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NEE, NEE, KOEKEMOERI MOENIE
 
JOU STUDIES ONDERBREEK NIE!
 
Ek verseker jou jy moet vir geen oomblik aan geld dink nie. Dis 
bloot ondergeskik, ou kerel. 'n Spaarrekening by die Standard 
sorg vir alles. Jy trek rente sonder om van jou boeke af op te 
kyk. En moenie dink hulle gaan jou skeef aankyk net omdat jou 
rekening klein is nie. Inteendeel-selfs ekwas puik ontvang toe 
ek nog 'n lektor se salaris gekry het. En vandag? So tussen 
ons gese, my spaargeldjies lyk danig aantreklik-veral met die 
oog op my aftrede volgende jaar. En weet jy, my wou sal nie 
skroom om aan jou te se dat ek dit nooit op my eie manier 
sou kon behartig het nie. Voig my voorbeeld, man. Bank jou 
geld by die Standard-en pak die belangrike dinge van die Iewe 
met 'n geruste hart aan. 

Op die Standard kan u staatmaak 
DIE STANDARD BANK VAN SUID-AFRIKA BEPERK fi

(C.regiolrurd. Handelsbank) 

Meer as 900 kantore dwarsdeur die Republiek en S.W.A. 

&rant 214-217 



~k~ldsoosmtupas

laat ODS uhelp om dittebehou. 
Hoe moet mens regkry am te spaar as pryse daagliks styg? Wanneer jy wei spaar,
 
hoe verseker jy dat jy maksimum winste op jou kapitaal verkry? En tog ook
 
veiligheid en sekerheid?
 
Wanneer dit by geldsake kom, vra U die vratl.
 o SAAMBOU
Die antwoorde Ie by Saqmbou-Nasionaal. aa NASIONALE 
Hoe gouer u met Saambou-Nasionaal praat hoe gouer pluk u die vrugte. -.-.- BOUVERENIGlNQMJ

VZc'm-J-SAM101/1A 

Drie belangrike 
boeke oor 
Nasionalisme 
deur 
prof. dr. D. J. Kotze 
NasionalislDe I R2.50 

Nasionalisme is een van die belang
rikste ideologiee en motiverende 
kragte van die afgelope honderd 
jaar. In hierdie boek word die ak
tuele onderwerp insiggewend en 
gesaghebbend gehanteer en veral 
toegelig met voorbeelde uit die 

Suid-Afrikaanse geskiedenis. 

NasionalislDe n R5.90 

In hierdie indringende en omvat
tende tweede dee! word die ont
staan, ontwikkeling en verspreiding 
van nasionalisme deeglik beskryf. 
Prof. Kotze wy ook besonder inte
ressante hoofStukke aan die Pan
Nasionalisme. 

NasionalislDe ill R3.75 

Nasionalisme en kommunisme is 
die twee belangrikste ideologiee van 
die huidige eeu. Hierdie boek gee 'n 
duidelike en diepgaande oorsig van 
die kommunisme en die implikasies 
daarvan vir die nasionalisme. 

POSBUS 879 
KAAPSTADTAFELBERG-UITGEWERS 
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Redaksioneel
 

Die R.S.A. se Tiende Verjaardag 

In die afgelope paar jaar het die Republiek van Suid
Afrika in die teken van die "R" ge!ewe. 

Die eerste "R" het van betekenis geword toe Suid
Afrika in 1961 die konstitusione!e bande met Regina 
(die Koningin) verbreek bet en 'n Republiek geword 
het. 

Die volgende "R" het verskyn toe R.S.A. die £.S.D. 
as geldstelse! laat vaar het en die Rand as desimale 
eenheid ingevoer het. Dit is tekens van politieke en 
ekonomiese onafhanklikheid. Verlede jaar het die 
derde "R" tydens die Rio de Janeiro-wedvaart gevolg. 
In 'n tyd toe dit gelyk het of R.S.A. steeds meer in 
isolement vervaJ, is 'n skouspelagtige seilvaart van 
Kaapstad na Rio de Janeiro ondemeem. Die Kaap van 
Storme het geblyk 'n Kaap van Goeie Hoop te wees. 

In 1971 het R.S.A. tien jaar oud geword. Toe wyle 
dt. H. F. Verwoerd tydens die Statebondskonferensie 
in Londen besluit het dat Suid-Afrika die Statebond 
sal verlaat omdat die teenwoordigheid van Suid-Afrika 
as republiek vir die meerderheid van die Statebonds
Jande onaanvaarbaar was, het hy nie soos 'n verlore 
seun sy huis verlaat nie, maar het hy soos 'n onder
nemende jongman, namens sy lan~ die toekoms binne 
gestapo Ewe as 'n Jan van Riebeeck 308 jaar vroeer 
het hy ook met vrae en vrese in sy hart suidwaarts 
gereis, maar beide genoemde manne was manne van 
die geloof - en die opregte geloof beskaam nie. 

Vir die Blankes in Afrika het dit niks goeds voor
spe! toe die "Europese" regerings en Europese afstam
melinge die afgelope aantal jare uit Noord-Afrika 
moes wyk nie. Alexandrie is eeue lank nie meer die 
leidende Griekse stad van vroeer nie en Kartago nie 
meer 'n konkurrent van Rome nie, maar ver ten suide, 
selfs suid van die Terra Incognita het 'n nuwe ligpunt 
met christe!ike godsdiens en westerse beskawing tot 
stand gekom. Waarlik, uit Afrika het weer iets nuuts 
gekom, want ondanks die storme van die Kaap het die 

Goeie Hoop nie beskaam nie. Die jongste land van die 
statery van enkele jare gelede het ontwikkel tot die 
sterkste in Afrika. Dit is betekenisvol om te meld dat 
van aile e!ektrisiteit wat in die heIe Afrika opgewek 
word, 70 persent in die R.S.A. verbruik word. 

Met trots, maar inderdaad ook met verskuldigde 
nederige dankbaarbeid teenoor onse God, kan die 
tienjarige Republiek terugkyk op prestasies wat elkeen 
afsonderlik, in sy eie reg, reeds bewys dat die Burgers 
van Suid-Afrika besonderlik presteer het. SJegs enkele 
hoogtepunte soos die eerste hartoorplanting, die ver
ryking van uraan, die opbou van 'n eie vliegtuig- en 
krygstuignywerheid, die vooltooiing van die Ver
woerd-dam, die aanleg van Richardsbaai, asook die 
snelle uitbreiding van laer, hoer en hoe onderwys word 
as bewyse aangestip. 

Vorentoe Ie die taak om in hierdie veelvolkige land, 
met sy vee!heid van kleure, tale, godsdienste en ont
wikkelingspeile 'n groter mate van 'n harmonieuse 
same!ewing op te bou. Dit is bemoedigend dat by ons 
jongmense 'n diepe ems bestaan om eenheid uit die 
ryke verskeidenheid van ons bevolking te probeer 
skep - 'n ware ex unitate vires! 

Ons jongmense, as militere dienspligtiges, is reeds 
in lewende Iywe betrokke by die handhawing van ons 
militere veiligheid. Daarom kon die toeskouers met 
dankbaarheid en trots die ontplooiing van ons weer
manne aanskou tydens die wapenskou met die Repu
bliekfees en ook hier op Stellenbosch toe die Regiment 
Universiteit Stellenbosch sy kosbare vaande! in ont
vangs geneem bet as dee! van die plaaslike feesvierings. 

Nie net is ons trots op die Universiteit van StelIen
bosch se weermanne nie, maar ewe so op die ruim 
getal dosente en meer as 'n duisend ander studente 
wat aan ander afdelings van die R.S.A. 10-fees dee1
geneem het. Oorspronklikheid, deurdagtheid en ure
lange afrigting het ten grondslag gele van die reeks 
nommers van sang, drama, voorsteIIings en tentoon
stellings wat u.s. op StelJenbosch, Goodwood en el
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ders gelewer het, om by te dra sodat van die fees iets 
groots gemaak kon word en ook die "R" van die Re
publiekfees met 'n hoofletter geskryf kan word. 

Die Universiteit van Stellenbosch kon aan sy kan
selier, de. B. J. Vorster, op hierdie tydstip nie 'n lojaler 
onderskraging gebied het nie. Dit was 'n voorreg vir 
sy Alma Mater. 

N U W ELI D Y AND I ERA A D Y A N U.S. 

Regter J. T. van Wyk van die Kaapse Hooggeregshof 
is tot lid van die Raad in die plek van wyle prof. 
F. D. du T. van Zijl verkies. Hy verteenwoordig die 
Konvokasielede van U.S. en sal die onverstreke deel 
van die termyn 2 April 1968 tot 1 April 1972 dien. 

Regter van Wyk is in 1913 op Vanrhynsdorp ge
bore. In 1934 het hy die graad B.A. en in 1935 
die LL.B. aan UK. verwerf. In 1955 is hy as reg
ter in die Kaapse Hooggeregshof aangestel en in 
1961 as appelregter, maar op eie versoek is hy sewe 
jaar later weer as regter in Kaapstad aangestel. In 
1965 was hy 'n ad hoc-regter van die Wereldhof 
in Den Haag. In 1968 het UK. aan hom 'n eredoktors
graad in die regte toegeken. 

U MEDEWERKING ASSEBLIEF 

Die omvang van Matieland het al reusagtig geword. 
Die oplaag alleen is al 19000. Dit beteken dat daar 
n6g ± 20 000 vermiste oud-Maties is. 

Wees asb. presies om die kantoor betyds van u adres
veranderinge in kennis te stel. 

Stuur asseblief die Matieland wat haweloos onder 
stof Ie omdat sy baas sander kennisgewing vertrek 
het, aan die kantoor terug. 

Matietand sal baie graag beter met sy oud-Maties 
se weI en wee, en veral hulle prestasies, wi! kontak 
hou, maar die arme redakteur en die Departement van 
Ontwikkeling is van u, die geagte leser, afhanklik vir 
die nuusbrokkie. 

Salt op die wond 
'n Oud-Matie skryf dat s6 en s6 of dit en dat seker 
sy aandag ontgaan het, hy gee die volledige feite - en 
hy voeg sommer 'n tjekkie van R20 by vir die Ont
wikkelingsfonds van US. Baie dankie vir a!bei t 

Sout van die aarde 
Ander oud-Maties gee maar net kennis van 'n ad res
verandering en voeg 'n tjekkie by - soms nogal aan
sienlik. 

Matieland se aan alma!: Baie dankie! 
Maar moet asseblief nie skroom am 'n nuusbrokkie 

in te stuur nie - en veral nie as u bemerk dat die 
redakteur nie aI 40 000 oud-Maties ken of herken nie! 

R.D.S. Ontvang Regimentsvaandel 

L.n.r.: Gent. W. P. Louw, S.M., die hoof van die 
leer; kmdt. L. Kamfer, bevetvoerder van die Regiment 
Universiteit Stetlenbosch; die Rektor, prof. J. N. de 
Vitliers; kol. P. O. Sauer, erekolonel van die Kaapse 
Veldartitlerie; Sy Edele P. W. Botha, minister van 
Verdediging; kol. H. H. Smit, L.v., erekolonel van 
die Regiment Universiteit Stetlenbosch; en bt·ig. L. H. 
Robertson, bevelvoerder van die Kommandement 
W.P., by geleentheid van die oorhandiging van die 
vaandel aan die Regiment Universiteit Stellenbosch as 
deel1'an die RSA lo-fees op Stetlenbosch. 
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Dr. ]. S. Gericke 
DS.A.J. VAN WIJK 

Die betekenis van 'n man se bydrae word bepaal nie 
aHeen deur sy bekwaamheid en posisie nie, maar ook 
deur die tydsgewrig waarin hy opgetree het. Die afge
lope kwarteeu het in Suid-Afrika geweldige verande
rings en sterk uitdagings aan leiers op elke gebied van 
die volkslewe gebring. Hierin was die kerklike lewe 
geen uitsondering nie. 

Hieraan moes die gemeente Stellenbosch-Sentraal 
gedink het toe hulle op die aand van I6 April I97 r in 
die stadsaal op SteHenbosch vir 'n ete saamgetrek het 
om hulde te bring aan dr. en mev. J. S. Gericke, wat 
op 25 jaar van diens in die gemeentes en gemeenskap 
van Stellenbosch kon terugkyk. 

Hierdie kwarteeu het groot omwenteJinge in ons 
vaderland gesien. Op kerklike en akademiese gebied 
het gebeurtenisse mekaar verbysterend vinnig opge
volg. Die Ned. Geref. Kerk het voortgegaan om al 
meer stadskerk te word; nuwe ideologiese en teo
Iogiese strome het teen die kerklike vesting begin aan
spoel; die verskillende sinodale verbande het plek 
gemaak vir een algemene sinode. Die sendingtaak 
moes versnel word in 'n vasteIand wat aan vinnig
veranderende politieke en maatskaplike strukture on
derworpe was, en wat die primere missionere taak van 
die kerk aan geweldige spanninge blootgestel het. Die 
ekumeniese opdrag moes in die aangesig van bitter 
buitelandse aanvalle en antipatie uitgevoer word; 
dreigende toelogiese klemverskuiwings in die kerk 
self moes in die lig van die Skrif beoordeel en daarna 
beveg of verwelkom word. Die kerk moes hom vin
nig by 'n veranderende situasie aanpas sander am sy 
identiteit te verloor of sy boodskap te verwater. 

Die "tye wat oor ons heengegaan het" het deurgaans 
in die teken van opeenvolgende krisisse gestaan. Die 
afgelope kwarteeu was 'n gevaarvolIe, maar tewens 
ook 'n interessante tyd, vol heils- en onheilsmoont
Jikhede. 

Ook die Universiteit van Stellenbosch het midde in 
die spanninge van die tyd gestaan. Die toename in die 

getal studente en mitsdien ook van die doserende per
soneel ; die noodsaaklikheid om by 'n nuwe situasie 
aan te pas sonder om akademiese eerlikheid en vryheid 
prys te gee; die hoer wordende eise wat aan same
werking en dialoog tussen dosente en studente gestel 
is; die noodsaak om 'n streng dissipline in 'n meer 
permissiewe studentegemeenskap te handhaaf en so
doende die akademiese vooruitgang te bevorder en 
die tradisioneIe mooi gees van die Universiteit te be
hou; die uitbreiding van vakke en studierigtings om 
meer doeItreffend die gemeenskap te kan dien - dit 
aHes het byna bomenslike eise aan die akademiese 
leiers gesteI. 

Intellektueel en temperamenteel, en veral geestelik, 
was dr. Gericke goed toegerus vir die taak wat op 
kerklike en akademiese terrein aan hom toevertrou is. 
Sy werk in sy vorige gemeentes - Uitenhage en Swel
lendam - het hom vertroud gemaak met die agter
grond waaruit die studente gekom het: uit die indus
trieeI vinnig ontwikkeIende stadskompleks en uit die 

Dr. J. S. Gericke, Vise-kanselier van U.S. 



meer rustige plattelandse omgewing. Omdat hy stu
dente geken het, kon hy deur sy prediking, gesprekke 
en optrede in raadsvergaderings hulle help. Sy roe
pingsbewustheid het hom beter-betaalde en sosiaal
hoer aanbiedinge van die hand laat wys; aan die op
drag wat hy lank gelede van die Meester ontvang het, 
het hy getrou gebly. 

'n Tyd soos die wat ons beskryf het, het 'n leier 
nodig gehad wat deur sy gebalanseerde opvatting dik
wels die koers kon aandui toe oorbeklemtoning van 
een waarheid ten koste van andere gedreig het om 
die kerk op 'n verkeerde pad te laat gaan; sy nadruk 
op die waarde en taak van elke gelowige moes hom 
'n karnpvegter maak vir liggame soos die Afrikaanse 
C.S.V. en V.S.B.; sy skrif-gefundeerde insig in die 
wesenstaak van die kerk moes meebring dat die sen
ding in elke gemeente prioriteit moes geniet; hy moes 
vir die kerk 'n voorbeeJd stel van vriendelikheid en 
sarnewerking met sy kollegas en van doelgerigtheid 
en gehoorsaamheid aan Christus aileen. In akademiese 
kringe moes hy 'n voorbeeld stel deur sy eerJikheid 
van denke en integriteit van optrede. 

Daar is min in die land wat dit kon regkry. Vir die 
mate waarin dr. Gericke hierdie bomenslike taak op 
Stellenbosch gedurende die afgelope kwarteeu vervul 
het, is ons dankbaar. Oat beide kerk en universiteit 
sy optrede en waarde besef het, blyk daaruit dat hy 
twee maal as moderator van die Kaapse, en een maal 
as moderator van die algemene sinode gekies is; dat 
hy jare lank die belangrike taak as vise-kanselier van 
die universiteit verrig; dat hy praeses van die kura
torium van die kweekskool geword het; en dat hy 'n 
honorere doktorsgraad van die universiteit ontvang 
het. 

Dr. Gericke, onder studente beter bekend as oom 
Kosie, is 'n bekende en geeerde persoonlikheid op 
Stellenbosch. In die hoogste akademiese kringe is hy 
ewe tuis en welkom as in die nederigste huis van sy 
gemeentelede. 

Sy besondere aandeel in die afgelope kwarteeu moet 
ongetwyfeld toegeskryf word aan die diensmotief wat 
sy lewe en optrede oorheers; iemand wat voltyds in 
diens van die Koninkryk van God staan en sy lewe 
onder die heerskappy van Christus gestel het, kan nie 
anders as om besonder begenadig te wees nie. Diens
oorgawe word altyd beloon deur groter toerusting en 
meerdere diens. Dit geld veral in die lewe van dr. 
Gericke. 

