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In eie bodem Ie ons rykdom.
Diep Ie die Federale Groep in die ekonomie van Suid-Afrika ingegrawe. Ons myn
die metale en minerale waarom die
hele wereld vra. Ons ontwikkel die nywerhede waarom Suid-Afrika vra. Tot
voordeel van iedereen - put ons uit eie
bodem 'n rykdom aan geleenthede.
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UITGEGEE VIR OUD-STUDENTE EN DONATEURS
VAN DIE UNIVERSITEIT VAN STELLENBOSCH
DEUR DIE DEPARTEMENT VAN ONTWIKKELING
ONDER
REDAKSIE
VAN
LOUIS
WESSELS

In hierdie ultgawe

Die Redakteur
wens al sy
lesers 'n
geseende Kersfees
en 'n gelukkige
Nuwe Jaar toe!

Voorblad:
'n Kosbare stel ou boeke is vanJaar op Stellenbosch "onldek". 011 is 'n Nederlandse eksemplaar van Weinmann se bekende "Krauterbuch", waarin daar onder meer 'n klomp kleurplate van SUld-Afrikaanse blom- en plantsoorte
verskyn. Op die voorblad is die rugkanl van
een van die agt bande en 'n afdruk van een van
die proleasoorte in die boek

Redaksioneel
Ult die Vuis
bladsy drie

S\ellenbosse geol009
maak geskledenis
bladsy nege-en-twintig

Kosbare s\el ou
boeke "oflldek"
bladsy ses

Sangiro en ons
Rom-Ram-Rom I
bladsy dertig

Droommyl-Dlv help
nuwe baan Inwy
bladsyagl

Oud-Matie resloureer
SA. se oudste dorpshuis
bladsy twee-en-dertig

Unlversltelte IS nle
verskans teen kostestyglngs
bladsy lien

Stellenbosse dosente op
die voorgrond
bladsy ses-en-dertig

Bekende kernflslkus
word Vise-Rektor
bladsy twaalf

Vier Oud-Mabes
word professore
bladsyagt-en-dertig

Dirk Opperman
word seslig .
bladsy dertien

Laboralorlum WII diens
lewer aan graanboere
bladsy veertig

Matles sing en
werk vir Chrislus
bladsy veertien

Oaw,e Snyman na
W P se Rugbyburo
bladsy drie-en-veertig

Slellenbosch hel noue
bande met Akademie
bladsyagttien

Van ons
donaleurs
bladsy vier-en-veerlig

Veelsydlge Mafie kry
Strakosch-beurs
bladsy tWintig

Berghul vir
BTK
bladsy sewe-en-veertig

011 was mos
weer Sangfees .. 1
bladsy twee-en-lwintig

Bekendes het
ons onlval
bladsy nege-en-veertig

Jong leiers IS 'n
land se rykdom
bladsy vyf-en-twintig

Matlelandfonds groe.
mooi In 1974
bladsyeen-en-vyftig

SPESIAAL VIR
OUD-MATIES I

Breek weg vir
'n vakan:sie op see
bladsy ses-en-twintig

Vir die
man wat kwaliteit
bo alles stel
Gude Meester Likeurbrandewyn word nie
geproduseer am aan'n spesifieke prys tc voldocn nie.
Dit word wei geproduseer am aao uiters spesifiekc
standaarde re voldoen. Absolute reinhcid. Volmaakte
veroudering. Gehalte wat nooit wissel nie.
Daar is net cen Oude Meester.

