 
land), di e Me chanical Eng ineering Laboratory ( Skot
land), die Max Planck-instituut (Duitsland ) en die
Universiteit van P ret oria. H y het prof. R. L. Str as
zacker te Stell en bosch as p rofesso r opgevolg en was
op verskillende tye dekaan van die Fakulteit van Inge
nieurswese. H y was in die h oedanigh eid behulpsaam
met die inste llin g van 'n graa dkursus in propulsie-inge 
nieurswese in samewerking met die W.N .N,R. se N a
sion ale Instituut vir Verdedigi ngsnavorsing.

Die Sekretaresse van die Rektor
In d ie daagli kse roetine van die sekretaresse/tikste; ' ~
van di e Rektor duik elke dag 1001 en nog 'n ekstra
probleem op ... Kris isse, soos prof. Bun Booyens dit
beskeyf het, toe hy nog Persoonlike Assistent van die
Rektor was,
So 'n dame moet baie uits onderlike eienskappe he ,
want benewens om te kan tik en snelskrif te kan be
oef en, moet sy oa k h ierogliewe kan ontsyfe r. ("Wa t
is die woord nou wee r ?" )
Sy moet die Rektor (en soms sy Assistent ook) be
skerm. " Ho e kan ek 'n afspraak met di e Rektor key as
daar 'n tierwy fi e voor sy deu r sit ?", het iemand ver
twyfeld uitgeroep . D ie " ma n met die groen hoedjie"
het eendag, toe hy nie tot die Rektor toegel aat kon
word nie , weens talle afsp rake wat reed s aang eteken
was, gevr a : " Maar din k hy dan hy is K ieng Jorts?"
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Oor wat "privaat, vertroulik, en hoogs vertroulik"
is, moet sy haar mond dig hou; sy moet soms alles weet
van dinge waarvan sy inderwaarheid niks weet nie ;
dikwels moet sy maak of sy niks weet van dinge waar
van sy alles weet nie. Sy moet ongeveer al die reels en
regulasies van die Universiteit ken en een-derde van die
adresse in die land in die hande kan kry.
Wanneer die twee telefone op haar lessenaar albei
gelyktydig lui, en boonop twee persone by haar lesse
naar, een by die glasloket en drie in die wagkamer op
haar wag, mag sy wel "voe! of sy mal word", maar
vriende!ik moet sy bly. En moenie praat wanneer 'n
hele dag se afsprake gekanselleer en elders ingepas
moet word nie! Haar smal skouers moet breed wees,
maar soms kwel sy haar : " Op wie se boek kom al die
noodleuens wat ck moet vertel?"
Mej. Maritha Cronje het Stellenbosch se Rektore
nege jaar getrou, knap en wellewend gedien. Nou het
sy en mnr. Egmont Human hulle skape in Oos-Londen
bymekaar geja. Mag hulle baie ge!ukkig wees.
En liewe lesers van Matieland, nege jaar lank het die
kopie van Matie!and deur haar tikmasjien geloop. Baie
dankie, "Juffrou" !
Haar opvolgster is 'n ewe bekwame en vriendeIike
dame, mev. J. M. lambrechts, wat ook al 'n paar jaar
lank die kantore van die Rektor en die Registrateur
op haar tikving ers ken.

M ev. 1- M. Lamb recbts en me]. M.
gesellige luitn ,

1-

Cronj« iii

Oud - Maties
'.

Dr. Eiselen eerste Kanselier van die
Universiteit van die Noorde
25 September 1970 te Sovenga
Dr. W. W. M. Eiselen, B.A. (Pretoria); M.A. (StelL).
Ph.D. (Hamburg); Ph.D. (h .c.) (P .E.).
Huldigingsrede deur Prof. 1- N. de Villiers, Rektor
van die Uniuersiteit van Stellenb oscb. (Verkort)

In sy huldigingsrede het prof. De Villiers o.a. gese dat
dit vir die u.s. 'n besondere voorreg is dat hy as Rek
tor aan hierdie inhuldiging van 'n oud-student en 'n
oud-professor mag deelneem. Die bande met die alma
mater van prof. Eiselen, wat sy M.A. -graad op Stellen
bosch behaal het en van 1926 tot 1936 daar dosent in
Volkekunde was, word hiermee nog hegter geknoop.
Die versoek dat juis die Rektor van die Univ ersiteit
van Stellenbosch die inhuldigingsrede moet voer, bring
besondere eer aan Stellenbosch mee.
GELUKWEN SE

Prof. De Villier s het vervolg : Dit is 'n uiters gedenk
waardige dag vir die Universiteit van die No orde, wa
so pas kon ek getuie wees van die oorh andigin g deur
Sy Edele die Minister van Bantoe-onderwys van die
Akte van Onafhanklikheid aan hierdie Universiteit,
Laat my toe om as Rektor van die Universiteit van Stel
lenbosch, namens die Raad en die Senaat, my hartlik
ste gelukwense oor te dra aan Sy Edele die Minister van
Bantoe-onderwys en sy Dep artement met die bereiking
van 'n nuwe mylpaal wat sovee! goeds inhou vir die
Bantoemense van Suid-Afrika.
Mag die seen van die Here rus op die Universiteit
van die N oorde en mag die invloed wat hierv andaan
uitgaan, strek tot voortdurende heil van al die mense
wat deur hierdie universiteit bedien word.