Die betekenis van 'n man se bydrae word bepaal nie 
alleen deur die tydsgewrig waarin hy opgetree het 
nie, maar ook deur sy bekwaamheid, geestelike krag 
en integriteit. 

Ons Ber 
Hul Nagedagtenis 

PROF.F.D.DU T.VAN ZIJL 

Roswell Park Memorial Institute 
666 Elm Street, 
Buffalo, 
New York 14203. 
February 12,1971. 

Faculty of Medicine, 
University of Stellenbosch. 
Dear Friends, 

I cannot tell you how deep, nor with what feeling 
we send this greeting to you from your colleagues in 
the United States. Roswell Park Memorial Institute has 
felt quite close to your Faculty of Medicine for several 
years. We have exchanged members of your Faculty 
and have joined in common bonds of friendship on 
wide topics and over broad areas. We are extremely 
sad to learn of Professor F. D. du T. van Zijl's death. 
However, we are also proud to have known such a 
great man. 

At various levels of his achievements most of us 
would have felt satisfied. Yet, the things he has accom
plished at your Faculty of Medicine within his.speciali
ty, for your country and as a representative 'of his 
family are indeed outstanding. 

With the greatest sympathy we extend to you our 
feelings and sadness at your loss. We hope that through 
the years our close relationship with all of you will 
continue. 

Sincerely yours, 
(Signed) Gerald P. Murphy, M.D. 

Institllte Director. 

Prof. Gerald MlIrphy is een van die V.S.A. se voor
aanstaande navorsers en was in 1967 byna 'n jaar 
lank werksaam aan die niereenheid van U.S. te Bell
ville. 

As gevolg van prof. Murphy se bemiddeling is ver
skillende navorsingsprojekte aangepak waaraan oa
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Prof. G. P. Murphy 

vorsers van die Fakulteit van Geneeskunde van u.s. 
saam met navorsers van onder meer die John Hopkins 
Hospitaal en van die Rossville Park Memorial Insti
tute en die Duke Medical School in die V.S.A. deel
geneem het. 

As Direkteur van Rossville Park Memorial Institute 
in Buffalo, New York, is hy die hoof van een van 
die grootste kankernavorsingseenhede in die V.S.A. 
Die personeel bestaan uit 2 200 lede. 

Terwyl prof. Murphy in 1967/68 hier gewerk het, 
het sy gesin hom vergesel en die jongspan het al rede
lik met Afrikaans oor die weg gekom. 

Mnr. L. H. Schoonees is op 5 Junie te Pretoria in die 
ouderdom van byna 95 jaar oorlede. Hy laat sy dogter, 
mev. C. Wolfaardt van Pretoria agter. Hy is op Wor
cester waar hy baie jare onderwyser was, begrawe. Hy 
was die oudste lewende oud-Matie. (Sien artikel bi. 
29 in Matieland, Augustus 1970.) 

Dr. I. P. Schabort, wat van 1896 tot 1900 aan die 
Victoria-Kollege in die klassieke tale gestudeer het en 
daarna in Duitsland en Oostenryk verder gestudeer het, 
is op 3 April in die ouderdom van 91 jaar oorlede. 
Hy was een van die oudste oud-Maties en het in 

November 1968 as 't ware 'n laaste pelgrimstog na 
Matieland onderneem. 'n Foto is daardie tyd by die 
gedenkfonteintjie in die vierkant van die au Hoof-· 
gebou geneem. (Sien Matieland April 1969, bl. 37) 

Mnr. S. J. (Faatjie) du Toit is in die ouderdom van 
74 jaar, gedurende die naweek van 9-10 April, in sy 
woonstel oorlede. Hy het veral we1slae behaal as atle
tiekafrigter van die Hoerskool Hottentots-Holland, 
waar hy reeds in 1917 begin onderwys gee het. Hy 
was o.a. 'n skrywer van jeugverhale en oor atletiek
afrigting. In 1949 het die Maties onder sy afrigting 
die Dalrymple-beker verower. 

OUD-RAADSLID OORLEDE 

Mm. J. F. (Freddie) Kirsten wat ongeveer twintig 
jaar lank lid van die Universiteitsraad was, is op 21 
Maart in die ouderdom van 68 jaar, na 'n lang siekbed 
in die Strand, waar hy die afgelope paar jaar gewoon 
het, oorlede. Hy laat sy eggenote, mev. Bessie Kirsten, 
agter. Opregte meegevoel word met haar betuig. Mnr. 
Kirsten het jare lank 'n leidende rol gespeel in die 
Paarl waar hy op die piaas Irene geboer het. 

Ds. J. J. K. van der Merwe, in lewe leraar van die 
N.G. Gemeente Wilgehof, Bloemfontein, is op 24 
November verlede jaar oorlede. Hy was die vorige 
Sondag nog op die kansei. Hy is op 31 Maart 1910 
gebore. Hy het die BD.- en M.Th.-graad op Stellen
bosch behaal en is in 1943 tot die bediening toegelaat. 
Hy was 'n besielende en kragtige werker wat O.a. ook 
'n onbestrede lid van die Bloemfonteinse stadsraad 
was en in die Raad van UO.V.S. gedien het. 

Mnr. M. E. (Tienie) Lotz (51 jaar), inspekteur van 
Kleurlingonderwys, is op 12 Maart vanjaar onver-
wags oorlede. Hy het op Stellenbosch die B.A.- en 
M.Ed.-graad behaal. Hy word oodeef deur sy vrou en 
'n dogter. 

Mnr. J. A. (Kowie) Stofberg, besturende direkteur 
van die Bolandse Eksekuteurskamer te Paad, is op 4 
Mei op slag in 'n motorongeluk naby die Paarl gedood. 
Die ongeluk het om 8.15 vm. op die dag van sy 46ste 
verjaardag plaasgevind. 

Hy is 'n oud-Matie en sy oudste seun Kobus is tans 
'n tweedejaar (medies) op Stellenbosch. Opregte mee
gevoel word betuig met sy oorlewende vader en 
moeder; sy eggenote en twee seuns. 

Mnr. Hendt'ik Andrag (23 jaar) is op 6 Maart 1971 
oorlede vanwee 'n motorongeluk naby Kaapstad. Hy 
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sou op die 5de Maart die graad LL.B. ontvang het. 
Opregte meegevoel word betuig met sy ouers, mm. 
en mev. Helmuth Andrag van Bloubergstrand. Die 
oorledene was die kleinseun van wyle prof. H. Ver· 
loren van Themaat van die regsfakulteit van U.S. 

Mnr. Hennie P. van Wyk wat saam met mm. Andrag 
in die motor was, is drie maande later, op 29 Mei, 
oorlede. Hy het in 1970 die grade B.Com., LL.B. ver· 
wer£. Opregte meegevoel word met sy ouers, mm. en 
mev. Hennieboy van Wyk van Durbanville betuig. 

Mnr. Chades Victor Hendricks, 21 jaar, derdejaar ad· 
missiestudent, is op 8 April in 'n motorbotsing gedood. 
Opregte meegevoel word betuig met sy ouers, mm. en 
mev. C. Hendricks van Ottery, K.P., sy vier broers en 
sy verloofde, mej. J. Oosthuizen. 

VIER OUD·MATIES STERF IN BOTSING 

Mej. Cecilia Blturman (B.A., L.S.O.o. 1970) wat op 
pad van Johannesburg was na haar verlowingsparty' 
tjie met mm. Tom Beckett (B.A.) van Stellenbosch, 
en hulle vriende mnr. Chris Lombard (B.A. 1970), 
Andre van Rooyen (hulpdirigent van 1969) en Patrick 
Walton (B.A. 1970) is op 20 Mei in 'n grusame bot· 
sing van hulle motor teen 'n meubelbus wat vir 'n 
ander meubelbus uitgedraai het, naby Leeu-Gamka in 
die Karoo gedood. 

Innige meegevoel word met mar. Tom Beckett en 
die ouers van die oorledenes, mev. Cecilia Buurman 
van Johannesburg, mar. en mev. Chris Lombard van 
Durban, mar. en mev. J. van Rooyen van Somerset
Wes en mar. en mev. Cedric Walton van Kenilworth, 
K.P., betuig. 

Mnr. N. Bakkes, B.Se. Ing. nI, het op 19 Mei op pad 
huis toe naby Hanover in 'n motorongeluk gesterf. 
Sy medereisiger was ongedeerd. 

Opregte deelnerning word betuig met sy ouers van 
Queenstown en sy broer, mm. P. J. Bakkes, verbonde 
aan die personeel van die Fakulteit van Ingenieurswese 
van U.S. 

Aanvullende Grade


'. 

Die aanvullende Grade- en Diplomaplegtigheid van 
die Universiteit van Stellenbosch het vanjaar op Vry' 
dag, 5 Maart om 3.30 nm. in die Stel!enbosse Stadsaal 
plaasgevind. By daardie geleentheid is diplomas en 
grade aan 341 kandidate verleen en onder andere 15 
doktorsgrade, 42 meestersgrade, 82 honneursgrade, 
162 baccalaureusgrade en 40 diplomas, toegeken. 

Die Kanselier van die Universiteit, dr. B. J. Vorster, 
het die grade toegeken. 

Nuwe Doktore 

F. R. L. B A A R D, D. ( B. en A.) 

Dr. F. R. L. Baard, sedert 1962 hoof-groepreken
meester van Marine Products, Bpk., het die graad 
D. (B. en A.) verwerf op grond van 'n proefskrif ge
titel: ,,'n Kritiese Beskouing van die Ontwikkeling 
van Bestuur en Organisasie in die Visnywerheid in die 
Republiek van Suid-Afrika." 

Dr. Baard se proefskif is 'n gevolg van die pro
blerne wat die visnywerheid sedert 1967 ondervind 
om 'n voldoende mate van rentabiliteit te han.dhaaf, 
sodat kapitaal oor die langtermyn aangetrek sal kan 
word. Die ondersoek is op die hele visbedryf en die 
doelmatige benutting van die beskikbare rouvisbronne 
gerig. Die promotor is prof. J. van der Meulen. 

Dr. Baard is 'n geoktrooieerde rekenmeester en het 
verder die grade B.Com. (1961), Hons.-B.Com. (1965) 
en M.Com. (1967) aan die Universiteit van Suid
Afrika behaal. Nadat hy as rekenmeester gekwalifiseer 
het, was hy in diens van O.K. Bazaars en General 
Motors. Mnr. Baard is getroud en die egpaar het vier 
kinders. 

A. G. BOT H A, D. PHI L. 

Dr. A. G. Botha, senior lektor in Sielkunde aan die 
Universiteit van Stellenbosch, het die graad D.Phil. 
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verwerf op 'n proefskrif onder die titel : "Suksesvolle 
en minder suksesvolle akademiese presteerders - 'n 
Sielkundige Ondersoek." 

Dr. Botha het gegewens van meer as 'n duisend 
finalejaarstudente ontleed en daarbenewens 'n inten
siewe studie gemaak van 'n kleiner, verteenwoordi
gende groep, wat met 'n wye verskeidenheid van be
naderinge en metodes ondersoek is. Uit die ondersoek 
blyk ook die belangrikheid van baie ander, nie-intel
lektuele faktore, persoonJikheidskenmerke en gesind
hede wat betekenisvol onderskei tussen verskilJende 
suksesgroepe. Die promotor is prof. J. M. du Toit, 
van die Universiteit van StelJenbosch. 

Dr. Botha is aanvanklik aan die Paarlse OpJeidings
kollege as onderwyser opgelei en het op Robertson, 
Paarl en Worcester onderwys gegee. Intussen het hy 
die grade B.A. en M.Ed. aan U.S. verwerf. In 1960 
behaal hy die Hons.-B.A. in SieJkunde en in 1964 die 
M.A.-graad met onderskeiding aan u.s. Mm. Botha 

Dr. F. R. L. Baard Dr. A. G. Botha 

is sedert 1960 senior lektor in Sielkunde aan U.S. 
Hy is getrQud en die egpaar het twee kinders. 

R. J. N. B R ITS, PH. D. 

Dr. R. J. N. Brits wat die afgelope drie jaar aan die 
Kerninstituut van die Suidelike Universiteit by Faure 
verbonde was, het die graad Ph.D. (Chemie) verwerf 
met 'n proefskrif oar: "The determination of high 
elements by nuclear methods." 

Die proefskrif handel oor verskeie kerntegnieke wat 
gebruik kan word om swawel- en kalsiumisotope te 
bepaal. 'n Nuwe benadering waarin die energiee van 
gamma-strale gemeet word, is gevolg en het baie be
lowende resultate gelewer. Die promotor is prof. M. J. 
de Vries van die Universiteit van Stellenbosch. 

Dr. Brits het in Welkom gematrikuleer en sy na
skoolse opleiding aan U.S. ontvang, waar hy die grade 
B.Se. (1964), Hons.-B.Sc. (r966) en M.Sc. (1967) 

Dr. R. J. N. Brits 



behaal het. Mm. Brits is getroud met mej. M. A. 
Jooste, vroeer van Oudtshoorn. 

D s.].]. BUR DEN, D. LIT T. 

Dr. J. J. Burden het die graad D.Litt verwerf op grond 
van 'n proefskrif getitel "A Study of Terminology 
describing Treaty Relationships between Israel and her 
neighbours during the Israelite Monarchy". In die 
afgelope vyftien jaar het daar as gevolgvan verskeie 
ontdekkings 'n groot oplewing gekom in die bestude
ring van verdrags- en verbondsverhoudinge in die ou 
Nabye Ooste. Hy kon onteenseglik bepaal dat hierdie 
verhouding bepaal is deur vaste internasionale regs
praktyk. Die promotor is prof. F. C. Fensham, hoog
leraar in Semitiese Tale aan die Universiteit van Stel
lenbosch. 

Dr. Burden is op 2 Januarie 1933 in Namakwaland 
gebore en het in 1951 aan die Hoerskool Nuwerus 
gematrikuleer. Hy het daarna sy studie aan die Univer
siteit van StelJenbosch voortgesit en die grade B.A. 
(1952), M.A. (1957) (cum laude) en B.D. (1958) 
verwerf. Aan die begin van 1960 het dr. Burden in 
diens van die N.G. Sending na die Transkei vertrek 
waar hy die Sendingstasie Sipetu opgebou het. In 1967 
aanvaar hy 'n beroep na die Teologiese Skool Deco
ligny waar die N.G. Kerk leraars en evangeliste uit 
die Xhosavolk oplei. 

Dr. Burden is getroud met mej. Annette Durand. 
Die egpaar het vier kinders. 

Dr. J. J. Burden Dr. F. E. Deist 

F. E. DEI S T, D. LIT T. 

Dr. F. E. Deist, lektor in Semitiese Tale aan die Uni
versiteit van Port Elizabeth het die graad D.Litt ver
werf op grond van 'n proefskrif getitel "Die Betekenis
sfeer van die Leksikaliese Morfeem Iy-r-' -I in die Pro
fetiese Boeke van die au Testament". Hy het met 
gebruikmaking van die nuutste resultate van die Alge
mene Taalkunde, 'n heel oorspronklike en vars benade
ring tot die bepaling van die betekenis van die woord 
"vrees" by die profete uitgewerk. By toon aan dat die 
Hebreeuse woord "vrees" met verskillende begrippe in 
Afrikaans vertaal moet word. Die promotor is prof. 
F. C. Fensham, hoogleraar in die Semitiese Tale aan 
die Universiteit van Stellenbosch. 

Dr. Deist is op 9 Augustus 1944 gebore. Hy het 
die grade B.A. (1965), Hons.-B.A. (1967), M.A. 
(1968) en B.Th. (1968), almal cum laude, aan die 
Universiteit van Stellenbosch verwerf. 

P. J. J. S. E L S, D. T H. 

Dr. P. J. J. S. Els, senior lektor in Semitiese Tale en 
au Testamentiese Studies aan die Universiteit van 
Durban-Westville, het die graad D.Th. verwerf op 
grond van 'n proefskrif getitel "Kerkplanting by Die 
Suid-Afrikaanse Sendinggenootskap", 'n sending
wetenskaplike ondersoek na gemeentevorming in die 
Suid-Afrikaanse Gestig. 

Die geskiedenis van bogemelde genootskap word 
nagegaan van sy ontstaan in April 1799 tot die besluil 

Dr. H. G. Raubenheimer 



tot ontbinding van sy direksie in Desember 1968 en 
die ontwikkelinge daarna. Die promotor is prof. W. J 
van der Merwe, hoogleraar in Sendingwetenskap aan 
U.S. 

Prop. Eis is in 1939 op Molteno gebore en het op 
Cradock gematrikuleer. Aan US. het hy die grade 
B.A. (1959), B.Th. (1963) en Hons.-B.A. (1964) 
(cum laude) en M.A. in Semitiese Tale (1968) (cum 
laude) verwerf. Gedurende 1967 was hy tydelik dosent 
in Ou Testament en Semitiese Tale aan die Universi
teit van Fort Hare, Alice, en sedert 1968 beklee hy sy 
huidige betrekking. 

Prop. Els is getroud en die egpaar het twee kinders. 

W.J. HE ND E R 5 ON, D. LITT. 