Die wereld se beste brandewyn

* * * * *
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REDAKSIONEEL
Nog 'n jaar is Yerby. Honderde studente aan Ons
universiteite het hul studie voltooi, terwyl duisende
ander nag 'n akademiese jaar suksesvol afgele het.
Aanstaande jaar of weldra daarna sal ook hulle die
end van die pad bereik en net soos vanjaar se graduandi moet besluit waner arbeidsveld hulle betree.
Vir baie is dit geen probl·eem nie, omdat hulle
dankbaar is dat hulle uiteindelik toegerus is om die
werk te gaan doen waarvan hulle jare lank gedroom
het of verpligtinge teenoor beursgewers na te kom.
Terselfdertyd is dit egter 'n ontstellende feit dat
talle van die studente aan ons universiteite nie die
vaagste benul het nie oar wat hulle met hul graad
gaan aanvang, of ontnugterd staan omdat hulle nOll
nie wil doen waarvoor hulle opgelei is nie.
S6 was dit vanjaar skokkend am te verneem hoeveel
studente wat akademies reeds ver gevorderd was en
opgedaag het vir onderhoude met potensiele werkgewers by die Bura vir Studentevoorligting van pie
Universiteit van Stellenbosch, nog nie naastenby
geweet het watter beroep hulle wil volg nie.
Een van hierdie werkgewers, wat betrekkings kon
bied vir ingenieurs sowel as B.A. 's in 'n groot verskeidenheid studierigtings en met finalejaarstudente
aan al ons universiteite gesels het, het agterna spesifiek verwys na die opvallende afwesigheid van beroepsgerigtheid onder Afrikaanssprekende studente
in teenstelling met Engelssprekende studente op
Stellenbosch en elders.
Een van die verklarings wat vir hierdie verskynsel
genoem is, is dat Engelssprekende studente hoofsaaklik uit st~de kom waar hulle kennis maak met
'n wye verskeidenheid van beroepe terwyl die
Afrikaanssprekende studente se invloedsfeer tot groot
hoogte nog baie meer beperk is.
Wanneer 'n mens na aanleiding hiervan met dosente
gesels, blyk dit dat hierdie vaagheid oor wat hulle
wil word in veel groter mate aanwesig is by eerstejaars - wat 'n mens vanselfsprekend laat wonder in
hoeverre dit bydra tot die hoe druipsyfer onder
eerstejaars aan universiteite.
Dit is aspekte waaroor lank geredeneer kan word,
maar vierkant in die probleem staan die kwessie van
beroepsvoorligting, veral op skoal.
Daar is reeds vordering in hierdie verband gemaak,
maar in 'n land soos Suid-Afrika met al sy probleme
en uitdagings is dit gebiedend noodsaaklik dat elke
kind, blank sowel as nie-blank, die regte leiding op
die regte tydstip kry ten einde te verseker dat sy
potensiaal ten volle benut word.
Uitsonderings sal daar uiteraard altyd wees, maar
met die steeds stygende koste van opleiding is dit
van die uiterste belang dat ons jongmense gehelp
word om met geen of baie min vermorsing van tyd
en geld in die regte koers gestuur te word.
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skappe, kan verskaf.
"Met die oog hierop wil ek by hierdie akademiese
geleentheid 'n bydrae probeer lewer deur 'n aantal
stellings te maak oor die kommunisme van ons
tyd en wat ons veral in Suid-Afrika daarvan kan
verwag. Ek doen dit in aansluiting by, en ter uitbouing van die boek Nasionalisme en Kommunisme."
Sy stellings is:
Die Kommunisme toon, veral wat sy strategie en
taktiek betref, spesifieke patrone. Dit maak dit
moontlik om te voorspel hoe kommuniste normaal-

Onkunde oor die begrippe
"demokraties" en "sosialisties"
bevorder die kommunisme

weg in 'n bepaalde situasie sal optree.
Die begrippe "demokraties" en "sosialisties" in
die Westerse sin van die woord en in die Marxistiese sin van die woord verskil wesentlik van mekaar. Die gemiddelde persoon weet nie wat die
verskille is nie, en die feit dat dit s6 is, bevorder
die kommunisme.
Die kommunisme wat in Korea nagevolg word, is
die Sowjet-tipe. Die Chinese Volksrepubliek hou
nie daarvan nie, o.m. omdat Korea tot die einde
van die negentiende eeu 'n Chinese vasal-gebied
was. Korea moet gevolglik as 'n potensiele span-