W . W. M. E I S E LEN

I
I

.

I

Nou keer ek terug tot Werner Willi Max Eiselen wat
op 13 ]unie 1899 op Middelburg (Tvl.) gebore is. Sy
vader was 'n sendeling en sy moeder 'n sendelingskind.
Sy skoolopleiding het hy aan verskillende Transvaalse
skole geniet, Hy het die B.A.-graad te Pretoria en die
M.A.-graad in 1920 te Stellenbosch behaal. Daarna is
hy na die Universiteite van Hamburg en Berlyn waar
hy die doktorsgraad in Volkekunde aan die begin van
1924 verwerf het,
In 1926 is hy as senior lektor aan die Universiteit
van Stel1enbosch aangestel om 'n departement vir die
studie van die leefwyse en tale van die inheemse volke
van Afrika op te bou. In 1933 is hy bevorder tot pro
fessor. Prof. Eiselen was die eerste volwaardige gekwa
lifiseerde persoon, met die hoogste akademiese graad,
at in Suid-Afrika Volkekunde doseer het,
~ In 1949 is hy aangestel as Sekretaris van NatureUe
sake en tot 1951 het hy as Voorsitter van die Naturelle
Onderwyskommissie die lande van Suidelike Afrika
besoek om eerstehandse inl igting vir 'n algemene Ban
toe- en Onderwysbe1eid in te samel.
As Sekretaris van Naturellesake het prof. Eise1en die
geleentheid gekry om sy gedagtes in die praktyk toe te
pas. Hy kan dus beskou word as cen van die argitekte
van d ie beleid van diverse vryhede in 'n veelvolkige
Suid-Afrika, Hierdie beleid kristalliseer oak vandag
hier waar die Universiteit van die N oorde as 'n onaf
hankl ike instel1ing tot stand gekom het .
PULA E TLO N A

" Want daar is ek gebore .. .
Ou Stellenbosch die roep my,
En ek moet ga an .. ."
Matieland het so effens deur die lys van name van
oud -studente uit hierdie tyd geblaai en onder die be-.
kende name (om net 'n paar te noem) opgemerk :
Die Staatspresident en mev. Fouche
Mev. Betsie Verwoerd
Hoofregter 1. C. Steyn
Appelregter A . B. Beyers
Dr. P.O. Sauer
Dr. W. W. M . Eiselen
Prof. E. P. Groenewaid
Dr. J. E. Holloway
Dr. M. H . de Kock
Dr. M . S. Louw
Mnr. Stephen Eyssen
Oud-ministers S. P. Ie Roux en P. M. K . Ie Roux
Mnr. H. R. Malan
Dr. H. 0 . Monig
Prof. A. H. Murray
Prof. C. G . W . Schumann
Dr. Len Verwoerd
Dr. T. E. W . Schum ann
Dr. 1. P . Schabort

Mnr. A. Stadion, een uan die oudste nog leuiende
oud-Maties, ontvang die eerste «itn odiging na
die saamtreli van mn r, A. J. Esterhuvse,
A ssistent-direkteur van Ont wikkeling. M nr. Stadion
het in 1898 aan die Victo ria-Ko //ege ingeskry f .

Dit is moeilik am aan iem and te dink wat geskikter is
vir hierdie amp as prof. Eiselen. Met hom as kanselier
wag daar groat voorspoed op hierdie uni versiteit. .P ula
e flo na" (D ie reen kom) .

ud-Maties van
1866 tot 1925
Meer as 'n duisend uitnodigings is deur die Departe
ment van van Ontwikkeling van U.S. gerig tot die oud
Maties in die groep 1866-1925. Die datums dui nie
op geboortejare nie, maar wei op studentetyd ! Dit is
nie elkeen wat kan saampraat nie! "Onthou jy
nog ... ? Hoeveel kleinkinders het jy .. . en agter
kleinkinders? Foei tog, arme . .. is ook nie meer by
ons nie."
Van heinde en verre kom hulle vir die gel eenth ede
op 9 en 10 Desernber . . .
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Dr. P. C. Schoonees
Prof. J. c. Swart
Prof. F. E. J. Malherbe
Prof. Jac. J. Miiller
Dr. C. H. Neveling
Dr. W. J. Pretor ius
Prof. S. J. Pretorius
en nog sommer baie ander.
Die Oud-Maties word in Monica (0, heerlike ge·
dagte !) gehuisves. Wie sal na dese ooit kan se dat
Stellenbosch verkramp is? Daar word met die stywe
litte rekening gehou, want 'n geneesheer, 'n tand
arts en 'n bankd iens is in Monica beskikbaar.
Heelwat uitstappies vind pl aas en die gradeplegt ig
heid op Donderdagvoormiddag word in akademiese
drag bygewoon . Met die noenma al, die midd ag, is die
kanselier, dr. John Vorster, ook teenwoordig.

Die Onvergeetlike Twintiger Jare
In Mat ieland van April 1971 ste1 ons rnnr. C. D. M arx
van Oos-Londen op geesdriftige wyse aan die woord
oor die reuse van sy tyd !

Die Nuwe Uitvoerende Komitee
van die F.A.K.
Nad at prof. H . B. Thorn agtien jaar lank die voor
sitter van die Uitvoerende Komitee van die F.A.K.
was, het hy hom met die tweejaarlikse verkiesing op
8 Julie vanj aar nie weer in die hoedanigheid verkies
baar gestel nie.