Dr. W. J. Henderson het sy doktorsgraad gekry op 
proefskrif: "The Imagery Horace: A study in Latin 
Poetic Diction." Die promotor was prof. Frans Smuts. 

J. D. J V R G E N 5, D. S C. 

Dr. J. D. Jurgens, lektor in Dierkunde aan US., het 
die graad D.Se. verwerf op grond van 'n proefskrif 
getitel: "The Morphology of the Nasal Region of 
Amphibia and its Bearing on the Phylogeny of the 
Group." In sy studie het dr. Jurgens die probleem 
van die herkoms van die Amphibia ondersoek. 

'n Probleem waaroor daar groat onsekerheid be
staan, is of die Amphibia almal uit een of uit meer 
as een voorvaderlike visgroep ontstaan het. Hy kom 
tot die gevolgtrekking dat die lewende Amphibia, ten 
spyte van die aanpassingsdiversifikasie wat kenmerkend 
van hulle is, in wese naverwant is aan mekaar, en as 
sodanig uit 'n enkele voorvaderlike visgroep moes ont
staan het. Die promotor vir die proefskrif is prof. C. 
A. du Toit van US. en die mede-eksaminator is prof. 
K. S. Thomson van Yale in die V.S.A. 

Dr. Jurgens wat in Windhoek gebore is, het aan die 
Paarlse Hoer Jongenskool gematrikuleer. Aan U.S. het 
hy die grade B.Se. (1959) en M.Se. (met onderskei
ding) in 1962 verwerf. Hy is sedert 1962 dosent aan 
U.S. Hy is getroud en die egpaar het drie kinders. 

c. 0 L I V I E R, PH. D. 

Dr. C. Olivier, lektor in Chemie aan die Universiteit 
van Stellenbosch, het die graad Ph.D. verwerf op 'n 
proefskrif getitel "Elemental Analysis by the Spectro
metary of Protons from Deuteron - Induced Re
actions" . 

Analitiese tegnieke waar onmiddellike gelaaide deel

tjies gemeet word, wat ontstaan weens die bombar
dering van materie met versnelde gelaaide deeltjies, 
was beperk tot 'n paar ge'isoleerde gevalle. Hierdie 
metode is verder ondersoek veral vir die analise van 
boor in erts- en glasmonsters deur bestraling met 'n " 
deuteronbundel, yerkey van die Van de Graaff-versnel
ler van die Suidelike Universiteite. Dr. M. Peisach 
van die Kerninstituut te Faure was die promotor vir 
die proefskrif. 

Dr. Olivier het die grade B.Sc. (1956) en M.Se. 
(1960) aan die Universiteit van Stellenbosch verwerf. 
Hy het aanvanklik onderwys gegee en was sedert 1961 
in die private nywerheid werksaam. Hy is sedert 1964 
verbonde aan U.S. 

R. E. 0 T T E R MAN N, D. PHI L. 

Dr. R. E. Ottermann, lektor in Musiek aan die Unt
versiteit van Stellenbosch, het die graad D.Phil. ver
werE op grond van 'n proefskrif getitel: "Friedrich 
Wilhelm Jannasch en sy invloed op die Kerkmusiek 
in die N.G. Kerk." 

Friedrich Jannasch (1853-1930) is een van die be
langrikste figure in die Suid-Afrikaanse musiek
geskiedenis. Afgesien van sy bydrae as musiekpeda
goog en ook, in 'n mindere mate, as komponis, het hy 
veral 'n belangrike rol gespeel in die kerkmusiek van 
die N.G. Kerk. Dr. Ottermann het sy invloed op die 
gebied beskryf en aangetoon dat die eiesoortige situa
sie waarin die N.G. Kerk hom met sy kerkmusikale 
praktyke bevind, gedeeltelik onder Jannasch se in
vloed ontstaan het. 

Dr. Ottermann het aan US. die grade B.A. (1957) 
en B.Mus. (1960) behaal. Nadat hy van 1960 tot 
1961 in Frankfurt am Main gestudeer het, is hy in 
Augustus 1961 aangestel as lektor aan die Konserva" 
torium vir Musiek. In 1963 behaal hy die graad 
M.Mus. Van 1968 tot 1969 het hy met 'n stipendium 
van die Duitse Akademiese Uitruildiens in Berlyn 
gestudeer. Hy is getroud met mej. Rosa Jauss, en die 
egpaar het twee kinders. 

H. G. R A V BEN H ElM E R, PH. D. 

Dr. H. G. Raubenheimer, lektor in Chemie aan die 
Randse Afrikaanse Universiteit, het die graad PhD. 
verwerf op grond van 'n fisiese en chemiese onder
soek na die Meganisme van Laktoon Karsinogenese en 
-mutagenese. 

Die proefskrif handel oor 'n ondersoek van die 
eienskappe van 7 laktone wat verband hou met hul 
karsinogene en mutagene werking. Die ondersoek het 
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aangetoon dat die nie-karsinogene laktone vinniger as 
die karsinogene Jaktone gemetaboliseer word. Die pro
motor is dr. D. H. de Kock van US. 

Dr. Raubenheimer het aan die Hoerskool D. F. 
Malan in Bellville gematrikuleer en het aan US. die 
grade B.Se. (1962), Hons.-B.Se. (1964) en M.Se. 
(1965) behaal. Na 'n tydperk as skeikundige by 'n pri
vate onderneming het hy in 1966 as lektor in die diem 
van US. getree. Sedert 1970 is hy lektor in Anorga
niese Chemie aan R.A.U Mm. Raubenheimer is ge
troud met mej. Marietjie Gerber en die egpaar het een 
seun. 

J. V AN Z Y L S MIT, D. COM M. 

Dr. J. van Zyl Smit het die graad D.Comm. verwerf 
op die proefskrif "Die handhawing van Kapitaal by 
Maatskappye". Die ondersoek omvat 'n interdissipli
nere vergelyking van verskillende beskouings oor 
Kapitaalhandhawing veral met die oog op die keuse 
van 'n praktiese algemeen aanvaarbare metode van 
Kapitaalhandhawing by Maatskappye. Die promotor 
is prof. C. A. Smith, hoogleraar in Rekeningkunde 
aan US. 

Dr. Smit is op 15 September 1941 gebore en het 
aan die Afrikaanse Hoer Seunskool Pretoria gematri
kuleer. Aan US. het hy die grade B.Comm (1961) en 
LL.B. (1963) behaaJ. In 1964 verwerf hy die Sertifi
kaat in die Teorie van Rekenkunde aan U.S. en in 
1965 die G. R. (S.A) finale eksamens. 

Hy is in 1967 in die Departement van Rekening
kunde aan US. in 'n afloshoedanigheid aangestel, en 
in 1968 as senior lektor in Rekeningkunde. Dr. Smit 
is getroud en die egpaar het twee seuns. 

F. J. S 0 S NOW SKI, D. ( B. en A.) 

Dr. F. J. Sosnowski, algemene bestuuder van Tech
nical Advisory Services, lid van die Abercom Groep, 
het die graad D. (B. en A.) verwerf op grond van 'n 
proefskrif getitel: "A Decision Theoretic Approach 
to Optimal Investment Decisions and Optimal Finan
cial Structure under risk." 

Dr. Sosnowski het die twee samehangende kern
vraagstukke van optimalisasie van investeringsbesluite 
en optimalisasie van die finansieIe struktuur, beide 
onder riskante omstandighede, ondersoek. Hy het in 
sy ondersoek gevind dat alle beperkings t.o.v. optima
lisasie sodanig geformuleer kan word, dat kapitaal die 
hoofbeperking word. Die promotor is prof. J. van 
der Meulen van U.S. 

Dr. Sosnowski is in Duitsland gebore en het sy op

leiding in Sake-administrasie in verskeie bekende in
rigtings in Europa ontvang. Sedert 1964 het hy uitge
breide navorsings- en doseerervaring in Europa, die 
V.S.A. en Suid-Afrika opgedoen. 

c. J. S TEE N K AMP, PH. D. (L AND B 0 u) 

Dr. Christiaan Jacobus Steenkamp het sy doktorsgraad 
gekry op proefskrif: "Sommige faktore wat die op
name van kalium uit die Arcadia-serie deur Nicotiana 
Tabacwn be"invloed". Die promotor was prof. A. A. 
Theron. 

E. S T R ASS B ERG E R, D. PHI L., D. T H. 

Dr. Elfriede Strassberger, leke-prediker van die Church 
of the Province in South Africa, het die graad D.Th. 
verwerf op grond van 'n proefskrif getitel "Ecumenism 
in South Africa, 1936-1960, with special Reference 
to the Mission of the Church". 

Die tesis handel oor die Ekumeniese strewe in Suid
Afrika en is eerstens 'n historiese ondersoek na eku
meniese pogings in Suid-Afrika en na die verwante 
gebied van die sending as evangelisering van nie
Christel ike volkere. Die verhandeling bied ook 'n 
teologiese besinning oor die wese van die Kerk en oor 
die betekenis van die sending en die eenheid van die 
Kerk wat lei tot die gevolgtrekking dat beide die sen
ding en die eenheid van die Kerk inherent is aan die 
wese van die Kerk. Die promotor is prof. W. J. van 
der Merwe van U.S. 

Dr. Strassberger is die derde kind van 'n eertydse 
Rynse sendeling van Wuppertal, eerw. Willy Strass
berger. Nadat sy in 1936 gematrikuleer het, het sy die 
grade B.A. en Hons.-B.A. aan die Universiteit van 
Suid-Afrika verwerf. Sy het die Hoer Onderwys
diploma aan UO.V.S. verwerf. Sy was o.a. dosente 
aan Friedenheim en die Hugenote Kollege te Welling
ton. In 1954 het sy aan die Universiteit van Hamburg 
die graad D.Phil. met 'n verhandeling oor die geskie
denis van die Rynse Sending in Suid-Afrika (1960
1936) verwerf. Sy het ook in 1965 aan die Kweek
skool te Stellenbosch gestudeer. 

MEV. H. C. S WAR T (G E B 0 RES COT T), D. S C. 

Dr. H. C. Swart, senior lektrise in Wiskunde aan die 
Universiteit van Natal, het die graad D.Se. verwerf op 
grond van 'n proefskrif getitel: "An Algebraic Ap
proach to Sesqui-Linear Curves in Desarguesion 
Planes." Die proefskrif handel oar 'n grensgebied van 
die algebra en die meetkunde. Die promotor is dr. K. 
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R. Kannenberg van die Universiteit van Stellenbosch. 
Dr. Swart is die eerste kandidaat in die geskiedenis 

van die Universiteit van Stellenbosch om 'n proefskrif 
aan te bied oor 'n onderwerp in die suiwer wiskunde. 

Dr. Swart is op 18 Augustus 1939 in Windhoek 
gebore. Sy het haar skoolopleiding ontvang aan die 
Girls' High School, Queenstown, en die Hoer Meisie
skool Oranje, Bloemfontein, waar sy in 1956 met ses 
onderskeidings gematrikuleer het. Sy het vanaf 1957 
aan U.S. gestudeer en die grade B.Se. (1959) (cum 
laude), Hons.-B.Se. (1961) en M.Se. (1963) (cum 
laude) verwerf. In 1968 het U.S. 'n Koningin Victoria 
Gedenkstipendium aan haar toegeken wat haar in staat 
gestel het om in SteIlenbosch en Bochum, Wes-Duits
land, navorsing te doen en haar proefskrif te voltooi. 

In 1963 is sy getroud met 'n oud-kJasmaat en kol
lega, dr. John Swart. 

M. H. C. V [ SSE R, D. S C. 

Dr. M. H. C. Visser, lektor in Soologie aan U.S. sedert 
1960, het die graad D.Se. verwerf op grond van 'n 
proefskrif getitel: "The outogeny of the reproductive 
system of Gonaxis gwandaensis (Preston) (Pulmonata, 
Streptaxidae) with special reference to the phylogeny 
of the spermatic conduits of the Pulmonata." Die 
proefskrif handel oor die embrionala ontwikkeling van 
die geslagsisteem van die landslak Gonaxis gwandaen
sis. Hierdie diere het 'n ingewikkelde hermafrodiete 
geslagsisteem wat beteken dat 'n indiwidu 'n volledige 
funksionele manlike sowel as 'n vroulike gesJagsisteem 
besit. Die promotor is dr. D. van Z. Engelbrecht, U.S. 

Dr. H. C. Swart 

Dr. Visser is op 2 Maart 1936 op Piketberg gebore. 
Nadat hy aan die Hoer Jongenskool Paarl gematriku
leer het, het hy sy studie aan U.S. voortgesit en die 
grade B.Se. (1957) en M.Se. (1960) verwerf. Dr. 
Visser is getroud met mej. Ena Loubser. Die egpaar . 
het een seun. 

AI! OM OUD-MATIES TE WEES 

So af en toe piaas ons graag 'n foto van ons oud
Maties op ander as akademiese gebiede. Hier sien u 
Willem en Marita Mans met die jaaroud MariJize (op 
die foto egter 7 maande). 

Die eerste prestasie van die vader en die moeder is 
nie Marilize nie, maar dat hulle in die beroemde kos
huise Dagbreek en Monica was. 

Willem (B.Comm. 1964) kom uit Kenhardt se 
wereld waar jy moet volhard om te oorwin. Sy na
graadse akademiese loopbaan, Honneurs B.Com., toon 
aIle tekens van suksesvoJle studie. Tans is hy 'n finan
side rekenmeester in die Paar!' 

Marita het in 1966 die OD.M.S. behaa!. Op 9 
Desember 1967 is die twee getroud - en Marita word 
gekies as die Rooi Rose-bruid van die jaar! Die eg
paar het dus 'n vakansiereis na Europa, plus 'n wavrag 
bykomstighede gewen. Omdat Willem die rosedoring 
was, het hy 'n pak klere (plus ander dinge) gekry en 
was hy toegelaat om die bruid te vergese!. 

Wi! u weet hoe sy vandag lyk? Sy is die orreliste 
van een van die Paarl se N.G.-gemeentes. Loop egter 
lig, want Willem is daar diaken ! 

W iI/em en Marita Mans met Marilize 



Aanstellings en Bevorderings
 

Die Raad van die Universiteit van Stellenbosch het 
die volgende aanstellings en bevorderings goedgekeur : 

Aanstellings 

ONTWIKKELINGSBEAMPTE 

Mm. W. Louw is met ingang I Augustus 1971 aan
gestel as Ontwikke1ingsbeampte in die Departement 
van Ontwikkeling. 

Mm. Louw het in 1960 die B.A.-graad en in 1962 
die graad Hons.-B.A. in Afrika-Studie aan US. ver
werf. In 1967 behaal hy die M.A.-graad in Volke
kunde aan UP.E. Hy is tans ingeskrywe vir die graad 
D.PhiJ. (Volkekunde) aan US. 

Mm. Louw was gedurende 1962-1963 navorsings
beampte by SABRA en vanaf 1963 tot 1968 verbonde 
aan die Departement van Inligting, aanvanklik as In
ligtingsbeampte te Kaapstad en sedert 1964 Streek-

Mnr. W.Louw 

verteenwoordiger te Oshakati in Ovamboland. Sedert 
1969 was mm. Louw Superintendent van die Owambo
diens by die S.A.UK. in Windhoek. 

Mnr. L. ,. J. Wessels, vroeer van die redaksie van Die 
Huisgenoot, is aangestel as senior administratiewe be
ampte in die Departement van Ontwikkeling. 

Mej. F. J. van Staden is aangestel is lektrise in Huis
houdkunde. 

Bevorderings 

PRO F. H. P. M U L L E R 

Die Raad van US. het die bevordering van dr. H. P. 
Muller, senior lektor in Besigheidsbestuur en -admini
strasie, tot professor in Besigheidsbestuur en -admini
strasie met ingang I Mei I97! goedgekeur. 

Prof. H. P. MuLler 



Prof. Muller het sy skoolopleiding aan die Hoer 
Volkskool te Heidelberg, Transvaal, ontvang. In 1958 
het hy die B.Comm.-graad en in 1960 die M.Comm.
graad (cum laude) beide aan U.S. verwerf, en die 
D.Comm.-graad in 1967. 

Dr. Muller was sedert r960 aan U.S. verbonde 
eel'S as junior en later as senior lektor in Bedryfsiel
kunde. In 1967 het hy 'n Interskap in Bestuur- en 
Organisatoriese OntwikkeJing in die V.S.A. voltooi 
en het hy in dieselfde jaar 'n pos as navorser aan die 
Universiteit van Minnesota aanvaar. 

Met sy terugkeer na Suid-Afrika in 1969 is hy aan
gestel as senior lektor aan die Nagraadse Bestuurskool 
te Stellenbosch. 

Dr. C. Olivier tot senior lektor in Chemie. 

Mnr, A. D. Spreeth tot lektor in Plantkunde. 

Mev. M. Thompson tot lektrise in Arbeidsterapie. 

Mnr. H. Wiehahn tot navorsingsassistent in die Buro 
vir Ekonomiese Ondersoek. 

Dosente Vereer 

Die Raad van die S.A. Akademie het op sy vergade

ring van Mei die volgende toekennings aan lede van
 
die personeel van U.S. gedoen :
 

Prof. J. L. Sadie (professor in Ekonomie) - die Stals

prys vir ekonomie;
 
mnr. Pieter Grobbelaar (Iektor in Afrikaanse Kultuur

en Volkskunde) - die Holloway-medalje vir kleuter

lektuur.
 