Korea kan as 'n potensiele
spanningspunt tussen die Sowjetunie en Rooi-China beskou word

ningspunt tussen die Sowjet-Unie en Rooi-China
beskou word.
Die kommunistiese gedeelte van Vietnam is hegter
verbind aan Rooi-China as met die Sowjet-Unie.
Uit hoofde van die kommunistiese oogmerk van
wereldkommunisme, en veral die Mao'istiese strategie en taktiek, kan verwag word dat die NoordVietnamese binne afsienbare tyd 'n poging sal
aanwend om die hele Vietnam met wapengeweld
in te palm.
Kommunistiese state beskou verbondsluiting met
sogenaamde kapitalistiese (of Westerse) state nie
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As van Kissinger-suksesse gepraat word,
moet onthou word dat die Kommuniste met
hul grootste vyand 'n verbond sal s/uit

as 'n poging tot eerlike samewerking en permanente wedersydse vrede nie. Stalin het gese:
"Ons sluit selfs met ons grootste vyand 'n verbond
as die verbond ons kan help om die vyand te vernietig." Hierdie stelling is nog nooit deur 'n kommunistiese leier weerspreek nie. As van "Kissinger-suksesse" gepraat word, moet dit duidelik in
gedagte gehou word.
Die kommunisme- is teoreties onversoenbaar met
nasionalisme. Desnieteenstaande gebruik die kommuniste nasionalisme by onderhorige groepe in
die kapitalistiese geweste om die val van die kapi-

n Magstryd in Portugal kan die gebeurtenisse in hierdie land tot n
eersterangse magstryd verhef

t

t

talisme en die koms van die kommunisme te bevorder.
Portugal is op die oomblik hoogs waarskynlik
Gebied Nommer Een waar 'n kommunistiese aanslag op die kapitalisme, en burgerlike demokrasie
in die algemeen, gemaak word. Die Kommunistiese
Party van Portugal volg die Kommunistiese Party
van die Sowjet-Unie na. Die patroon wat gebeurtenisse in Portugal sedert 25 April gevolg het, toon
'n byna grieselrige ooreenkoms met die verloop
van gebeurtenisse in Rusland tussen 8 Maart en
7 November 1917 (toe die bolsjewistiese magsoorname plaasgevind). 'n Mens kan verwag dat
daar binnekort 'n stryd om die staatsmag sal
ontstaan tussen die sosialistiese en kommunistiese partye in Portugal. Wie sal wen, sal in hoe
mate bepaal word deur wie die grootste aanhang
in die leer het"
Sodanige verwikkelinge kan die gebeurtenisse in
Portugal tot 'n eersterangse internasionale magstryd verhef.
Die Kommunistiese stroming in Mosambiek is
t.O.V. ideologie, strategie en taktiek in die Mao'istiese kamp. Die in Angola is deels Leninisties en
deels Mao·isties. Onder meer op grond daarvan,

Uit 'n boodskap van Samora Machel is dit
duidelik dat die Frelimo-regering
'n kommunistiese bedeling nastreef

kan 'n magstryd tussen die Volksbeweging vir die
Bevryding van Angola van Agostinho Neto en die
Nasionale Front vir die Bevryding van Angola van
Roberto Holden verwag word. In so 'n stryd sal
Zambie en Za'ire waarskynlik onderskeidelik die
twee partye steun.
Uit 'n boodskap van die Frelimo-Ieier Samora
Machel wat op 20 September in Lourenco Marques
voorgelees is, blyk dit duidelik dat die Frelimoregering 'n tipies kommunistiese bedeling nastreef,
te wete 'n eenpartystaat van die tipe wat deur Marx
'n Diktatuur van die Proletariaat genoem is; die