Die volgende persone wat as oud -studente, dosente
of in erehoedanigheid aan die Universiteit van Stellen 
bosch verbonde is, is tot lede van die Uitvoerende
Komit ee verkies :
Ds. D. P. M. Beukes (Voorsitter)
Prof. G. G. Cillie
Prof. G. Cronje
Prof. F. C. Fensham
Dr. A. C. Hartman
Prof. S. P. Olivie r
Dr. A. P. Treurnicht
Die ander lede is;
Mnr. Schalk Botha
Mnr. A. G . S. Meiring
Prof . A. N. PeIser
Prof. H. J. Strauss
Marieland wens die lede van die Uitvoerende Kom
tee 'n vrugbare, gei'nspireerde en inspirer ende diens
termyn toe.

Oud-Matiesaamtrek te Pretoria
Die Oud-Maties van Pretoria bet die nuu/e Rektorspaar
van Matieland op 'n baie gulle wyse ont vang.
Die onthaal wat op 12 Augustus 1970 in die
K iosk, Pretoria Fonteine, gehou is, is deur ongeveer
3 0 0 Oud-M aries bygewoon.
Op meegaand e foto uerheer di e voorsitter,
dr. J. J. D . IJ7'ill ers en m eu. Willers in druk gesprek
met prof. en rneu. De V illiers .

Fakulteit van Regte se Halfeeufees 197 1
Die Fakulteit van Regte vier oak sy vyftigste bestaans
jaar in 1971. As hoogtepunt word 'n eendaagse reiinie
beplan in Aprilmaand (die definitiewe datum moet
nog vasgestel word). Die verrigtinge sal o.a. bestaan uit
'n referaat of twee in die oggend, besigtigingstoe re
deur die "nuwe" Matieland, sportbedrywighede in die
middag en 'n formele dinee die aand. Met oud-studente
soos die huidige Premier en Hoofregter beloof dit om
'n kleurryke byeenkoms te wees.
Alle oud-B.A.-, B.Comm. (Regte)- en LL.B.-studen
te is hartlik welkom. Om verdere besonderhede skryf
aan:
Die Voorsitter,
Juridiese Vereniging,
Ou Hoofgebou,
Stellenbosch.
Laat ons sekerlik van u hoor !

Bevorderings in Hoe Onderwysposte
Matieland wens graag die volgende persone hartlik ge
luk met hulle bevorderings in die onderwys ; mag hulle
arbeid vrugbaar en aangenaam wees. Die Universiteit
van Stellenbosch koester die vertroue dat die onder
linge samewerking tussen die verskillende departe
mente wat deur hierdie persone verteenwoordig word,
en die Universiteit, ewe hartlik as in die verlede sal
wees.
Dr.], T. van Wyk, voorheen Direkteur van Onderwys
van Suidwes, is aangestel as Sekretaris van die Departe
ment van Nasionale Opvoeding.
Mnr. P. Grobbelaar, voorheen Adjunk-sekretaris van
ultuursake, is bevorder tot Direkteur van Kultuur
sake.

r. W. K. du Plessis, voorheen Adjunk-sekretaris van
Hoer Onderwys, is bevorder tot Direkteur van Hoer
Onderwys.

Persoonlik
Ds.], H. Steenkamp van Windhoek bet aan die begin
van Junie sy emeritaat aanvaar. Sedert die stigting van
die Sinode van Suidwes-Afrika, dertien jaar gelede,
was hy moderator van die vergadering. Ds. Steenkamp
is aan die einde van 1934 op Stellenbosch tot die be
diening toegelaat. In 1947 is by na Windhoek waar
by nou na 23 jaar afgetree bet.

Ds. J. T. M. de J. van Arkel, Hoofsekretaris van die
Bybelgenootskap van S.A., het lewenslange erelidmaat
skap van die Amerikaanse Bybelgenootskap ontvang.
Dit is ter erkenning van sy werk i.v.m. Bybelversprei
ding en as dee! van die herdenking van die r yo-jarige
bestaan van die plaaslike Bybelgenootskap .
.

C.,.