Prof. M. J. de Vries en dr. W. J. Engelbrecht van
 
U.S., departement Chernie, het gesamentlik 'n medalje
 
verwerf vir hul reeks artikels oor enkelmolekulere re

aksies in die gasfase. Die medalje word jaarliks deur
 
die S.A. Instituut vir Chemie toegeken vir wetenskap

like referate of artikels.
 

Kursusse, Kongresse en Lesings
 

Krygskunde: Militere Akademie 
Saldanha 

NUWE TWEEDE IN BEVEL 

Op I April vanjaar het 'n oud-Matie die Militere 
Akademie se nuwe Tweede-in-bevel geword. Kol. J. D. 
Potgieter is weliswaar 'n gebore Transvaler wat op 
Bethal gematrjkuleer het, maar in die jare 1956--58 
was hy volbloed-Matie. Nadat hy die eerste twee jaar 
van sy B.Mil.-graadkursus op StelJenbosch voltooi het 
(as inwoner van Huis Visser), het hy saam met sy jaar
genote in 1958 na die Militere Akademie se nuwe ge

bouekompleks op Saldanha verhuis. Daar het hy sy 
graad met Krygsgeskiedenis en Ekonomie (Mil.) as 
hoofvakke behaal. 

Van 1959 tot 1961 het ko!. Potgieter as opleidings
offisier dieos gelewer in Oudtshoorn, Bloemfontein 
en Potchefstroom. 'n Jaar in Walvisbaai (as 21B van 
'n voltydse mag-battery) het gevolg, voordat hy in 
1963 'n stafdienskursus by die Leerkollege bygewoon 
het. Die volgende vier jaar het ko!. Potgieter in die 
personeel van die Leerkollege gedien. Na afwesigheid 
van net 'n jaar, toe hy bevelvoerder van die Artillerie
skool in Potchefstroom was, het hy in 1970 as bevel
voerder na die kolJege teruggekeer. En nou, na der
tien jaar, het sy paadjie hom teruggelei na die amper



Kot. J. D. Potgieter 

Bolandse Weskus. (Gelukkig is hy 'n geesdriftige 
hengelaar.) 

Kol. Potgieter is met 'n Transvaalse nooi getroud 
en is die trotse vader van 'n rooikopdogtertjie. 

(Sy sal seker 'n vuursJag wees om kruit aan die 
brand te steek. Red.) 

DIE LAASTES 

Sedert Januarie verlede jaar lei die Weermag hul toe
komstige offisiere op 'n nuwe, heel besonderse wyse 
op. (Ons hoop om u in 'n volgende uitgawe meer hier
oor te verte!.) 

Hierdie besluit gaan sonder twyfel nog etlike ver
reikende gevolge he; een uitwerking is egter reeds 
claar: Dit het van die I97I-derdejaars van die Mili
tere Akademie 'n unieke groep gemaak. 

Hulle het naamlik die laaste groep jongmanne ge
word wat hul opleiding onder die "ou bedeling" vol
tooi. Hopelik sal al 26 hulle vanjaar op 10 Desember 
in die Stellenbosse Stadsaal kan aanmeld om hul 
B.Mi!.-grade te ontvang! 

Vir ons foto het ons twee manne uit elk van die drie 
weermagsdele gekies. 2 Lt. P. J. Scott het hom as 

knap wiskundige en goeie atleet onderskei - en daar
benewens kon niemand die afgelope paar jaar by hom 
kers vashou met die (Ietterlike) breek van enkels, arms 
en bene nie! 2 Lt. M. G. (Thys) Snyman moes twee 
jaar lank ligloop vir sy eie pa, want AOI Ockert 
Snyman was tot verlede jaar die Akademie se formida
bele sersant-majoor. 

Die twee vlootmanne, vdg'e Rohan Erleigh en Piet 
Potgieter, is seker die twee veelsydigste sportmanne 
in die groep. Rohan is o.m. hokkiekaptein en tennis
kampioen, terwyl een van Piet se baie sportprestasies 
is dat hy die paalspringrekord van die Akademie 
hou. 

2 Lt. P. Wilcock is nie net 'n knap vlieenier nie, 
hy kan ook met trots daarop aanspraak maak dat hy 
'n ewe gesoute seiljagvaarder as sy vlootmakkers is en 
seJfs vanjaar met welslae aan die S.A.-Seiljagregatte 
deelgeneem het. Sy lugmagmaat op die foto is 2 It. 
S. R. O. Rosslee, een van die Akademie se staatmakers 
op sowel die krieket- as rugbyveld gedurende die af
gelope drie seisoene. 

DIE EERSTES 

Vir die eerste maal in sy geskiedenis beskik die Mili
tere Akademie vanjaar oor 'n aantal hulpdosente. Die 
vyftal baanbreker-Iuitenante wat op die foto hiernaas 
verskyn, verrig hul nasionale diensplig op 'n heel aan
gename en konstruktiewe wyse. HlIlle is naamlik tyde
lik tot die Akademie se personeel toegevoeg en help, 
elkeen op sy eie vakgebied, met klasgee en individuele 
voorligting aan stlldente. 

Veteraan onder die groep is It. L. H. Hawken, B.A. 
(Hons.), B.Ed., wat reeds twee jaar onderwysonder
vinding in Rhodesie agter die rug het en 'n oud
student van die Natalse Universiteit is. Lt. J. H. 
Coetzer, 'n TlIkkie, het ook reeds in 1968 graad ge
kry (B.A.) en gaan aanstaande jaar terug na sy be
trekking by die Staatsdienskommissie. 

Die ander drie manne het almal einde 1970 hul 
graadstudie voltooi. Lt. Marius Grove (die baba van 
die groep) het sy B.Comm. op Potchefstroom verwerf, 
terwyllte. B. A. Boyce (Wits) en H. P. Kruit (Natal) 
albei knap B.Sc.-studente was. 

Diploma in Klinies-remedierende 
Onderwys 

'n Nuwe kurslls in Klinies-Remedierende Onderwys 
word vanaf 1972 aan die Universiteit van Stellenbosch 
ingestel vir die opleiding van gespesialiseerde leer
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L.n.r.: Lte. M. V. Grove, J. H. Coetzer, P. H. Kruit, B. A. Boyce en L. H. Hawken. 

L.n.r.: 2 Lte. P. J. Scott en M. G. Snyman,o V dte. R. Erleigh en P. Potgieter,o 2 LIe. S. R. O. Rosslee en 
P. B. IP'ilcock. 
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PLEGTIGE VERKLARING DEUR 

STUDENTE IN MAATSKAPLIKE WERK 

Altesame 49 tweedejaar Maatskaplike Werk studente 
het in Maart vanjaar in die teenwoordigheid van die 
Rektor plegtige verklarings oor hulle werk afgele. 
HlIlle is ook by die geleentheid det/r Minister C. P. 
Mulder toegespreek. 

kragte vir skoolklinieke en ander kinderleidingklinieke 
met die oog op die hantering van normaal begaafde 
laerskool- en hoerskoolJeerlinge met ernstige leer
probleme. 

Tot die kursus word toegelaat studente : 

(i) wat minstens 'n driejarige onderwysersopleiding 
suksesvol voltooi het, 

(ii) wat	 minstens drie jaar onderwyservaring, of 
enige ander ervaring wat die Senaat vir die doel 
van toelating tot die kursus as voldoende mag 
ag, opgedoen het, en 

(iii) wat op skriftelike aansoek deur die Senaat toe
gelaat word. Hoogstens 25 studente sal jaarliks 
tot die kursus toegelaat word. Keuring geskied 
teen middel September. 

Die kursus duur een jaar (voltyds) en behels 'n 
studie van: Klinies-remedierende leesonderwys, spel
ling- en skryfonderwys, wiskunde-onderwys, opvoed
kundige-kliniese toetsing en praktiese kliniese-reme
dierende onderwys. 

Sewe weke ondervinding in klinies-remedierende 
onderwyspraktyk aan skool- en kinderleidingklinieke 
is 'n vereiste. 

Dit is die eerste kursus van sy soort in die Republiek 
wat suiwer toegespits is op lees-, spelling-, skryf- en 

rekenprobleme by normaal begaafde hoer- en laer
skoolkinders. 

Die kursus word gehuisves in die Opleidingskliniek 
van die Departement Opvoedkundige Sielkunde van 
U.S. 

REGISTRATEUR OP STUDIEREIS 

Mm. T. G. D. van Schalkwyk, Registrateur (Finan
sieeJ) van U.S., het op 2 Mei I97I na die buiteland 
vertrek om vera! 'n studie te maak van die voorberei-

Mm. T. G. D. van Schalkwyk 
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ding cn verskaffing van bevrore voedsel op groot 
skaai. Hierdie studie geskied met die oog op die ver
skaffing van bevrore voedsel aan die universiteits
koshuise, sowel as aan die kafeteria van die Fakulteit 
van Geneeskunde en die kafeteria van die beoogde 
Studentesentrum. 

Die Universiteit werk vir die afgdope 9 maande 
ten nouste saam met die W.N.N.R. aan 'n navorsings
projek om probleme wat in hierdie verband onder
vind word, uit te stryk. Die Universiteitsraad het reeds 
goedkeuring verleen dat die eerste stadium van 'n 
proefkombuis vir hierdie doel gedurende die tweede 
semester opgerig word. Die meeste ander Suid-Afri
kaanse universiteite het reeds hulle belangstelling in 
hierdie projek getoon. Mnr. Van Schalkwyk het inrig
tings in Duitsland, Engeland, Nederland, Frankryk en 
Switserland besoek en op 31 Mei in die Republiek 
teruggekeer. 

Aangesien die gebruik van rekenaars ook vir 'n uni
versiteit van die grootste belang is, afgesien van die 
feit dat Rekenaarwetenskap as 'n volle kursus aan 
U.S. aangebied word, het mnr. Van Schalkwyk ook 
die geleentheid om na hierdie aspekte ondersoek in te 
stel, gebruik. 

L.n.r.· Prof. G. M. K. Schiiler (Volkekunde), 
mev. Joan Broster, mev. en prof. J. N. de Vi/liers 
(Rektor). 

BOSBOUERS NA BUITELAND 

Professore G. L. F. Hartwig en P. C. de Vi/liers het 
in die V.S.A. die kongres van die Internasionale Unie 
van Bosnavorsingsorganisasies te Gainesville, Florida, 
besoek en op 6 April teruggekeer. 

Die kongres het die heIe navorsingsgebied van 
boomsaad tot eindproduk gedek. Verskeie ander na
vorsingsinstitute en bosboufakulteite o.a. in Duitsland, 
is ook besoek. 

Dr. M. Gmt, senior lektor in Bosbou aan U.S., het 
aan die begin van die jaar ses weke in Togo deurge
bring waar hy as konsultant in bosbou-ekonomie vir 
die Internasionale Voedsel- en Landbouorganisasie op
getree het. Hy het ook die F.A.O. se hoofkantoor in 
Rome besoek. 

DIE JOAN BROSTER-VERSAMELING 

'n Tentoonstelling van die Joan Broster-versameling 
van Bantoe-kralewerk is op Donderdag, 4 Maart, in 
die Volkekundemuseum van die Universiteit geopen. 
Die vriendelike samewerking van die Randse Afri
kaanse Universiteit, aan wie die versameling nou be
hoort, word met dank erken. Die versameling bestaan 
uit altesame 4 500 stukke. Die uitstalling is dem die 
Departement van Volkekunde gereel as deel van die 
Universiteit se bydrae tot die Republiekfees. 



Dr. D. G. M. Donald 

Op die bygaande foto verskyn (l.n.r.): Ds. J. T. M. 
van Arkel, prof. E. P. Groenewald, prof. J. J. Muller 
(Kweekskool) en prof. w. J. van der Merwe 
(Kweekskool). 

Eike Vol 
Ouderdomskwale 

Dr. D. G. M. Donald, senior lektor in Bosbou aan 
U.S., het in 'n lesing voor die plaaslike tak van dje 
Instituut vir Bosbou gese dat die SteHenbosse eike aan 
die spesie Quercus robur behoort en dat die eerste van 
hierdie borne in 170r deur Willem A. van der Stel 
in SteHenbosch geplant is. 

Die lewenspan van die boomsoort is gewoonlik 500 

jaar, hoewel borne van selfs r 500 jaar bekend is. 
Hoewel die Stellenbosse eike oud voorkom, is die oud
ste waarskynlik nog slegs r64 jaar. Die swamme wat 
die borne aanval en hulle voortbestaan bedreig, is 
saprofities en teer op die hout, die dooie vesel. 

Dr. Donald het aan die hand gegee dat die dooie 
takke verwyder moet word, die wonde aan die stamme 
behandel, gate gestop en kunsmis toegedien moet word 
om nuwe groei te veroorsaak. By meen 'n werkspan 
moet spesiaal opgelei word om die werk oor die be
stek van 'n paar jaar af te handel. 

Proefvertaling van die Bybel 
Op 29 April het prof. E. P. Groenewald, aan wie ver
lede jaar 'n eredoktorsgraad cleur die Universiteit van 
Stellenbosch, sy ou Alma Mater, toegeken is, 'n lesing 
in die Wilcocks-gebou voor 'n stampvolle saal, oor 
die jongste proefvertaling van die Afrikaanse Bybel 
gehou. 



Beurse en Skenkings
 

Die Solomon Caesar Malan-akwarelle 
het huis toe Gekom 

KOSBARE SKENKING DEUR PROF. 

AVRIL MALAN 

Op 10 Mei het die opening van die uitstalling van die 
akwarelle deur S. C. Malan in die Universiteit se Kuns
museum plaasgevind. Soos te verwagte was verskeie 
Malans teenwoordig. 

Prof. J. N. de Villiers, die Rektor van U.S., het die 
gaste verwelkom en prof. Avril Ire de Merindol Malan 
voorgestel. Hy is 'n oud-student van U.S. en het in 
1926 die M.Sc.-graad cum laude behaal. later het hy 
die D.Sc.-graad behaal en het hy professor te Pretoria 
geword. In 1948 het hy as l.V. vir Gezina tot die 

poJitiek toegetree en in 1961 Adjunk-speaker van die 
Volksraad geword. In 1966 het hy die sakelewe betree 
en is tans voorsitter van die direksies van verskeie 
maatskappye. 

Die onderhawige akwarelle en potloodtekeninge is 
in 1839 gemaak. Die verband tussen prof. Malan en 
die akwarelle bestaan egter daarin dat pas na die her
roeping van die Edik van Nantes in 1685 sekere vier 
broers Malan van Meridol in S.O. Frankryk daarvan
daan verhuis het. Hulle nasate het o.a. in Switserland, 
Brittanje, Suid-Afrika en Australie beland. In 1812 
is Cesar Jean Solomon Malan in Switserland gebore, 
maar later het hy in Oxford gaan studeer waar hy met 

L.n.r.: Prof. Otto SchrOder. prof. Bun Booyens, 
mev. en prof. Avril Malan en prof. f. N. de Viltiers 
by die onthaal. 



'n Britse dame, Mary Marsh Mortlock, getroud is en 
'n Brit, Solomon Caesar Malan, geword het. Nadat hy 
sy doktorsgraad behaal het, is hy 'n professoraat in Cal
cutta, Indie, aangebied, waar sy vrou na 'n paar jaar 
s6 siek geword het dat sy en die kinders na Engeland 
teruggekeer het. Solomon het hulle tot aan die Kaap 
vergese! waar hy vier maande vertoef het voor hy 'n 
skip terug na Indie gekry het. Dit was dus in 1839, op 
ouderdom 27 jaar, dat hy die sestigtal skiJderye ge
maak het. Hy het hier geen Malans ontmoet nie, maar 
in 1876 was daar 'n Malan-fees te Wellington en toe 
kom Charles Hamilton Malan, die tweede seun van 
Solomon Caesar Malan, en verte! aan die Malans hut 
eie stamgeskiedenis. 

In 1897 het die oudste seun, Arthur, 'n omvattende 
lewensbeskrywing van sy vader, S. C. Malan, die Jig 
Jaat sien. In 1918 het John Alaric de Merindol Malan 
van Australie geinteresseerd geraak in die Malans van 
Suid-Afrika en toe hy in 1957 'n besoek aan Kaapstad 
bring, het hy prof. Avril Malan opgesoek, waaruit 'n 
warme vriendskap gevloei het. 

In 1965 was 'n sekere dr. Philip Traub wat uit 
S.A. gekom het, in Londen waar hy in 'n klein boek
winkeltjie 'n vergeelde uitgawe van die boek van 
Arthur oor sy vader aangetref het. Daarin het dr. 
Traub gesien dat S. C. Malan in S.A. was en 'n sestig
tal tekeninge gemaak het. Hy het die tekeninge begin 
soek en dit uiteindelik by Edward Murray de Merindol 
Malan, 'n onderwyser aan die Harrow-skool in Brit
tan je, aangetref. 

Edward het hom toegeJaat om afdrukke te maak, 
maar hom verbind tot geheimhouding van die eienaar. 
In 1966 het party van die afdrukke onder die hand 
van Dirk de Villiers in Personality verskyn as "A New 
Africana Treasure". Prof. Avril Malan het onmiddel
lik hiervan kennis geneem en aan John Malan geskryf 
om asseblief die eienaar op te spoor en te vra of hy 
nie die versameling sou verkoop nie, sodat dit na 
S.A. gebring kon word. Na veel moeite is Edward op
gespoor en is die saak beklink toe prof. Malan na 
uiters versigtige onderhandelinge dit gekoop het. Die 
koop het byna misluk omdat Edward die akwarelle 
deur middel van Sotheby's wou verkoop het. 