Ds.
Liebenberg van Hartskroon, het ook sy erneri
taat aanvaar na 'n bediening van meer as 40 jaar. Hy is
in 1929 gelegitimeer.
Dr. Douw G. Steyn is reeds sedert 1968 lid van die
Editorial Board of the International Society of Fluoride
Research. Dr. Steyn is ook verbonde aan Noristan
Laboratorium Bpk. en is dus in staat om sy navorsing
nog steeds tot heil van ons volksgesondheid te beoefen.
Dr. Helmut Morsbach (M.Se. Stell.) stuur sy hartlike
groete uit Glasgow (Skotl and). Nadat hy 2! jaar in
Tokio, Japan, aan die International Christian Universi
ty klas gegee het, is hy nou weer voltydse dosent te
Glasgow in die departement Sosiale Sielkunde.
(Die Redakteur waardeer u getroue kennisgewings
van adresveranderinge. Veel sukses en gelukkige ver
blyf word u toegewens.)
Prof. Johannes W . Daneel, Pk. Mooinooi, Tvl ., wat sy
B.A.-graad in 1920 op Stellenbosch behaal het, verkeer
nog in goeie gesondheid. Hy het in 1959 as Rektor van
die Potchefstroomse Onderwyskollege afgetree. Van
1921 tot 1924 was hy 'n Rhodes-skolier te Oxford waar
hy die graad M.A. behaal het. Hy hou hom tans nog
besig met boerdery.
Dr. Johan le Roax (B.Se. Stell. 1959), senior lektor in
die Departement Grondkunde aan die Universiteit van .
Natal, bet in 1964 aan gemelde universiteit die _
graad M.Sc. Agric., en in 1967 die graad Pb.D. be
haa!. In 1967/68 was by vir navorsing in die V.S.A.
Mnr. N. H. S. Bosma, qe Laan, Bellville, is met in
gang 1 April vanjaar tot Finansiele Bestuurder van die
Nasionale Boekhandel-groep van maatskappye bevor
der.
Mnr. Ian Boden-David (B.Sc. Bosbou 1967) bet na
Kanada vertrek vir 'n studietoer en om daar drie jaar
tewerk.
Mnr. Hansie (F. R. J.) Siibnge (B.Sc., M.Sc., S.O.O.
Stell.) is tans inspekteur van Onderwys met standplaas
Beaufort-Wes, nadat by te Bellville afgetree het.
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Mm'. Bernard Scheffler het die graad D.Phil. in teore
tiese fisika aan die Universiteit Oxford behaal. Hy is
'n oud-Ieerling en 'n Rhodes-beurshouer van die Paul
Roos-Gimnasium op Stellenbosch en het die M.Se.
graad op Stellenbosch behaal.
Dr. Willie Serjontein, (M.A. Stell. 1951) en mev.
Serfontein (Onderwysdiploma in Musick 1949) het
as die derde predikant en predikantsvrou na die N.G.
Moedergemeente op Stellenbosch gekom. Voorheen
was hulle op Kimberley, Richmond en George.
Ds. Johannes M. Benade (B .A. 1929) is as emeritus
tans woonagtig op Uvongostrand, Suidkus, Natal. Hy
was vroeer o.a. skriba van die Algemene Sino de van
die N.G. Kerk van Transvaal, skriba van die Raad van
Kuratore van die Teologiese Fakulteit van die Universi
teit van Pretoria en by sy uittrede was hy assessor van
die Sinode van die N.G. Kerk, Transvaal.
Dr . C. F. Slabber van die Fakulteit van Geneeskunde
van US. is benoem as professor van Verloskunde en
Ginekologie aan die Universiteit van die O.V.S.
Dr. H. J. H. Claassens van die Fakulteit van Genees
kunde van US. is onlangs verkies tot " Fellow" van
die Royal College.

Mnr. J. A. Stofberg, besturende direkteur van die
Boland se Eksekuteurskamer, is in die direksies van die
Stellenbosch-Distriksbank en die Unie- en Nasionale
Versekeringsmaatskappyaangestel.
Mnl'.lulius Pauw, B.A. (1937), S.O.D. (193 8), M .Ed .
(1951) , voorheen hoof van die Hoerskool Punt,
Mosselbaai, is aangestel as die S.A .O .U se verteen

woordiger in die Advieskomitee van die Kaaplandse
Onderwysdepartement met hoofkwartier in Kaapstad.
Die Kornitee moet o.a. aan skoolkomitees leiding gee
i.v.m . die aanstelling van skoolhoofde en i.v.m. sorn
mige ander bevorderingsposte.
Hy is in die teenswoordige Zarnbie as sendelingseun
gebore; was skoolhoof op Kingwilliamstown,
Swellendam, Kimberley en Mosselbaai ; was jare lid
van die Hoofbestuur en in 1965/66 voorsitter van die
S.A.O.U

Mnr. Herbert G. Smit, dosent aan die Landboukollege
Grootfontein, is in April 1969 bevorder tot Senior
Vakkundige Beampte (Voorligting) in die Departe
ment Landbou-tegniese Dienste.
Mej. loan Marx (B.Se. 1957 Stell.) is die afgelope ses
jaar verbonde aan die Imperial Cancer Research In
stitute, Londen, ma ar keer aan die einde van die jaa
terug na S.A .
Sy het o.a. in Londen vir Kenneth McKellar, die
bekende sanger, met sy Afrikaanse uitspraak en in
tonasie gehelp !
OUD-MATIE S IN O O S - L O N D E N

Die Rektor en rnev, J. N . de Villiers het op Saterdag,
8 Au gustus, 'n saamtrek van oud-Maties in Oos-Londen
bygewoon . Die opkoms was baie goed en 'n besonder
aangename gees het geheers.

ap m eegaand e fo to verskyn van l.n.r. :
Mnr. Marais, m eu. De Villiers, prof. J. N. d e V illiers,
mev . Marx, mnr. C. D. Mar x ( Algemene Voorsitter},
('n Verdere foto verskyn in April 1971.)