In 1967 is die versameling per koerier na S.A. ge
bring en kon prof. en mev. Malan vir die eerste keer 
die bundel deurblaai en die oorspronklikes sien. In 
1968 het prof. Malan aan prof. H. B. Thom, destydse 
rektor van U.S., geskryf en die versameling as 'n ge
skenk aan sy Alma Mater, vir Suid-Afrika, aangebied. 

Prof. De Villiers het met spyt gemeld dat die be
oogde boek waarin die afdrukke van die akwarelle 
met Afrikaanse, Engelse en Franse byskrifte en kom

mentaar sal verskyn, nog nie gereed is nie. 
Namens die Universiteit het prof. De VilJiers hart

lik "Baie dankie" gese, en bygevoeg dat dit baie ge
waardeer en goed bewaar sal word, en dat ook gesorg 
sal word dat 'n breer S.A. ook die werke sien. 

PROf.AVRIL MALAN 

Prof. Malan het in sy dankwoord vertel dat die 
bundel akwarelle alreeds van mekaar losgemaak was 
om een-een verkoop te word toe John by Edward ge
kom het en gese het: "Edward, you can sell them if 
you like, but you will have to live with your con
science." Daarna het Edward die eerste tree geneem 
om met prof. Malan in verbinding te kom. 

Prof. Malan het die gaste aangemoedig om tog so 
gou moontlik na die verskyning van die pragboek, 'n 
prestige uitgawe, hulle eksemplare aan te skaf en ook 
die interessante lewensgeskiedenis van doktor Solomon 
Caesar Malan te lees. 

Prof. Malan het warme dankwoorde teenoor prof. 
Thorn wat hom gehelp het om die akwarelle vir S.A. 
te bekom, uitgespreek. Die hardste werk het prof. 
Thom gedoen op die tydstip toe hy nog nie geweet het 
dat die akwarelle na die Universiteit van Stellenbosch 
sou kom nie. Prof. Malan het ook sy blydskap gelug 
oor die aantreklike manier waarop die akwarelle uit
gestal en beskerm is. 

Prof. Malan het hulde gebring aan proff. Bun 
Booyens, Otto Schroder, G. P. J. Trlirnpelmann, more. 
H. Berger en H. Wirth vir die voorbereidende werk, 
uitstalling en restourerings. 

MEV.AVRIL MALAN 

Hierna het mev. Malan op eg vroulike wyse. die 
romantiek en die tragiek in die lewe van Caesar Malan 
geskets. Sy het haar gedagtes in die "tru-rat" na die 
"dae van weleer" geplaas. Sy het veral die taalvaar
digheid geloof van S. C. Malan wat Engels, Latyn, 
Frans, Duits, Spaans en Italiaans vlot kon praat op 18
jarige ouderdom. Hy het later ook Sanskrit, Hebreeus 
en Arabies geleer. 

Mev. Malan het verwys na een besondere skildery 
wat die aandgodsdiens van 'n famiIie Roux in die 
Franschhoekvallei uitbeeld. Die verste punt wat Malan 
van die Kaap af besoek het, was Genadendal. 

'n Jaar nadat hy na Indie terug is, moes ook hy die 
land om gesondheidsredes verlaat. Hy het oor die Ara
biese skiereiland en Egipte gereis waar sy kennis van 
Arabies nie net sy lewe gered het nie, maar homself 
Arabiese hulp en vriendskap besorg het. Hy het te 



Alexandrie skeepgegaan en op sy verdere reis by Malta 
aangedoen waar hy in 'n ou koerant gesien het dat sy 
eggenote op 5 April 1840 in Engeland oorlede is. (In 
1842 is hy met Caroline Mount getroud). 

Daarna is hy direk na Engeland waar hy 40 jaar lank 
predikant van Broadwindsor was, maar as die wander
Ius hom beetgepak het, het hy Europa en Klein-Asie 
besoek en nog sketse gemaak.. Op 7s-jarige leeftyd is 
hy as predikant na Wallis en het hy oak nag Wallies 
aangeleer. In 1894 is hy oorlede en in Bournemouth 
begrawe. Tot so ver, mev. Malan. 

As aandenking is aan prof. Malan 'n geraamde af
druk van een van die mooiste akwarelle oorhandig. 

DIE KUNS VAN SOLOMON CAESAR 

I 
MALAN 

Prof. Otto Schroder, hoof van die Departement BeeJ
dende Kuns van US., het elders 'n waardering van 
die kuns van Malan gegee wat op die volgende oeer
kom: 

Malan se skilderye is gemaak in die tyd toe John 
Ruskin sy "diskoerse" oor kuns die lig laat sien het 
en Joho Constable sy werk gelewer het. Malan self 
het die werk Aph01'isms on Drawing in 1855 uitge
gee. 

Malan was '0 outodidak en het die skilderkuns deur 
die bril van '0 baie godsdienstige mens gesieo, as synde 
die kundigheid van 'n opgevoede mens wat op hierdie 
wyse wou verslag lewer van sy reise in verre lande 
soos vandag se toeris met sy kamera. Malan het die 
tekenkuns gedefinieer as 'n menslike vermoe om die 
natuur na te boots - die natuur as handewerk van 
God. Daarvoor is 'n akkurate oog, 'n ontwikkelde gees 
en '0 kundige hand nodig. 

Die onderhawige versameling verteenwoordig die 
hele oevre van Malan aan die Kaap. Die gehalte word 
deur prof. Schroder as besonder hoog vir '0 nie
professionele kunstenaar beskou. Volgens Europese 
standaarde was Malan nie 'n groot kunstenaar nie, 
maar in die kader van ons eie kunsgeskiedenis was hy 
belangrik omdat hy een van die eerste kunstenaars was 
wat ook 'n vergeestelikte element in sy werk geopen
baar het. 

Uit Aphorisms on Drawing het prof. Schroder die 
woorde van Malan aangehaal : 

Thou, who hast given me eyes to see,
 
And love this sight so fair,
 
Give me a heart to find out Thee,
 
And read Thee everywhere.
 

Instron Toetsmasjien vir Bosbou 

Die Departement van Bosbou het, nadat prof. K 
Borgin van die Fakulteit van Bosbou 'n studietoer 
in Europa gemaak het en verskeie laboratoria vir hout- '. 
tegnologie besoek het, 'n bedrag van R32000 aan 
die Universiteit geskenk vir 'n Instron-toetsmasjien. 

Op sy reis het prof. Borgin in verskeie laboratoria 
met hierdie tipe masjien navorsing gedoen. Dit kan 
toetse uitvoer waar beladings van 'n paar gram tot 10 
ton toegepas kan word. Die masjien werk heeltemal 
elektronies en is 'n groat bate am die invloed van 
weersomstandighede op hout te bepaal, am eienskap
pe van hout na te vors en moderne materiale te 
toets. 

Die Hans Merensky-eeufees : 
Weldoener van U.S. Vereer 
Die honderdste verjaardag van dr. Hans Merensky is 
or 16 Maart vanjaar op die landgoed Westfalia, Dui
welskloof, Oos-Transvaal gehou. 

Behalwe dat dr. Merensky 'n knap geoloog was en 
'n leidende rol in die ontdekkings van platinum, dia
mante, chroom, gaud en fosfaat in S.A. gespeel het, 
was hy ook nou verbonde aan bosbou. 

Or Westfalia het hy heelwat met boomplanting ge
eksperimenteer en geld aan US. bemaak waardeur dit 
moontlik geword het am S.A. se enigste Fakulteit in 
Bosbou aan US. tot stand te bring. Die westelike 
vleuel van die gebou vir Bosbou heet na hom. 

Dr. R. C. Bigalke, professor in Natuurbewaring aan 
US., het die Universiteit by die feees verteenwoordig. 

H. F. Verwoerd-studiefonds 

Die Kaapse Provinsiale Administrasie het onlangs be
sluit am die bedrag van R5 000 aan die H. F. Ver
woerd-studiefonds te skenk. Dit het met die goed
keuring van die Tesourie gebeur, nadat die H. F. 
Verwoerd-studiefonds as '0 verdienstelike saak ver
klaar is. Hierdie bydrae stoat die Fonds op vanaf 
R20 416 tot R25 416 plus R50,78 rente. 

Tot dusver is reeds aan 31 studente 40 lenings uit 
die H. F. Verwoerd-studiefonds toegestaan. Volgens 
die Fonds se bepalings moet lenings aan behoeftige en 
verdienstelike studente gemaak. word. Die maksimurn 
van so 'n leniog is R400 per jaar of Rl 200 in totaaJ. 
Die eerste gedeelte van die geld wat ooder oud



studente ingesamel is (R19 135,99) is op 17 April 
1968 aan U.S. oorhandig. Mev. Betsie Verwoerd het 
die tjek aan prof. H. B. Thorn oorhandig. By daardie 
geleentheid was ook mnr. F. D. Conradie, L.UX. 
(voorsitter van die Komitee) en die beskermheer van 
die Fonds, Sy Edele dr. B. J. Vorster, teenwoordig. 

Die gedagte aan 'n studiefonds ter ere van dr. 
Verwoerd het spontaan by 'n aantal gesiene oud· 
Maties ontstaan en die insameling is onder hulle lei
ding gedoen. Langs hierdie weg wou hulle 'n lewende 
monument vir 'n groot oud-Matie en volksleier oprig. 

Meubels vir die Nuwe Koshuis 

Dr. F. f. C. Cronje (links) het namens S.A. Brouerye, 
en mnr. W. J. Winshaw (regs) namens die Stellen
bosch Wyntrust, elkeen 'n tjek van R8 750 aan die 
Rektor van U.S., prof. J. N. de Villiers, tydens 'n 
dinee wat deur die twee maatskappye op 25 Maart 
aangebied is, oorhandig. (Foto onder.) 

Gemelde maatskappye het in die verlede d.m.v. 

beurse, skenkings en ondersteuning aan leerstoele 
reeds ruim tot die werksaamhede van U.S. bygedra. 

Bogemelde tjeks is bestem vir die meubilering van 
'n groot nuwe manskoshuis wat in die oprigting
stadium is. Die twee tjeks vorm die eerste paaiement 
op 'n totale skenking van R35 000 vir gemelde doe!. 

Dorothy de Villiers-beurs: Rr 5 000 

Wyle mev. Dorothy Adeline Jooste (gebore De Vil
liers) het R15 000 aan die Universiteit nageJaat om 
beurse te voorsien aan nagraadse studente vir weten
skaplike navorsing. Die beheer oar die beurse word 
heeltemal in die hande van die Universiteit gelaat. 

Skenkings uit Hartsbehoefte 

W oorde wek, maar voorbeelde trek en wanneer n 
mens kyk na die voorbeeld wat mnr. en mev. F. G. du 
Bois van Parow in die Kaap stel wat betref bydraes tot 
die Eeufees- en die Ontwikkelingsfonds van die Uni
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Mm. en mev. Francois du Bois 

versiteit van Stellenbosch, dan verdien hierdie bejaarde 
egpaar beslis ons bewondering. 

Mm. Francois du Bois, wat reeds met pensioen by 
Homes Trust Lewensversekeringsmaatskappy Beperk 
kon afgetree het, maar nog steeds in diens van die 
maatskappy is, en mev. Ann du Bois, was self geeneen 
op universiteit nie, maar hul dogter, Estelle, was in die 
jare vyftig 'n Matie. 

Toe daar begin kollekteer is vir die Eeufeesfonds 
van US. het hulle dadelik die geleentheid aangegryp 
om hul "dankbaarheid te betoon vir wat Stellenbosch 
vir ons kind beteken het". En toe begin is met die 
Ontwikkelingsfonds het hulle hul mooi gesindheid 
gehandhaaf. 

Vandag beloop die totale bydraes wat hulJe gemaak 
het R5 886. Hiervan is byna RI 700 namens hul dog
ter, wat deesdae in Johannesburg woon. Haar man, 
mm. Coenie Slabber, is ook 'n oud-Matie en is ver
bonde aan die S.A.UK., nadat hy lank in die redaksie 
van Die Burger in Kaapstad was. Ook die Slabbers 
dra gereeld by. 

Hierdie bydraes het 'n gereelde ronde R200 per 
maand geword. "Ons sal dit seker nie kan volhou 
wanneer ek aanstaande jaar finaal aftree nie," vertel 
mnr. Du Bois, "maar om vir die Universiteit van 
Stellenbosch te gee, is vir ons 'n behoefte van die 
hart." 

Eintlik het dit 'n familiesaak geword, want mm. en 
mev. R. McLaren en mnr. en mev. J. J. Snyman 
mev. Snyman is 'n suster van mm. Du Bois en mev. 
McLaren 'n suster van mev. Du Bois - van Parow 
is ook gereelde bydraers. 

Die Snymans het reeds meer as R600 tot die Eeu
fees- en Ontwikkelingsfonds bygedra, terwyl die Mc
Larens die laaste klompie maande gereeld hul R20 per 
maand tot die Ontwikkelingsfonds bygedra het. 

Oud-Maties, u Bydrae is Noodsaaklik 

Die Departement van Ontwikkeling doen hierdie 
maand weer eens 'n beroep op al die oud-Maties om 
bydraes tot die Ontwikkelingsfonds. 

Sedert die Ontwikkelingsfonds in September 1970 

geloods is, het oud-studente op geesdrigtige wyse na 
vore getree en bydraes gedoen. Die gemiddelde by
drae wat tot op datum per oud-student ontvang is, 
beloop nagenoeg R2 5. 

Die Departement van Ontwikkeling het reeds ver 
gevorder om oud-Maties landswyd onder permanente 
skakelkomitees in te deel. Op hierdie wyse sal elke 
oud-Matie die geleentheid kry om elke jaar 'n bydrae 
tot die Ontwikkelingsfonds te maak. 

Dit is belangrik om daarop te let dat die klem nie 
noodwendig op die grootte van die skenking val nie. 
Dit val eerder op die aantal skenkers. Daar is onge
veer 40000 lewende oud-Maties in die land. 

Besondere eise en uitdagings word vandag aan ons 
land en sy mense gestel. Stellenbosch is vasbeslote om 
sy deel by te dra. Hiervoor het hy die hulp en steun 
van sy oud-studente en vriende nodig. Teen 1974 sal 
die Universiteit nagenoeg R900 000 per jaar benodig 
om sy aandeel van rente en delging op langtermyn
lenings te betaal. 

By die ter perse gaan van Matieland is die personeel
van die Universiteit reeds genader. Hulle bydraes is 
tans besig om in te kom. Die reaksie tot dusver is baie 
bemoedigend. Soos in die verlede het die personeel 
hulle deel gedoen en 'n voorbeeld gestel. 

Die Universiteit maak staat op die steun van sy 
duisende oud-studente en vriende. Mag almal wat 
aktiewe steun verleen daarin blywende vreugde vind. 

SKENKING DEUR AVBOB 

Op 30 April vanjaar het adv. P. P. du Plessis, be
sturende direkteur van Avbob, namens sy maatskappy 
'n tjek van R2 000 aan prof. J. N. de Villiers, as 
Rektor van US., oorhandig. Hiermee bring Avbob 
die bedrag van sy totale skenkings aan U.S. op RIO 000 



Foto (I.n.r.): Mev. P. P. du Plessis, adv. P. P. du 
Plessis, prof. J. N. de Vi/liers en mnr. D. H. Keller 
(Handelsinspekteur van Avbob). 

te staan. Die geld is vir lenings en beurse aan studente 
bedoel. 

DIE STELLENBOSSE WYNTRUST SE 

JAARLIKSE BEURS 

'n Studiebeurs ter waarde van Rsoo is Vrydagmiddag 
14 Mei namens die Stellenbosse Wyntrust aan mnr. 
Koos Louw (B.A.-Hons., S.O.D. (Stell.)), tans. 'n 
Hons. B (B. en A.) student aan U.S., oorhandig. baar 
sal voortaan jaarliks so 'n beurs aan 'n student van 
die Stellenbosse Bestuurskool geskenk word. 

Op die foto oorhandig mnr. Chris du Toit, 'n direkteur 
van die Stellenbosse Boerewynmakery (links) die tjek 
aan mnr. Koos Louw. In die middel staan prof. J. van 
del' Meulen, hoof van die Bestuurskool. (Middel.) 

BANK VAN O.V.S.SE BYDRAE 

Mnr. R. S. van der Walt, hoofbestttttrder van die Bank 
l'an die Oranje-Vrystaat, het op 12 Mei 'n eerste 
bydrae van R500 aan die Rektor in sy kantoor 
oorhandig. Regs op die foto staan mnr. J. R. Verster, 
besttltlrder van Bellville se tak van die bank. 
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PRAGTIGE SKENKING VAN BOEKE 

DEUR NEDERLANDSE REGERING 

By 'n hele aantal geleenthede het die Ministerie van 
Onderwys, Kuns en Wetenskap van Nederland sken
kings van boeke aan die Universiteit van Stellenbosch 
gemaak. 

'n Verdere skenking is op Vrydag, 16 April 1971, 
in die Africana-kamer van die Carnegi-biblioteek oor
handig. 