TAAIOUO-MATIES

Mej. C. Booysen van Groenpunt stuur RIO vir die
Matielandfonds vir die volgende 10 jaar, want "Ek
is nou 70 en sal oor 10 jaar dood wees van die ouder
dom".
(Nie iemand met u sin vir humor nie! Matieland
verwag u volgende bydrae in 1980. -Red.)
NOG 'N HOOGBEJAAROE OUO-MATIE

Prof. F. D. du Toit Malherbe, M.A., Ph.D., D.Se.,
broer van proff. Fransie en wyle I. de V . Malherbe
van Stellenboseh, wat tans as afgetredene op Klein
brakrivier (Mosselbaai) woon, het op I Oktober negen
tig jaar oud geword. Sy eggenote het hom op 6 April
19690ntval.
Prof. Malherbe het in Junie 1900 die Interrnediere

B.A.-eksamen aan die Victoria-Kollege afgele, By het
in Duitsland verder gestudeer en was van 1908 tot sy
aftrede in Desember 1941 aan die ou T.V.K., die latere
Universiteit van Pretoria, as dosent verbonde.
MATIELANO SE NIE-AMPTELIKE
AMBASSAOEUR

Dr. Jan van den Berg van La Briqueterie, Bordigny,
Breteuil-sur-Iton, het weer 'n bydrae tot die Mat ieland
fonds gestuur. Dit gaan dus nog goed met hierdie
vriend van Stellenbosch en van Suid-Afrika. Dr. Van
den Berg was tot 1967 die Nederlandse Ambassadeur
en deken van die diplomate in Kaapstad.
Mnr. J. L. [ordaan, voorheen van die Dept. van Ont
wikkeling van U.S., het by die Universiteit van Port
Elizabeth in diens getree om hulle Departement van
Ontwikkeling te organiseer.

Studentebedrywighede

Dagbreek-gedenkboek
Dr. D. J. Malan, Posbus 396, Bloemfontein, was die
heel eerste wie se R2.00 vir die Dagbreek-gedenkboek
ontvang is. Dit het U.S. op 20 Augustus bereik.
Sy tjek was korrek uitgemaak aan: Dagbreek-publi
kasie, p.a. mnr. J. J. Oosthuysen, Departement van
Ontwikkeling, Universiteitskantoor, Stellenboseh.
Hiermee kan mnr. P. J. Lombard, Direkteur van
Ontwikkeling, nou die aparte bankrekening open soos
belowe in Matieland van Augustus, bl, 33.
Die snelle reaksie van oud-Dagbrekers en ook ander
belangstellendes is uiters waardevol om die oplaag
van die gedenkboek te bepaal,
DIENAAM?

Wil i~mand 'n beskrywende bondige naam aan die
publikasiekomitee voorstel?

Wi! iemand 'n antwerp maak vir die stofomslag ?
Gee asb. kennis aan mnr. O. S. Bosman, Dagbreek,
Stellenboseh.

Anekdotes, Herinneringe
Dringend Benodig
Die pols van die Dagbreek-gedenkboek sal eers sterk
klop wanneer 'n bydrae ontvang is oor die gebou self,
die "quad", die daktuine, die kombuis (spyskaarte,
matrones, kokke, kelners - en sjefs), die seksielewe, die
dierelewe, voertuie van Dagbrekers, huisfunksies
(dinees, danspartye, ens.), personalia, sport en sports,
bloktyd, rare figure, hoogtepunte in die koshuislewe,
prestasies van Dagbrekers (wetenskap, politiek, ekono
mie, kunste, sport, ens.), die rol van Dagbrekers in die
studentelewe (publikasies, politiek, verenigingslewe,
ens.), die verhouding: Dagbreek-Wilgenhof, dopery,
Dagbreek en die buitewereld (besoekers, hoe gaste,

[keys, ens.), strooptogte, die geestes- en geesteJike Jewe
(diskussiegroepe, C.S.V., ens.), petaljes, debakels, pri
marii, huis-, doop-, tug - en ander komitees, humor en
ems, pot pourri (anekdotes en allerlei), die dames en
Dagbrekers , briewe uit Dagbreek geskrywe wat bewaar
gebly het . ..
Die Redaksie sal graag bydraes oor voorgemelde nie
later as 15 Februarie 1971 wil ontvang nie. Die van ds.
Gerjo van der Merwe van Somerset-Wes is reeds ont
vang!
Stuur asb. aan : Mnr. O. S. Bosman, Dagbreek, Stel
lenbosch.
SPESIAAL

Oud- en huidige Wilgenhoffers en dames (van toe tot
nou): Wat dink u van Dagbrekers van toe tot nou?
(Hulle is glo manne van toet ... was hulle beter, was
hulle goed !)

Rugbytoer na Europa
Die Maties se eerstespan wat nou al in 56 wedstryde
na mekaar oncorwonne was, gaan in die komende va
kansie die volgende wedstryde speel :
12 Des. : Lissabon (Portugese universiteite) .
14 Des.: Madrid.
17 Des. : Teen Bayonne.
19 Des. : Tarbes (Tarbes en Lourdes).
21 Des.: Bourdeaux (teen Begles).
23 Des. : Parys (teen die Universiteit of die Racing
Club).
28 Des. : Teen Grenoble of in Romans.
30 Des. : Carcasonne.
2 Jan. : Barcelona (studentespan).
Dr. Appies du Toit is die bestuurder, Jannie Engel
brecht die kapte in en mnr. Albie Basson die onderbe
stuurder.

Oud-Dagbrekers, dit is noodsaaklik
dat minstens 3,000 intekcn op die ge
Springbokatlete van die
denkboek, om die uitgawe teen R2-00
Matie-atletiekklub 1970
rnoontlik te maak!
gler, v.l.n.r.: Freddie Poggenp oel, Di cky Broberg,
Stuur u de R2 asb. dadelik, plus nog AEmile
Rossouto, Danie Malan.
'n paar vriende s'n. Voeg asb. 10 sent V oor, u.l.n.r.: (I nlas) Thea Kitzhoff, Pauline Craven,
mnr. [VOl' Potgieter (afrigter) , Letetia Malan.
kommissie op tjek by.