WEN N E R S V AN F.A.K.-M US I E K B E U R S E 

Aan die einde van Februarie het die F.A.K.-Skakel
komitee van Stellenbosch 'n geselligheid in die 
Konservatorimn gereel wMrtydens prof. G. G. Citlie 
(links) aan Minette Joubert van Pretoria (2de van 
links) en Annali Smit van Bethlehem (3de) elk 'n 
beurs toegeken het wat betaal vir 'n jaar se klas- en 
losiesgeld aan U.S. Sunette van Schalkwyk van 
Kaapstad (regs) het die landswye F.A.K.-musiekbeurs 
ter waarde van R300 verower. 

Poto (I.n.r.): Prof. D. J. Opperman, prof. W. 
Kempen, mnr. H. A. Hoogendoom (tydelike 
saakgelastigde vir Nederland), mnr. W. H. Simonz 
(Klflturele Attache van Nederland) en prof· P. J. 
van del' Merwe. 



Gesellig
 

Die Vroue-vereniging van die 
Universiteit van Stellenbosch 'n 
Halfeeu Oud 

Op 'n koue wintersaand in 1920 het sewe vroue aan 
huis van prof. Danie du Toit in Victoriastraat ver
gader en gesellig saam oar 'n koppie tee is die Vroue
vereniging van die Universiteit van Stellenbosch ge
bore. 'n Klein begin wat gegroei het tot 'n reuse
'vereniging met 'n huidige ledetal van 760 - die groot
ste vereniging in die Republiek. Deur al die jare heen 
het die stigtingsdoel dieselfde gebly, nl. am fondse in 

te same! om in 'n verskeidenheid van behoeftes van 
die Universiteit te voorsien. 

Die eerste poging was 'n "kennis" wat drie dae lank 

VETERANE VAN DIE VROUE

VERENIGING 

Tydens die 50-jarige feesviering in Minerva op 18 
Maart is die bygaande foto geneem.' L.n.r. .' Mev. Kotie 
Smttts (Voorsitster)! mev. Oberholzer (die enigste 
oorlewende stigtel'slid) , mev. Tinie Vorster 
(eggenote van die Kanse!ier van U.S.) J en mev. 
Maria Malan (eggenote van wyle dr. D. F. Malan). 



geduur het. Dit het in Maart 1921 plaasgevind en is 
deur Prins en Prinses Arthur Connaught geopen, des
tydse Goewerneur-generaal aan die Kaap. Aangesien 
twee van die stigterslede in Holland studeer het, nl. 
mev. Oberholzer en dr. Lydia van Niekerk - mev. 
Oberholzer is die enigste oorlewende stigterslid - is 
'n groot verskeidenheid bydraes vir die "kennis" van 
Holland ontvang. Die pragtige bed rag van £3,134 5s. 
4td. is ingesamel - 'n grootse eerste poging! 

Na die "kennis" is daar begin met meer permanente 
vorme van geldinsameling. So is bv. jaarliks tennis
toernooie gerei.'l, waaraan sovee! as tot 34 omliggende 
tennisklubs dee!geneem het. Konserte is aan huise 
van lede gehou, blommetentoonstellings is gereel en 
onder meer het die Vereniging op II April 1935 die 
bemanning van 'n besoekende Hollandse duikboot met 
tee bedien teen een sjieling en ses pennis per persoon. 

Reeds so vroeg as Junie 1932 het die Vereniging 
oor genoeg fondse beskik om 'n Huiskoudkunde
gebou te laat oprig! Intussen is oak die bed rag van 
R20 000 bymekaar gebring vir die oprigting van 'n 
nuwe konservatorium vir musiek en 'n verdere 
R20000 sal tot die studentesentrum bygedra word 
'n doe!wit wat reeds byna bereik is. 

Deur die jare heen het die Vereniging voortgebou 
op die tradisie, nl. om e!ke geleentheid aan te gryp om 

fondse in te same! en soms word uiters omvangryke 
spysenierings soos bv. tydens die sangfeeste, onder
neem - voorwaar 'n lofwaardige onderneming van 
die vrouens van die Universiteit van Stellenbosch. 

Kunsvlyt Werk ook vir R.S.A. 10 

Ongeveer vyftienhonderd Maties was in die verskil
lende dele van die programme van die R.S.A. Io-fees 
betrokke. Selfs van die Fakulteit van Geneeskunde het 
die kolonie van die Burgers van die Berge gevra of 
hulle nie mag deelneem nie. 

Die Rektor was egter bang dat hulle met bobbe
jaanstreke vorendag sou kom; derhalwe is net 'n paar 
van die bekendste openbare figure onder hulle toege
laat om dee! te neem. Benewens 'n hoe-pressie kursus 
in Bedeesde Openbare Gemeenskaplike Optrede en 
Mimiek (sien veraI die voorste ry na afloop van die 
indoktrinasie), het die kwessie van gepaste kleredrag 
ernstige aandag geniet. Sekere anatomiese kenmerke 
van hierdie sitbokke het mini's dadelik ondoenlik laat 
blyk; vandaar die maksi's. 

Regs op die foto sien u hoe (voor 1.n.r.) mej. Alice 
Smit en mev. Christine Loubser en (agter 1.n.r.) mevv. 

Genol om vir R.S.A.-jees Ie werk 
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Dulce Walters en Magteld Visagie nog figurante skep. 
By ernstige kritiese betragting wonder jy waardeur, 

waarna en selfs waarin (?) mnr. Theuns Walters, lek
tor in kunsvlyt, alles gekyk het terwyl hy op soek was 
na inspirasie vir die gestaltegewing van al hierdie 
persoonlikhede. 

Kunsvlyt is 'n departement van die Fakulteit van 
Opvoedkunde. Dit beskik oor die modernste appara
tuur. Hoewel apparaat soos die oud-kultuur-historiese 
draaiskywe van die pottebakkersafde!ing reeds deur 
die millennia beproef is, is die e!ektriese oonde darem 
vee! handiger as die kole en as wat in prehistoriese 
tye gebruik is om die erdewerk te bak. Die afwerking 
en ontwerpe sal u verbaas. 

Oud-studente en voornemende studente kan gems 
hierdie afde!ing kom besoek. Dit sal vir u 'n open
baring wees. Dit is in die nuwe G. G. Cillie-gebou 
vir Opvoedkunde, net ten noorde van die Ou Hoof· 
gebou, gehuisves. Die hoof van die Departement 
Kunsvlyt is mnr. A. F. van Niekerk. 

DIE NASIONALE ONDERWYSRAAD OP 

STELLENBOSCH 

Die Nasionale Onderwysl'aad het onlangs vir die 
eerste keer op Stellenbosch vergader. Op die foto wat 
op 25 Maart by geleentheid van 'n skemeronthaal deur 
die Bttrgemeester en die Stadsraad geneem is, vel'skyn 
(v.l.n.r.): Prof. G. J.lordaan van Pretoria (onder
voorsitter belas met onderwysersopleiding), prof. 
H. B. Thom (voorsitter), mnr. C. W. Marais 
(bttrgemeester) en mnr. J. F. Louw (ondervoorsitter, 
belas met skoolonderwys): 

Regs verskyn (l.n.r.): Mnre. Schalk Burger 
(voorsitter), Dave Gant, Regter-president A. B. 
Beyers, dr. B. J. Vorster (Premier en Kanselier van 
U.S.) en prof. J. C. de Wet. (BI.35') 

FAKULTEIT VAN REGTE HALFEEU OUD 

Die Juridiese Vereniging het in April vanjaar die lei
ding geneem om die bestaan van die Fakulteit van 
Regte feestelik te herdenk. 

Sowat 150 oud-studente was byeen. Waar sovee! 
gesoute manne bymekaar is, is dit natuurlik dat spits
vondighede, asmede ernstige teregwysings o.a. oor die 
burokrasie as be!etse! vir 'n onafhanklike regstelse! aan 
die orde van die dag was. 

'N BEL EWE N I SIN TEN N I S 

Die Appletiser Bowl kan beskryf word as 'n tennis
belewenis en is heel waarskynlik een van die be1ang
rikste tennistoernooie waaraan die jeug van S.A. kan 
deelneem. 

By wyse van tussenstreekse uitdunwedstryde word 
die beste spelers uitgesoek, maar se!fs die swakste 
skool kry reeds tennisoefening deur deel te neem aan 
die uitdunrondes en kan dus elke jaar verder deur
dring. 

Die Universiteit van Stellenbosch, die Appletiser
organisasie (wat die toernooi borg) en die plaaslike 
organiseerders is maar skakels in die ketting waar 
geleenthede vir jeugdige tennisspelers geskep word 
om gedurende die Desembervakansie 'n week lank ge
konsentreerde afrigting te ontvang. 
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Hier sien u enkele van die knapste jong tennisspelers wat van oral oor die land kom: L.n.r.: Susan Howden 
(Hoer Meisieskool Northlands), Archie Clarke (Union High), Danette Boshoff (Hoerskool Genl. Hertzog), 
Johann Koch (Hoer Jongenskool Paarl), Lorraine Theunissen (Hoer Meisieskool Westville), Gareth Pike 
(Hoer Jongenskool Rondebosch), Garth Whale (Selbourne-Kollege), Belinda Pagel (Hoerskool Indwe), 
Sam Hackner (Hoerskool Durban) en Zenobia Maree (Hoerskool Genl. Hertzog). 
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Oud-Maties
 

My Eerste Veertien Dae as Inwoner 
van MacDonaldhuis 

'n Volgepropte tyd in die lewe van enige eerstejaar
koshuisstudent van bykans 50 jaar gelede! 

Eintlik begin daardie eerste veertien dae in Mac
Donaldhuis vir my op Worcester die Saterdagoggend 
voor die aanvang van die Universiteitsjaar in 1922. 

Ek wag op 'n aansluiting op Worcester-stasie. Dis 'n 
koel oggend met 'n skraal windjie toe ek 'n man, hoed 
styf'oor oe en ore getrek, in 'n warm jas gewikkel, 
diep peinsend op en af sien stap op die teerblad. Die 
kaartjie op een van sy reistasse verraai sy identiteit: 
W. H. van der Merwe van Kroonstad. Na 'n vlugtige 
kennismaking is ons sedertdien nog altyd vriende vir 
bykans 'n halwe eeu. Ons ken hom sedert daardie dae 
as Njeep, danksy die "ou here" van MacDonaldhuis 
wat vermaak en behae daarin geskep het en hom aan
gepor het om die nabootsende geluide van 'n bekende 
diersoort vir hulle plesier te beoefen. 

Maar ek moet by 'n klompie ander MacDonald
huisers van daardie dae kom, met apologie aan hulle 
wat nie genoem sal kan word nie, vanwee die be
perkte tyd van drie minute aan my toegestaan, want 
MacDonaldhuis met sy 3I inwoners was 'n sluime
rende jong reus naas die meer (byna se ek berugte) 
vel'maarde ouere Wilgenhof, en die een-tot-twee
derdes voltooide Dagbreek (of Hongerly) soos hy by 
baie studente daardie dae bekend gestaan het. Dit was 
nog Stellenbosch se klein dae daardie tyd. 

Vir my as nuweling daardie eerste 14 dae in Mac
Donaldhuis staan voor in die tou: Die Primarius, of
tewel Swanie, soos ons hom sommer genoem en aan
vaar het. Stil van gange en min van woorde. Vir ons 
nuwelinge het hy terloops so effens geheimsinnig 
voorgekom. In die beste tradisie van daardie tyd 'n 
man van status, 'n aspirant opvoedkundige en onder
wyser - nie 'n blote onnie van vandag nie. 

Kort op sy hakke het 'n ander aspirant.onderwyser 
gevolg - sy vise-primarius H. F. de Wet, 'n selfver
sekerde, in eie oe 'n sterk man, wat 'n kennisgewing 
klokslag H. F. de Wet, B.5c. onderteken het en wat 
later deur ons eerstejaars verander is - die kennis
gewing - na B.5c. de Wet, H. F. Ons meen dat dit 
heilsaam gewerk het. Hy het dit later jare gevoer tot 
skoolhoof van die bekende skool op Ficksburg. 

'n Ander persoon wat ek hier moet noem, is die 
reeds ontslape Dan J. Maree, in latere jare 'n leier in 
boerderygeledere in die suidwestelike distrikte en 
L.P.R. vir Oudtshoorn - 'n gemoedelike goeie mens. 
Ons het hom sommer Dan Strepie genoem omdat hy 
as sekretaris van die Huiskomitee sy naam Dan J. 
Mal'ee op kennisgewings so mooi sierlik met 'n pron
kerige strepie onder sy naam afgerond het. 

Maar daar is nog so baie van die ander inwoners 
van die MacDonaldhuis van "my eerste 14 dae as 
inwoner" van wie ek graag nog die een en ander sou 
wou gese het. Ek volstaan deur slegs die name van 'n 
paar van hulle te noem. 

Die blonde borselkop Dick Potgieter, W. A. van 
Deventer, bygenaamd Settr Jaap na aanleiding van die 
eertydse Boeregeneraal. Flip Langenhoven mef die 
droe humor wat vir die sesjarige Connie Friedlaender 
(tans landmeter op Stellenbosch), pas hier aangeland 
uit Duitsland, op 'n slag aanspreek: "Conrad, wie 
heisst du?" Doepie (reeds oorlede) - ook die albei 
reeds heengegane Piet Uys (onderwyser op Kroon
stad) en Jan Mohr (latere Direkteur van Onderwys 
van S.W.A.). Die twee Malherbes (Tontie en Whif
fles). lohan Dreyer (oud-inspekteur van onderwys), 
Eugene r'an Soelen (hoof van die Opieidingskollege, 
Oudtshoorn), Connie Neethling en Victor (Pat) 
V aughan (tans Unisa). 

En wat van al die kaskenades en studentestreke wat 
gedurende daardie eerste 14 dae in MacDonaldhuis 
afgespeel is - gee maar u verbeelding vleuels - twee
drie van hulle. 



'. 

Daar was die keer toe sewe wekkers in die skoor
steen wat in die primarius se kamer gebou was, tot die 
heilige verontwaardiging van die primarius met tus
senpose van 'n paar minute in die middel van die 
nag afgegaan het. 

Daar was die nag toe de. Meiring Naude en ek in 
die donker middernagtelike ure geblinddoek dem die 
strate gelei is na 'n verlate begraafplaas in die om
gewing van Hammanshand en in 'n grafkelder vol 
spinnerakke losgelaat is om ons pad terug na die 
koshuis te vind. 

Een Sondagaand moes Ed Bartel (latere skoolhoof 
op Berlin naby Oos-Londen) en ek in ons "navy blue" 
pakke in ds. Du Toit se wingerd erens naby Du Toit
stasie 'n paar trossies druiwe gaan uitsmokkel vir 'n 
paar van die druiwebelustigde "ou here". 

am die Iys van name na behore af te rond, mag 
ek nie nalaat om die naam te noem van haar wat vir 
ons 'n ware huismoeder was nie. Ons het almal van 
haar gepraat as Mrs. Johnson. Ons eer haar nJ.gedag
tenis. 

(Ons lesers sal wei agtergekom het dat die skrywer 
hiervan die H. P. Dekker is wat jare lank assistent
registrateur was en dertigduisend van die veertig
duisend oud-Maties ken. Red.) 

OUD-MACDONALDHUISERS 

Die oud-MaeDonaldhuisers wat die relinie op 9 en 10 

Maart verlede jaar bygewoon het, was besonder sterk 
verteenwoordig op die oud-Matiesaamtrek : 

V.l.n.r.: Mnr. J. J. Dreyer (1920-1924), mnr. c. J. 
Swanepoel (1918-1922), dr. J. C. J. van Vlmren 
(1922-1926), mnr. B. Rode (1923-1927), prof. 
W. H. van der Merwe (1922-1925), prof· s. J. 
Pretorius (1923-1927) en mnr. D. J. Potgieter 
(1921- 1923). 

Die Onvergeetlike Twintiger Jare 

c. D. MAR X, M. A., B. E D. ( I 9 2 5 - I 9 3 0 ) 

Die artikel van F. A. Venter oor Die Dertiger Jare in 
die Augustus-uitgawe van Matieland 1970 is seker 
deur aile oud-Maties "verslind", want die egte oud
Matie bly tog maar ge'interesseerd in alles wat daar_ 
plaasvind. Tog dink ek dat die grootste waarde van 
die bydrae daarin gelee is dat dit 'n "bekoopmaker" 
behoort te wees - vir ander oud-Maties om te volg. 
am die rede gaan ek dit waag om 'n paar mede
deJings oor die twintiger jare te doen. 

Kyk, dit was mos die moeite werd om toe op SteJ
Jenboseh te gewees het: .studente-aangeleenthede, open
bare gebeure, belangrike gebeurtenisse binne die uni
versiteit, snaaksighede, sportprestasies, studente per
soonlikhede ... 

Wie kan nog die monstervergadering in die "Ree" 
onthou, toe ons die saaJ volgepak en duisende woorde 
- soms met hoogJopende gemoedere - kwytgeraak het 
en eindeJik ten gunste van die gebruik van togas ge
stem het, net om die besluit 'n week later op dieselfde 
plek en manier te herroep ! 
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Hoe het ons nie vir Teddy, wat destyds as die Prins 
van Wallis besoek in Suid-Afrika afgele het, verwel
kom nie! Maar hy was nie die dag die hooffiguur nie; 
ook nie professor Moorrees, kanselier, of professor 
Gie, rektor nie; nee, Johan Biihr, voorsitter van die 
S.V.R., het op die opeverhoog op die ou Pawiljoenveld 
geklim, sy duime in sy onderbaadjie se mousgate ge
haak en vir die Prins vertel dat hy toe al 'n halwe 
Afrikaner was (omdat die Ikeys hom op 'n ossewa 
deur Adderleystraat getrek het), maar as hy 'n ware 
Afrikaner wou wees, moes hy minstens een nag in die 
tronk slaap! En die volgende dag is sy toespraak onder 
banieropskrifte gepubliseer - glo in Londen ook. 