Die Viktoriane
Die Viktoriane, Maties se ander eerstespan, is met een
punt deur die Ikeys om die tweede plek op die puntelys
in vanjaar se reeks geklop. By tye was elf senior spelers
by proewe, provinsiale wedstryde en toetswedstryde
betrokke. Die Viktoriane het dan grotendee1s uit der
despanspelers bestaan . Dit gee 'n aanduiding van die
diepte van Maties se rugbykrag.
Daar was vanjaar 1, 200 geregistreerde spelers van
U.S. en 63 spanne.

Die Akademiese Jaardag 1970
Die Fakulteit van Geneeskunde het, 5005 in die verIede ,
'n akademiese Jaardag gereel . Hoofsaaklik word 'n
reeks referate deur dosente en senior studente gelewer.
Dit bied ook geleentheid vir gesellige verkeer en voor
aanstaande persone, verbonde aan Geneeskunde, is
gaste.
Foto ( v.l.n.r.): Prof. J. N. de Villiers (Rekt or),
Sy Edel e dr. C. de Wet (Alinister van Gesondbeid),
prof. F. D. dt: T. van Zij! (Dekaan Faku!teit
Geneeskunde ] en dr . P. J. Burger (Sumeroeper van
die Akadem iese Jaardagkomitee) .

Oorhandigi ng tyde ns die jam'dag van 'n diagnostiese
stet as geskenk denr mnr. V isser van Protea H o!din gs
(re gs) aan mnr. R. de V. K otze, die beste Stellenb osse
student in A1.B., Ch .B. III (1969)'

Later

Ons Eer Bul Nagedagtenis
Mej. Margar et Wandelt is op 22 Oktober 1970 te
Pretoria oorlede. Sy was dertig jaar lank 'n kleurryke
dosent aan die Konservatorium vir Musiek te Stellen
bosch.
Sy is in Breslau gebore en het sang in Konigsberg en
Berlyn bestudeer en later veral rolle in operas van
Wagner vertolk. In 1927 het sy na S.A. gekom en in
dieselfde jaar sanglektrise geword. Sy en herr Hans
Endler het 'n lang tyd van vrugb are samewerking aan
die Konservatorium gehad . Die name van die bekendMej. Wandelt in ernstige gesprek met
dr, Tbeo Schumann tydens 'n saamtrek van
oud-Maties te Pretoria op [2 Augustus [970
slegs twee en ' n halwe maand voor haar dood.

ste sangers en sangeresse in S.A. verskyn onder die lang
Iys van haar studente.
Haar laaste jare, sedert sy in 1957 SteIJenbosch ver
laat het, het tussen Potchefstroom, Pretoria en Kaap
stad gewissel.
Prof. Reubin Nel, D.Se. (Stell.), gewese hoof van
die Navorsingsinstituut vir Vrugte- en Voedseitegno
logie op SteIJenbosch, is op 17 Oktober vanjaar onver
wags op 66-jarige ouderdom oorlede.
Hy was 23 jaar lank hoof van die N .I.V.V. en het
verlede jaar met pensioen afgetree. Hy laat sy vrou,
sy seun Jan (Iektor in Dierkunde te Ll.P,') en sy dog
ter Anna-Marie (onderwyseres te Kaapstad) agter.
(Sien Matieland, April 1970, bl. 37.)
LANK IN DIE ONDERWYS

Mnr. Roland John Eyssen, 'n jonger broer van Stephen
Eyssen, en ook 'n oud-Matie wat Geskiedenis, Fisika,
Latyn en Musiek gestudeer het, en van wie die lied
"Tot jy korn" in die F.A.K.-sangbundel opgeneem is,
het na 51 jaar in die onderwys - die hele tyd te Yan-~
wyksdorp - afgetree. Hy was bekend vir sy deeglik~ j
afgerigte kore en was ook 30 jaar lank superintendent
van die koshuis.
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Matielandfonds

Tot op 21 J ul ie 1970 het ons lesers R8,2S6 .86 tot die Maliel andjonds bygedra. On s erken me t dank en waarderi ng die
volgende bydraes wat sede rtdien on tvang is:

L. IP. -

AIle tjeks en posorders moet asse blief aa n die Malielandjonds betaal baar gem aak word.

Totaal (t ot 21 Julie 1970)
Alber tyn, mej. J., D .M .R. Een heid, Onderste 
poort (Tvl .) . . .
Beamish, mnr. Roy, Pos bus 17, Lansdowne .. .
Benade, ds. J. M ., Posbus 135, Uvongo
strand
Bezuidenhout, mnr. J. ]. P., Posbus 260, Sasolburg
... .. , . ..
Bonn et, mev. eM., Posbus 117, Brandf ort ..
Booysen, rnej, C, K elvinhof 4, Groenpunt ..

R8,2S6.86
2.00
20.00
5 00

3.0 0
1.00
10.00

Bosman , mnr . C , H enbro H ouse nr . 8, K imber
ley . ..
Bosman, rnnr . F. H ., Posbus 172, D urban vill e
Briers , mnr . D . B., Posbus 302, Kroonstad .. .
Brits, mnr. en mev. R. J. N ., N yalastraat 3,
W elk om .. .
Cloete, mnr. F. A., Posbus 1304-(, Luand a
(Angola)
D aneel , prof. J. \'iI. , Posbu s 10, M ooinooi
(T v!.)