Een jaar probeer die studente toe mos snaaks wees. 
Destyds is die dirigent vir Intervarsity nog deur die 
gereelde bywoners van die sangoefeninge gekies; en 
die middag kies hulle 'n onervare eerstejaar! ! Groot 
konsternasie! Maar na 'n paar middernagtelike onder
houde is die saak darem die volgende dag reggestel. 

Studentefratse was daar ook - soos altyd : So by. het 
'n klomp "Hongerlyers" (Dagbrekers) een oggend 
tydens galaweek hulle planne fyn agtermekaar gehad : 
Toe Rozenhof, destyds nog waar die stadsaal nou 
staan, se eerste ontbytklokkie lui, stap hulle ongenooid 
die eetsaal binne en gaan sit aan! Toe die tweede 
klok drie minute later lui, en die dogters binnekom, 
was hulle hulle sitplekke en ontbyt kwyt! Ma Brink 
het darem saamgespeel en die dogters aangese om 
tafelbediendes te wees. 

En ek wonder of ek nou ook, soos F. A. Venter, 'n 
persoonlike insident kan aanhaal? En ek weet die liewe 
hooggeagte dr. Fransie sal my dit nie verkwalik nie : 
Ons het 'n paar keer saam tennis gespeel en prof. 
Malherbe was altyd baie vriendelik. 

Ons lesuur by hom was om drie-uur die middag in 
die ou Fisikagebou, Jinks agter die Hoofgebou. Toe ek 
by Dagbreek uitstap, sien ek prof. Malherbe, van die 
Laan se kant, in die dwarsstraat aankom. Hy groet en 
roep my oor; ons gesels 'n bietjie en skielik se hy : 
"Ag, mm. Marx, wat kan ek nou vir die tweedejaars 
gaan vertel? Ek kon werklik nie voorberei nie." 

Ek skrik, maar se gou: "Nee wat, Professor, u sal 
dit mos nie moeilik vind nie," en praat gou oor iets 
anders. By ou MacDonaldhuis groet hy, want hy dag 
ek draai af. "Nee, Professor, ek loop saam," se ek. 
By die Fisikagebou groet hy weer, en ek se weer: 
"Nee, Professor, ek loop nog saam." Hy staan bot
stil, een voet op die eerste trappie: "Ja," se hy, "nou 
onthou ek, jy is mos lid van die klas !" 

En binne vertel hy die hele episode haarfyn! Liewe 
dr. Fransie. 

Die studente het darem hulle ernstige tye ook gehad 

en groot-groot gebeurtenisse het plaasgevind : In 1926 
verwelkom ons die Eerste Minister, wyle generaal 
Hertzog. Hy het toe pas van die Imperiale Konferen
sie in Londen teruggekom waar hy sy geskiedkundige 
pleidooi vir soewereine onafhanklikheid binne die 
Statebond gelewer het. Onvergeetlik bly sy boodskap 
- een van die heel grotes van die universiteit. 

Kort daarna volg die beroemde amptelike jaarlikse 
opening van die universiteit dem wyle dr. Verwoerd, 
destyds die jongste man aan wie die eer toegese is. En 
in 1928 volg die vlaghysing - weer eens die werk van 
een van die heel grotes - eers amptelik op die ou 
Pawiljoenveld waar (professor) Erica Theron opgetree 
het (kiekie in Dagbreek-argief); daarna by die kos
huise individueel. 

En die twintigerjare het sy alumni gelewer: Soos 
seker in elke dekade is daar te veeI om op te noem, 
en om te onderskei is ook gevaarlik. Tog wil ek 'n 
paar name op rekord stel, en as ek vergeet of onreg
verdig is . . . vergewe tog maar, dis ook al veertig 
jaar gelede ! 

Behalwe die bogenoemde was daar by. die huidige 
hoofregter, dr. L. C. Steyn, en sy briljante kamermaat, 
wyle Van Zyl Steyn wat op 29-jarige leeftyd professor 
in die Regte geword het (aan U.S.); dr. S. Meiring 
Naude en sy vriend Ruben Nel; drr. H. B. Thorn, 
A. C. Hoffman, L. Boonstra, proff. F. X. Laubscher, 
H. J. Piek, Jack Muller, P. F. D. Weiss, Fred Kirsten, 
Erica Theron, A. Bleksley en E. P. Groenewald aan 
wie die eer te beurt geval het om by die hereniging 
van die vier provinsiale sinodes van die N.G. Kerk 
in 1961 die hoofrede in die Groote Kerk te lewer 
oor dieselfde teks as wat ds. A. Murray by die skeiding 
in 1861 gepraat het. Dan was daar nog ander bekendes 
soos E. A. Schlengemann, A. H. Jonker, c. P. van der 
Merwe, Luther Bruwer, J. c. Pauw (organiseerder van 
Volksfeeste), Herman Steytler, Phil Weber (Die Bur
ger), e.a. 

Ook op sportgebied het die Universiteit uitgeblink. 
Rugbyspringbokke van daardie jare was George 
Daneel, J. c. en Ponie van der Westhuizen, S. P. van 
Wyk, Ferdie Bergh, Danie Craven, P. K. Morkel en 
Andre MacDonald - wie kan nog byvoeg? En daar 
was spannende wedstryde. Ek onthou die Intervarsity 
op Nuweland toe Oubaas Mark die span eintlik ge
heim gehou het, en toe die span eindelik uitdraf, is 
daar twee skrumskakels, D. B. Smuts en J. Keyter, 
met net sewe voorspelers! Maar hulle wen die wed
stryd! En die eerstespan se puik oorwinnings oor 
Hamiltons op die ou Pawiljoenveld! Ek dink dit was 
in 1928; daar is gese dat Hamiltons toe tien jaar 
agtereen nie op Stellenbosch verIoor het nie. Oubaas 
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Mark bring vir Impi Stierlin, Bokkie Krige (beroem
de Japie se seun) en sy buitesenter, Gugu Lourens van 
die onder-neentien in teen sulke Springbokke soos 
Bennie Osler, Gerry Brand en Jackie Tindall - 'n 
W.P.-agterlyn. 

Nog voor rustyd klits Stierlin die eerste skepskop 
oor en Bokkie breek binnekant om vir Lourens oor te 
stuur. Na rustyd is dit weer dieselfde en die Maties 
wen 18-10, as ek reg onthou. 

Twee snaakse insidente op die rugbyveld was die 
volgende: Gerhard Brink, losskakel, neem 'n stelskop 
waar. Die bal trek suiwer en sekuur, maar dit het 
skaars hoogte bereik of dit bars en val soos 'n klip! 
By 'n ander geleentheid het P. K. Morkel, senter, ge
breek en die heelagter ook ontduik, maar met die 
laaste pypkan 'n sening geskeur en met 'n oop doel1yn 
vOOr hom stort hy neer. 

Een Vrydagaand stortreen dit. Teen 8.30 begin 'n 
motor aanhoudend toet; ek luister weer; ja, dit is 
Oubaas Mark. Ek hard loop uit en word aangese om 
"J.c." (van der Westhuizen) te roep. Toe ek hom 
nie kan kry nie, moes ek Oubaas rondry totdat ons 
J.c. gevind het; toe nog die ander agterspelers wat 
Oubaas nie per telefoon kon bereik nie, en die strate
gie vir die volgende dag se wedstryd word weer op die 
biljarttafel in Oubaas se huis bespreek. 

Maar ook op die atletiekbaan het die Maties uit
geblink: Danie Joubert se Suid-Afrikaanse rekord 
vir die IOo-tree is in daardie jare opgestel en het vir 
baie jare bly staan; en dan was daar die bekende 
J. J. Pienaar wat met sy 212 pond 'n rekordhouer 
vir die IOO- en 22o-tree was, terwyl Heine Grove die 
440 gebuit het. 

Oak op die gebied van tennis was daar groei. In 
1928 en 19~ wen U.S. die Thurstonbeker (tweede 
liga) en in 1930 begin ons in die Groot uitdaagliga 
speel. Coenie Potgieter was ons nommer een speier 
(ook vir W.P. gespeel) en Fred Kirsten sy enkel
maat. Ook hier was daar hoogtepunte. Fred Kirsten 
(nou professor) was seker die eerste persoon wat op 
Nuweland by die oorhandiging van die beker Afri
kaans gepraat het. 

'n Ruk later was daar 'n groot herrie toe ons sekre
taris (prof.) P. S. du Toit 'n brief in Afrikaans aan die 
Sekretaris van die W.P.T.U. skryf en rue weier om die 
brief te aanvaar. Professor Strassheim - was daar ooit 
'n rugbyspeler wat beter kon pypkan? - en ek moes 
gaan verdedig. 

Tot in 1928 was daar slegs die vier "Universiteits"
tennisbane agter (ten ooste van) die ou "Jongens 
Hoerskool", plus koshuisbane by Victoria-huis, Har
monie, Monica en WiJgenhof. In daardie jaar is die 

Prof. Fransie (F.E.J.) Malherbe tydens die reiinie 
van veteraan oud-Maties in Desember 1970 met in sy 
hand die kopie van "Sonde met die Bure" wat wyle 
C. J. Langenhoven self in leer gebind en aan hom 
geskenk het. 

Dagbreek-bane amptelik geopen. In die Dagbreek
argief is daar kiekies waarop prof. Moorrees (kanse
lier), prof. Blommaert (rektor), prof. Basson, mnr.. 
Kriel (registrateur), e.a. by daardie geleentheid ver
skyn. 

In 1930 het vier Maties en vier Ikeys die eerste ge
kombineerde tennistoer onderneem en wedstryde op 
Port Elizabeth, Oos-Londen, Queenstown, Bloemfon
tein (2), Bethlehem, Durban (2), Pretoria (2) en 
Johannesburg gespeel. Glo dit as u wil, die reiskoste 
(per trein natuurIik) insluitende kaartjie, beddens en 
aile etes het minder as £7 bedra! 

Seker een van die belangrikste gebeurtenisse van 
die periode was die 25o-jarige bestaansfees van Stel
lenbosch. Die praguitgawe Stellenbosch 1679-1929 
gee 'n mooi verslag van die ontwikkeling van die 
dorp tot in 1929, maar ek dink tog dat daar meer 
aandag aan die rol van die Universiteit kon gewy ge
wees het. Dis waar dat die feesvierings deur die Muni
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sipaliteit organiseer is, endat die brosjure 'n goeie 
indruk gee van die StelJenbosch van 1929, maar ons 
huidige universiteitsowerhede kan gerus maar vroeg 
begin en 'n baie groter bydrae vir die 300-jarige fees
vierings in 1979 lewer. Die 1929-vierings het hoof
saaklik op die Coetzenburgvelde afgespeel. 

Een laaste - en miskien vir-die huidige studente on
gelooflike item om te vermeld, is die feit dat U.S. 
destyds by NUSAS ingeskakel was. Ja, die CLE.
lapelwapen is selfs as 'n prestige-teken beskou! Die 
eerste Nusas-studenteparlement is in Durban gehou en 
die tweede in die ou "Conserve". Die meeste Matie
L.V.'s was natuurIik Nasionaliste en ene Frankel 
(Wits-S.A.P.) was Eerste Minister. Mm. Hofmeyer, 
destyds Speaker van die Unieparlement, was ook ons 
Speaker (foto's in Dagbreek-argief). Ons het egter toe 
al besef waarheen NUSAS stuur en kort daarna - ek 
dink in 1930131 het U.S. weggebreek.** 

'n Mens sou nog baie meer oar die periode kon 
skryf, en eintlik dek hierdie bydrae maar die periode 
1925-1930. Ek dink egter dat F. A. Venter se artikel 
'n briljante "eersteling" was, en wil die hoop uit
spreek dat die Departement van Ontwikkeling sal 
onderneem om oud-studente te nader om bv. elke 
vyfjaarperiode te dek. Dit kan in die toekoms 'n won
derlike bron van inligting wees, groot vermaak ver
skaf en opnuut aangename herinneringe aan die ver
getelheid ontruk. 

** Stem ons lesers saam dat die datum min of meer 
korrek is? Bet u nie Ius am oor die Nusas-"verkie
sings" (veral oor die toesprake, kwinkslae en politieke 
"partyvorming") te skryf nie? 

Wie wil 'n oorsig gee van die gebeure wat tot die 
uittrede uit Nusas gelei het? 

Wie wil iets skryf oor die totstandkoming van en 
aansluiting by die A.N.S.? 

Redakteur, Matieland. 

Mike Pienaar -vir Party Dinge nie 
Verantwoordelik rue! 

Mnr. Mike Pienaar, tans nie meer burgemeester van 
Bellville nie, maar nou' woonagtig te Indwestraat 17, 
Milnerton, skryf dat hy darem nie vir alles wat hom 
toegedig word, wil vader staan nie! . 

Verdwene N otuleboek van Dagbreek 
Lv.m. die verdwene notuleboek (1921-1927) skryf 

hy dat die huiskomitee van 1927 bestaan het uit Isak 
Momsen (voorsitter), ds. A. J. V. Burger (bygenaamd 

A.C.V.v.), A. P. Somers, T. C Joubert (Merriman) 
en homself. Hy meen dat ds. Kotie du Toit die sekre
taris was. 

Kan iemand nou verder help om die boek op te 
spoor? \ 

Om aIle twyfel oor die boek ult die weg te ruim, 
se mm. Pienaar dat uit die notule in daardie verlore 
boek sal blyk dat die Dagbrekers o.a. gemaan is deur 
mm. Nico Uys om tog nie uit die vuis te skiet nie, 
maar wei dooierus. (Ja, Oom Mike, deesdae se stu
dente is ewe bloeddorstig. As 'n beseerde op die 
rugbyveld Ie, skree hulle: "Moenie dat hy ly nie, 
skiet hom dood!" Red.) 

Die Graaf van Athlone 
Mm. Pienaar se ook dat hy onskuldig pleit i.v.m. 

die bewering van mm. Hennie Kotze in die vorige 
uitgawe van Matieland waarin hy te kenne gee dat dit 
dalk mar. Pienaar kon gewees het wat in die Prins van 
Wallis se motor gery het. 

Mnr. Pienaar kan 'n hele register vol name van oud
skoliere bring wat kan getuig dat hy in 1925 met die 
opvoeding van sy volk se kinders besig was, en wei te 
Villiersdorp. 

Mm. Pienaar het nie sO hoog gemik nie. Hy het 
maar net in 1927 tydens die Intervarsity in die Graat 
van Athlone se motor van Bloemhofskool tot op die 
ou rugbyveld gery, onderwyl die Graaf wat indertyd 
as Goewerneur-generaal gedien het, hoflikheids
besoekies by professore afgele het. 

Dit was nie mar. Pienaar se skuld dat wyle prof. 
Moorrees en die rektor, prof. Blommaert, saam met 
ander hoogwaardigheidsbekleers hom kom ontmoet 
het nie ... 

By wyse van gerusstelJing kan genoem word dat mnr. 
Pienaar sy akademiese loopbaan sonder verdere .. f1oe
menswaardige insidente eervol afgesluit het. 

Die Dagbreekfees 
Ten slotte skryf mnr. Pienaar: "Ek sien met ver

lange uit na die Dagbreekfees, en ek koester die hoop 
dat daar 'n verteenwoordigende groep oud-Dagbrekers 
wat dateer uit' die dae toe Dagbreek die populere 
naam "Hongerly" gedra het, teenwoordig sal wees. 

Bet u, die leser, indien u 'n oud-Dagbreker is, al 
u inskrywing by die Departement van OntwikkeIing 
gedoen? 

ON THO U A S B. 0 M U AD RES V ERA N

l>ERINGE'AAN TE STUUR. 

Bydraes tot die Matielandfonds is ook welkom. 



Terug na Alma Mater vir Oud-Maties 
van 1926-1936 

1-3 DESEMBER 1971 

Die tweede groep oud-Maties wat vanjaar deur die 
Departement van Ontwikkeling na die kampus terug
gebring word, is die wat studente was gedurende die 
jare 1926-1936. AIle persone wat gedurende genoem
de jare student aan die Universiteit van StelIenbosch 
was, word hartlik uitgenooi om die saamtrek by te 
woon. Uitnodigings is reeds uitgestuur aan oud
Maties oor wie se adresse die Departement van Ont
wikkeling beskik. 

Persone wat nie 'n uitnodiging ontvang het nie en 
die saamtrek wil bywoon, moet asseblief met die De
partement van Ontwikkeling in verbinding tree. 

Onder hierdie groep val van Matieland se bekendste 
oud-studente op feitlik aIle terreine. Mm. A. J. Ester
huyse (Assistent-direkteur van Ontwikkeling) wat 
pleegvader vir die saamtrek is, deel Matieland mee dat 
uit hierdie groep o.a. 'n baie sterk Springbok rugby
span saamgestel kon word - Ferdie Bergh, Danie 
Craven, George Daneel, Flappie Lochner, Ben du Toit, 
Koffie Hofmeyr, Andre MacDonald, P. K. Morkel, 
Ponie van der Westhuizen, J. C. van der Westhuizen, 
ens. Van ons grootste atlete soos Danie Joubert, Anton 
en Johan Luckhoff, P. K. van der Merwe, e.a. ; digters 
en skrywers soos P. J. Schoeman, Ernst van Heerden; 
nyweraars en finansiers soos dr. Bob de Jongh, dt. P. 
E. Rousseau; ministers, regters, rektore, moderatore, 
politici, diplomate, en ve!e ander dateer uit hierdie 
tydperk. 

Matieland verwelkom hierdie tweede groep terug 
in Matieland. Mag dit vir u wat kom, net so 'n be
lewenis wees soos wat dit vir die eerste groep verlede 
jaar was. 

As vroutjie nog te jonk is om in hierdie ou snare 
se kader te val . . . skryf haar ook in. Ons mag nie 
skeiding tussen tafe! en bed veroorsaak nie ! 

PROGRAM 

Woensdag, I Desember 1971 
8.00 nm. Program aangebied deur 'n aantal van die 

oud-Maties wat die re-unie bywoon. (Har
monie) 

Donderdag, 2 Desember 1971 
9.00 vm. Byeenkoms in die onderste saal van die 

G. G. CilIie-gebou vir Opvoedkunde (Van 

Ryneveldstraat, regoor die Carnegie-biblio

teek).
 
Oorsig oor die jongste ontwikkelinge en
 
beoogde uitbreidings aan die Universiteit.
 
UitstalIing van modelle en planne van ver~
 

skillende projekte.
 
10.30 vm. Teepouse. 
11. I 5 vm. Interessante voorlesing oor 'n aktuele on

derwerp. 
1.00 nm. Noenmaal in Harmonie aangebied deur die 

Rektor en mev. J. N. de VilIiers. 
7.00 nm. Vergadering van die Konvokasie in die 

H. B. Thom-teater. 
8.15 nm. Aanbieding in die H. B. Thom-teater. 
9.30 nm. Gesellige onthaal in Wilgenhof. 

Vrydag, 3 Desember 1971 
9.00 vm. Georganiseerde uitstappies na o.a. die vol

gende plekke: Die gebouekompleks van 
die Fakulteit van Ingenieurswese; die ge
bouekompleks van die Fakulteit van Ge
neeskunde en Tandheelkunde te Tiervlei. 

1.00 nm. Afsluiting. Informele middagete in Har
mOnie. 

* 'n Bankdiens sal in Harmonie voorsien word. 
Tjeks sal hier gewissel kan word. 

* 'n Geneesheer en 'n tandarts sal vir noodgevalle 
beskikbaar wees. 

Klerksdorp se Oud-Maties Kies 
Nuwe Bestuur 
Die Oud-Matiebondtak van Klerksdorp het 'n baie 
geslaagde byeenkoms op 20 April gehou. Die Rektor, 

Klerksdorpers van NAAM 



prof. J. N. de Villiers, was die eregas en het die oud
Maties 'n kykie laat kry van wat tans in Matieland 
gebeur en wat alles vir die toekoms beplan word. 

Tydens die byeenkoms het die oud-Maties ook 'n 
nuwe bestuur gekies, nl. : 

Voorsitter: Dr. M. van Niekerk.
 
Sekretaris: Mnr. N. Nel.
 
Bestuurslede: Dr. P. Smit, mev. Ria Becker, mnr.
 

J. Brandt, mnr. W. Esterhuizen, mm. W. Herzel
man. 

(Matieland dra graag besondere dank en waardering 
oor aan mnre. A. F. Kock en A. Steyn wat vir meer 
as tien jaar die voorsitter en sekretaris, onderskeidelik, 
van die Oud-Matiebondtak was.) 

Oud-Maties te Windhoek 

Een van die grootste saamtrekke van oud-Maties van 
Windhoek het op Maandag, 26 April in die Aula 
plaasgevind. Die Rektor en mev. J. N. de Villiers en 
mnr. A. J. Esterhuyse, Asst.-direkteur van Ontwikke

ling van die Universiteit, het 'n baie genoeglike aand 
saam met meer as tweehonderd-en-vyftig oud-Maties 
deurgebring. 

Mnr. Dirk Mudge, L.UX., en sy ywerige komitee 
het aile eer vir 'n baie geslaagde byeenkoms. Beid~ 

mm. Mudge en die Rektor het kort toesprake gelewer:
Mnr. Mudge het die Rektor gewaarsku om nie geld 
van die oud-Maties te vra nie. Die Rektor het woord 
gehou en toe maar net oor en van geld gepraat. Hy het 
aan die belangstellende gehoor die uitbreidingspro
gram van die Universiteit geskets, wat op akademiese 
gebied gedoen word, en watter nuwe studierigtings vir 
die nabye toekoms beplan word. 

Die organisasiewerk in verband met die Ontwikke
lingsfonds is reeds afgehandel en die permanente 
komi tee wat saamgestel is, is soos volg ; 

Mnr. D. F. Mudge, L.UX. (voorsitter), mnre. J. C. 
A. C. Alberts, S. J. Barlow, J. P. Botha, D. J. Botes, 

Vit iyk asoj die Rektor die oud-Maties in 'n spreek
woordelike en letterlike hoek gedryj het - maar Maties 
het daarvoor al deur te veel gapings geglip.' (Foto 
met dank aan Die Suidwester.) 



P. J. Brand, mevv. 1. Buys, C. de la Bat, H. Engel
brecht, mnr. J. C. J. Genis, mev. C. Kleynhans, more. 
J. W. Liebenberg, D. J. Lombard, W. Louw, ds. M. 
M. Nieuwoudt, more. S. J. Schoeman, J. G. A. Stadler, 
F. Theron, P. van der Westhuizen, R. van der West
huizen, mev. S. E. van Zyl, mnre. J. H. Visser en 
J. H. Venter. 

Oud-Maties in Oos-Londen 
(8 Augustus 1970) 
Die saamtrek van oud-Maties op Oos·Londen was 'n 
besondere geleentheid en uitgelese gaste was teen
woordig. 

Op die foto wat by dieselfde geleentheid geneem is, 
verskyn van I. na. r.: Mev. Van Bloemmenstein, 
mnr. Van Bloemmenstein, mev. Van Zyl, mnr. 
Blommaert, mev. Blommaert, mnr. Lombard 
(Direkteur van Ontwikkeling, U.S.), mev. Preuyt 
en mnr. Preuyt. 

Oud-Maties van Oos-Rand 

Op I September (Woensdag) hou u 'n saamtrek! 
Aile besonderhede is te kry van die taksekretaris, 

mnr. 1. J. Nel, Posbus 25, Edenvale. 

Hendrik Verwoerd-toekenning aan 
Dr. A.J.A. Roux 
Op 19 Februarie vanjaar is die Hendrik Verwoerd
toekenning aan drr. A. J. A. Roux en W. 1. Grant ge
maak vir die werk wat hulle i.v.m. die verryking van 
uraanerts gedoen het. 

Die motivering is namens die Hendrik Verwoerd
Trust, deur prof. H. B. Thorn as voorsitter, gedoen. 

Die Hendrik Verwoerd-toekenning sal ongetwyfeld 
altyd as een van die vernaamste en eksklusiefste ere
toekennings in Suid-Afrika bekend staan. Dit omvat 
'n groot goue erepenning en 'n kleiner goue erepen
ning wat cleur die ontvanger by geskikte geleenthede 
gedra kan word, en bowendien 'n aansienlike kontant
uitkering aan die ontvanger. 
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Wie hierdie toekenning te beurt val, kom daarmee 
in die geselskap van drie ander uitgelese Suid-Afrika
ners t.w. dr. M. S. Louw, wyle dr. H. F. Verwoerd 
en dr. C. N. Barnard. 

Dr. Roux is afkomstig van Bethlehem in die 
O.V.S. en was o.a. senior lektor in werktuigkundige 
ingenieurswese aan U.S. waar hy 'n belangrike aan
deel in die opbou van die Fakulteit van Ingenieurswese 
gehad het. Hy is tans President van die Raad op 
Atoomkrag. 

S. A. A K A DE M I ELI D : DR. A. L. S.M I T, D. S C. 

(195 2 ) 

By die lys van nuwe lede van die S.A. Akademie wat 
in die April-uitgawe van Matieland verskyn het, moet 
die naam van dr. A. L. Smit, Universiteit van Durban
Westville, Durban, nog gevoeg word. Dit bring die 
aangekondigde getal van oud-Maties van November 
1970 op elf te staan. 

GOUE MEDALJE 

Mnr. Tjaart Petrus van der Walt (B.Se. in Bosbou, 
Stell. 1955) het in Maart die goue medalje van die 
Ou Mutual ontvang vir uitstekende werk in sy M.B.A.
kursus. 

Mnr. J. B. Z. LOflW, tot die einde van April vanjaar 
nog van die Departement van Ontwikkeling van U.S., 
is nou adjunk-registrateur van R.A.U. in Johannes
burg. 

ON SST A P, S TAP, S TAP 00 R DIE 

BERGE ... 

Mnr. Bill van Niekerk (tans senior lektor by UNISA) 
en sy vrou Anneke (Rossouw) (onderwyseres by die 
Menloparkse Hoerskool) gaan dikwels na Botswana 
waar Bil1 werk aan sy doktorale skripsie: Die Reg van 
Opvolging by die Bakwena. Dan is hul1e die enigste 
blankes binne tientalle myle. 

In die winter sorg Anneke egter dat die vier klein 
Van Niekerks in die Drakensberge as toekomstige 
Stellenbosse B.T. Kaners opge1ei word. 

Mej. Magdalena Strydom (B.A. Bib!. 1967) het in 
Sept. 1969 hoof geword van die afdeling Lopende 
S.A. Nasionale Bibliografie van die Staatsbiblioteek. 

In Mei vanjaar het sy vir 'n jaar 'n betrekking aanvaar 
aan die Universiteitsbiblioteek, Heidelberg, Duitsland. 

ADRESVERANDERING-TROUKLOKKIES 

Mej. E. M. Kleyn, voorheen van die Hoerskool Rei
vilo, se adres is nou mev. Schutte van Clanwilliam. 
Baiege1uk! 

Mnr. H. M. (Tommie) Thomson (M.A. 1928) het 
aan die einde van verlede jaar na 33~ jaar in die onder
wys afgetree. Hoewe! in die Vrystaat gebore (te 
Zastron), het hy sedert 1937 aan die Seepuntse Boys' 
High School skoolgehou waar hy jare lank onderhoof 
was. 

Mnr. Johan Schoeman het na 41 jaar in die onderwys 
verlede jaar afgetree. Hy was die afgelope tyd adjunk
hoof van die Hoerskool Jan van Riebeeck waar hy 
sedert 1940 gedien het. Hy het ook vee! op kulturele 
vlak gedoen o.a. in verband met die eisteddfod, 
orkeste, kore en die Afrikaanse Skakelkomitee. 

Mnr. H. J. Steenberg (B.Sc. Landbou), voorheen van 
Sunnyside, Pretoria, het met pensioen uit die Staats
diens getree. Hy en mev. Steenberg woon nou in 
Parys (OYS.). 

Mnr. Dirk Hertzog, voorsitter van die Studenteraad 
1969170, is tans tuis in Pembroke Col1ege, Oxford, 
maar volgende jaar moet hy digs, d.i. sy eie losiesplek 
vind. Oxford is vir hom in sy verskeidenheid van 
fasette baie stimulerend, maar hy se daar is net een 
Stellenbosch en een Suid-Afrika. 

Hy is besig met 'n nagraadse tesis in die Regte oor 
twee hande1sdelikte: "Injurious falsehood" en "pass
ing off", 'n verge1ykende studie. 

Ds. Gerrit E. Bruwer het na 'n dienstyd van 16 jaar 
by die Bybelgenootskap van S.A. op 31 Desember 
1970 die tuig neergele. 

Hy is in 1934 georden en in 1955 as Organiserende 
Sekretaris by die Bybelgenootskap in diens getree. Aan 
ds. en mev. Bruwer word 'n geseende rustyd toege
wens. 

BESONDERE ATLETIEKPRESTASIES 

In die afgelope atletiekseisoen het verskeie atlete van 
U.S. besondere rekords geslaan. 

Suzette Pretorius het die 100 meter hekkies in die S.A. 
rekordtyd van 13,9 sekondes afgele. 

Dicke)' Broberg het die 800 meter in die S.A. rekord
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tyd van I min. 44,7 sek., d.i. 0,4 sek. stadiger as die 
huidige wereldrekord, gehardloop. 

Danie Malan het in die 800 meter die S.A. rekord met 
'n tyd van I min. 45,1 sek. geslaan. Dit was tydens 
dieselfde wedloop as Broberg s'n wat hierbo gemeld 
is. Danie het ook die 1500 meter in die S.A. rekordtyd 
van I min. 58 sek. afgele. 

Emile Rossouw het op Pretoria die S.A. hoogspring
rekord na 7 vt. 2 dm. opgeskuif - die hoogste wat 
iemand in Afrika nog amptelik gespring het. 

Ferdie la Grange het, sover vasgestel kan word, die 
vinnigste marathon in Afrika afgele in die tyd van 
2 um 17 min. 51,4 sek. Hiermee het hy ook die toe
kenning van "Sportman van die Republiekfees" ont
vang. 

Hannes Marais die negende Matie
Springbokkaptein 
Die eervolle lys van Springbokkapteins wat die Matie
trui gedra het, is glorieryk aangevul dem Hannes Ma

rais onder wie se leiding die Springbokke op 12 Junie 
die Franse Hane se stertvere uitgepluk het met 'n tel
ling van 22-9. 

Sy voorgangers was Paul Roos, Theo Pienaar, Pierre 
Albertyn, Danie Craven, Salty du Rand, Avril Malan, 
Abie Malan en Dawie de Villiers. 

Dit is gelukkig vir Hannes dat hy en sy vrou Christa 
figuurlik saam in die rugbyskrum druk. 

101 Springbokke 

Die veteraan, Gert Muller, is weer gekies vir die 
Springboktoer na Australie. 

Die honderdste Matie-rugbyspringbok word gesa
mentlik gehou deur Morne du Plessis en Dawie Sny
man. Matieland het dus 101 Springbokke tot op die 
huidige gelewer. 

Die Bestuurder van die span is 'n ander oud-Matie, 
mnr. Flappie Lochner, ook op sy tyd 'n beroemde 
Springbok. 

In die plek van die beseerde Gert Muller is Andrew 
van der Watt as vleuel gestuur. 

Mooie Meisjes, Fraaie Bloemen ... 
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OUD-MATIEBAADJIES
 
Prys R25.o0 
Vervaardig deur Veka 
Aile Nommers altyd in Voorraad 

Nuwe Terylene Oud-Matiedas
 
Prys R2.35
 

Skryf aan: 

POJbUJ 94 
Ste/lenboJchpikkie blommaert 

monsuitruster stellcnbosch 

000 
~ 

Goud van Kleur ... Ryk aan Gaur
 



20210A 
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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 300-miljoen. 

Daar bestaan geleenthede vir interessante en lonende betrekkings 
in hierdie groeiende onderneming, wat werke op Vanderbijlpark, in 
Pretoria en Newcastle, asook verske~e mynsentrums omvat. YSKOR 
het die dienste nodig van bedryfs-, chemiese, elektrotegniese, metal
lurgiese, mynboukundige en werktuigkundi.ge in.genieurs, terwyl 
gegradueerdes in wetenskappe, lettere en handeJ in sy tegniese 
en administratiewe departemente geplaas kan word: 

YSKOR-werknemers:geniet die voordele van 'n pensioenskema, 
mediese bystand, 'n huiseienaarskema, 'n verfofbonus, 'n groep
lewensversekeringskema, ontspanningsfasiliteite en ander welsyns
geriewe. 

Oorweeg u 'n loopbaan in 
die staalbedryf saam met 
talle oud-Maties? Skryf 
dan gerus om nadere beSUID-AFRIKAANSE YSTER EN STAAL sonderhede aan die Perso
neelbestuurder.INDUSTRIELE KORPORASIE, BEPERK 

Hoofkantoor: Posbus 450 Pretoria 



Waarom het al
 
hierdie professionele manne
 

Sanlamse
 
100 Multi-Plus gekies?
 

Manne wat in hul beroep uitblink, kyk reeks ingesluit word, Dns bele dit waar 

gewoonlik ook die geldmark fyn deur, geld gou-gou grootgeld word. En San

Die manne bele hulle geld in 100 Multi lam waarborg dat die bed rag wat by dDod 

Plus - die enkelpremie-belegging met of op die uitkeerdatum betaalbaar is, altyd 

welige groeikrag plus opsionele inge groter as die beginbedrag sal wees. BDDn

boude lewensdekking. Die minimum Dp kan u ook gereeld geld belastingvry 

bedrag is R500. U kies self watter ge daarui! Dnttrek, Gesels gerus met 'n San

deelte van u belegging - tDt 100%  lam-man. Dis so goed as geldmaak. Dns 
by die spesiale fDnds van die 100 Plus- manne is mos self beroepsmanne. 

100MWi
 

SAN LAM - die voorloper in moderne lewensversekering 
Kry meer besDnderhede by enige Sanlam-kantoor of Sanlam-verteenwoordiger. Sl-58S/247A 



Produk van Suid-Afrika 
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