2.0)
2.)0
2.00
2.00
) .00
2.00

OUD-MATIEBAADJIES
Prys R25.00
Alle N ommers altyd in V oorraad
Die Nuwe Terylene Oud-Matiedas
so pas ontvang Prys R2·3 5
Skryf aan:

pikkie blommaert
mansuitruster

stellcnbosch

Posbus 94
S fellenbosch

D e Bru yn, mnr . en mev . Jan, H avenlaan 3,
Rob indale, Randburg
De V illi ers, mnr. A. H. , Posbu s 29, Piet
Reti ef
De Vill iers, mnr. J. S., Pk. Riverview , Zulu
land
Dippenaar, mor. A. P., 3e Straat nr . 6, Sishen
Du To it, rnnr . B. Maree, Pis 76, Pretoria . . .
Du T oit, rnnr. F. P. J., Posbus 129, Lydenburg
Erasmus, mnr . G . J., Pia S.A. Wolraad , Posbus
435, Queenst own ...
Franzse n, dr . D . G., Lawleystraat 45, \1Vater
kloof, Pr etoria
Gevis ser, rnnr, D ., Posbus 61381, M arsh allt own
GiJdenhuys, mej . 0 ., Laerskool George-Suid,
G eorge
H err e, mnr, H ., Wa kterlaa n 139, Waverley,
Pretoria . ..
H eyns, mnr . A., Posb us 120, Umt ata
H ugo, mnr. P. G., Posbus 23, K aapstad .. .
Kearn ey, de. J. F., Posbus 186, Nylstr oom
La Grange, rnnr . C C, Posbus 217 , Pr etoria ...
/ Le Roux , rnnr . J., Privaatsak 9°21, Pieterm ar it z
burg
Le Roux, rnnr . M . S., Hofmeyrstraat 14, Stel len
bosch
Mans, mnr . 1. , Porterskool, Pk. Retreat ...
Mojet , mnr, P. C, Liberator 207, Shillingstraat ,
Qu eenstown , P retor ia
Moller, D s. G . S. Murraystraat 6, Welling ton
Mos tert, rnnr. F. J., Markstraat, H opefi eld ' "
N aude, mev . A. C, McCabespruit, Posbus 16 2,
Clocolan
Odend aal, mej . R., Schoonzicht Woonstelle 304,
D e K ockstr aat , Sunnyside, Pretoria
O'Kennedy, mnr . H. F., Le Rouxstraat, M ontag u
Potgi eter, mor . M . G., Posbu s 176 , Al exand ria
Pretorius, mnr . M ., Posbus 905, Pr etor ia ...
Prinsloo, mev. 1., Posbus 166, Hoopstad
Rossouw, mnr . D . G ., Kalkkuillaan 87, Od en daalsrus ...
Schmid t, ds. J . R., De ven ishstr aat 89, Sunn y
side, Pr etor ia .. .
Schoonees, mnr. 1. J ., Nooitgedag, Ackermann
f
straat 5, Stellenbosch
Smalberger, mnr . G . F., Dept. Justisie, Privaat
sak 81, Pr etori a
Smit, mn r . D . J. van 1., p.a. Alwarwo (Ed ms.)
Bpk ., Voort rekke rwe g 129, Parow
Srnit , mnr. G . E., Von Wiell ig hstr aat 345,
Pretoria
Van den Berg, de. J an , "La Briqu eter ie" ,
Bord igny par Breu il-su r-It on, Eure-Fra nce _. _
Van der Me rw e, d r. en mev. CR., Ar cadia
straa t 870, Arc adia, Pretori a
Van de r Me rwe, rnnr. G. J., M or ester, Po sbu s
20, Pk. Koue Bokkeveld
Van Ni ekerk, me j. G. J., Nederwyk 30 1, V er 
meulenstraat 587, Arcadia, Pretoria . ..
W essels, mnr . P. 1. , N ico Malanstraat 2, Strand
T otaal (t ot 3 1 Oktober 1970)

'N KEUR UIT ONS JONGSTE BOEKE
APOCRYPHA deur M. M. Walters
'n Nuwe bundel gedigte van M. ,..
Walters. Sy vorige bundel, CABALA,
is reeds met die W. A. Hofmeyr-prys
en die Eugene Marais-aanmoedigings
prys bekroon.

10 .00
5.00
2.00
5. 00

NAG VAN LEGIO deur P. G. duPlessis
'n Moderne drama waarin die ver
woestende werking van die bose
treffend uitgebeeld word.

5.00
2.00

DIE ANDER WERKLIKHEID deur Ernst
van Heerden
Prof. Van Heerden se jongste bundel
letterkundige beskouings.

1.00
5. 00
2.00
5. 00
10.00
8.00

MEN£ TEK£L deur prof. P. D. van
der Walt
'n Bundel letterkundige studies en
kritieke.
DIE KUNS EN DIE GEMEENSKAP
Refera te gelewer by die [aarverga
dering van die Suid-Alrikaanse
Akademie vir We!enskap en Kuns.
Hierdie bundel bevat bekende
reterate soos die van prof. A. P.
Grove oor die Literatuur en die
Gemeenskap.

z .oo
7 .5 0
5-°°

KANEEL deur T. T. eloete
Studies oor die poesie. prosa en die
kunsteorie.
SUID-AFRIKAANSE BIOGRAFIESE
WDORDEBDEK onder redaksie van dr.
W. J. de Kock
Hierdie pragboek, Deel I in 'n
beplande reeks van ses, bied 'n
enkele, basiese bron van gesag
hebbende inligting oor persone wat
vern ame bydraes tot ens geskiedenis
gelewer het. Deel I bevat 568 bio
grafiee en beslaan 933 bladsye.

1.00
2.00
1.0 0

5.00
2.00

2 .00

SU I D-AFR IKAANSE BIOGRAFIESE
WOORDEBOEK 'n Naamlys
Die boek bevat 'n Iys van ane name
wat die redaksie beoog om in die
voltooide stel van die Biografiese
Woordeboek op te neem.

2.00

2.00

DIE KULTUURGESKIEDENIS VAN DIE
AFRIKANER Redak!eur prof. P. de V.
Pienaar
'n Nuwe uitgawe, in een band, van
'n bekende boek waarin die Afrika
ner rekenskap gee van wat hy aan
kultuur besit.

3.0 0
3.00
4. 0 0

PRE SIDEN T STEYN deur Johannes
Meintjes
Die eerste volwaardige biografie in
Engels oor die .Iewe van die laaste
Presiden t van die Repubhek van die
Oranje-Vrystaa t.

5. 00
5.00
2.00
R8,467.01

Uilgegee deur TAFELBERG·U1TGEWERS Kaapslad
Verkrygbaar by die naaste tak van
NASIONALE BDEKWINKElS BEPERK
en by aile ander boekhandelaars.

1

715/A

Oud-Maties! U Adresse
Die Universiteit van SteIJenbosch will graag sy band behou met aIle oud-Maties.
Indien useIf, of 'n ander oud-Matie van wie u weet, nog nie Matieland kry nie, vuI asseblief die vormpie in
en stuur dit aan die redakteur.
'.
Gebru ik ook die vormpie om veranderin g van adres aan te dui. Iemand wat kennis gee van 'n adresverande
ring verbly die hart van die redakteur.
DRUKSKRIF A SSEBLIEF

Aan : Die Redakteur, Matieland, Departement van Ontwikkeling. Universiteitskantoor, Stellenbosch.
Van en Voorname :

.

Prof., Dr., Ds., Mnr., Mev., Mej. :

Nooiensvan :

..

Werkadres :

..

]...

.. . . . .. . ... . ... . . .. .. . . . . . .. . .. . .. ... ... . .. .. . . .. . .. . ... . . . .. . ... ... . .. . . .... . . . . .. . . .. . . . .Telefoonnommer :

.

~

Wo onadres :

~

. .. .. .. . .. .. . . .. . .. . . .. .. . ... .. . .. .. . . .. .. . . .. . . . . . .. ... . .. . . . . . .. . .. . . . .. .. . . . . ... . . .. . . .Telefoonnommer :

.

-

Graad (Grade) en/of Diploma(s) aan die Universiteitvan Stellenbosch verwerf, met jaartalle:

.

~

Huidige betrekking:
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~
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My vorige adres was:

..

Verdere besonderhede (prestasies, ens.):
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~
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~
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DIE MATIE LAND FONDS

Die Redakteur,
Matieland,
Universiteit van Stellenbosch,
S TEL LEN B 0 S C H .

Geagte Heer,
Aangeheg is my bydrae tot die Matielandfonds ter bestryding van die druk- en verspreidingskoste van Marie
land.
Naam (Prof., Dr., Ds., Mnr., Mev., Mej.) :
.

Bydrae: R

.

(Maak tjeks asseblief betaalbaar aan die Matielandfonds. Bydraes word erken per kwitansie en in Matieland.)

STAAL
VIR VOORUITGANGI
YSKOR, wat reeds meer as driekwart van Suid-Afrika se staalbeno
digdhede voorsien, is tans besig met 'n grootskaalse uitbreidings
program, teen 'n koste van R1 OOO-miljoen.
Daar bestaan geleenthede vir interessante en lonende betrekkings
in hierdie groeiende onderneming, wat werke op Vanderbijlpark, in
Pretoria en Newcastle, asook verskeie mynsentrums omvat. YSKOR
het die dienste nodig van bedryfs- chemiese, elektrotegniese, metal
lurgiese, mynboukundige en werktuigkundige ingenieurs, terwyl
gegradueerdes in wetenskappe, lettere en handel in sy tegniese
en administratiewe departemente geplaas kan word .
YSKOR-werknemers geniet die voordele van ' n pensioenskema,
mediese bvstand, 'n huiseienaarskema, 'n verlofbonus, 'n groep
lewensversekeringskema, ontspanningsfasiliteite en ander welsyns
geriewe.

SU I D-AFRI KAANSE
INDUSTRIELE
Hoofkantoor:

YSTER

KORPORASIE,
Posbus 450

EN

STAAL
BEPERK
Pretoria

Oorweeg u 'n loopbaan in
die staalbedryf saam met
talle oud-Maties? Skryf
dan gerus om nadere be
sonderhede aan die Perso
neelbestuurder.

Prod uk van Su id-Afrika
VRFA 1650
~

G edruk deu r No sio nole Hon de lsd rukkery , Bpk. -

Elsie srivi e r