SWAPO sal sy uiterste bes probeer om homself op die voorgrond te druk as 'n
toekomstige regering vir Namibia

uitroeiing van aile vorms van burgerlike demokrasie; die uitroeiing van kapitalisme en die
nasionalisering van aile produksiemiddele en ruilmiddele; die uitskakeling van stakings; die administrering van die plase, fabrieke, winkels ensovoorts deur Partykomitees; die gebruik van die
dnderwys vir ideologiese doeleindes; en die bestryding van bygeloof - die kommuniste se benaming vir die godsdiens.
Daar kan verwag word dat 'n Frelimo-regering, uit
hoofde van ekonomiese oorwegings en met die
doel om sy gesag eers goed te vestig, aanvanklik
nie die Republiek van Suid-Afrika ernstig sal
uittart nie. Immers, Mosambiek is op die oomblik
ekonomies swaar afhanklik van Suid-Afrika. Indien
hy hom aan die Republiek kan ontworstel, veral
ekonomies - wat nie maklik sal gaan nie - is dit
duidelik dat hy homself beskikbaar sal stel as basis
vir terroristiese ofte wei guerriliabedrywighede in
die Republiek.
Die feit dat die Chinese VolksrepublleK nou n lid
van die Raad vir Namibia is, het sy geleentheid
am in Suider-Afrika regstreeks invloed uit te oefen
enorm vergroot - 'n geleentheid wat hy blykbaar
met al be i hande aangryp.

SWAPO is die kommuniste se pion in SuidwesAfrika. Ons moet verwag dat SWAPO nou sy uiterste
bes sal probeer om deur middel O.m. van 'n intensiewe ledewerwing, open bare verklarings, die
vergroting van kontakte na binne en buite, gewapende optrede - soos alreeds plaasvind - en veral
die skep van insidente, homself op die voorgrond
te druk as 'n moontlike toekomstige regering vir
die beoogde staat Namibia.
Dit glo ek, is die vernaamste rede waarom SWAPO
die voorstel verwerp dat die volksgroepe van
Suidwes-Afrika onder leiding van die Eerste

Rooi-China hoop op 'n bondgenootskap
tussen die Kommuniste en die
voorstanders van Swart-bewustheid

Minister gesamentlik oor die toekoms van die
Gebied konfereer, asook die voorstel van vrye
vbrkiesings vir Ovambo.
Rooi-China versprei die gedagte dat "klas",
(d.w.s. die ekonomiese belangegroep waartoe 'n
mens behoort) nou met "ras" vereenselwig kan
word. Die Blankes van die wereld, se hulle, vorm
die besittende klas en die Nie-Blankes die besitlose klas. Oit, se hulle, is 66k die geval in SuidAfrika. Om hierdie rede hoop hulle op 'n bondgenootskap tussen kommuniste en die voorstanders
van Swart Bewustheid.

Daar is 'n paar e/emente in die Westerse
were/d wat deur die kommuniste as
struike/blokke in hul opmars beskou word

Kommuniste self beskou die volgende elemente
in die Westerse wereld as die grootste struikelblokke of hindernisse in hulle opmars na 'n
wereldkommunisme:
• 'n sterk Staat met lojale burgers
• die beginsels individualiteit en persoonlike
vryheid
• godsdiens en die Kerk
• en nasionalisme.
Hierdie vier dinge, tesame met 'n kennis van kommunisme in die praktyk, moet dus die beste afweermiddel teen die kommunisme wees.
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"Een der prachtigste Werken waar mede de Bibliotheek
der Geleerden, die zich der nutte Kruidkunde bevlytigen,
kan pronken" is onlangs in die biblioteek van die Woordeboek van die Afrikaanse Taal op Stellenbosch "ontdek"
toe 'n opname gemaak is van die WAT se boekebesit.
Die aanhaling hierbo kom uit die voorwoord waarin die
uitgewer die stel van agt foliante aan Prins Willem IV,
Stadhouer van die Verenigde Nederlande, opdra. En dat
dit "een der prachtigste werken" is wat 'n mens in die
boekwereld kan raakloop, is inderdaad so.
Die stel, in leerbande wat met die hand bestempel is,
bestaan uit vier boeke met teks en vier met I 025 kleurplate in folioformaat van plante, borne, vrugte en veral
blomme uit alle uithoeke van die wereld. Dit is op swaar
handgeskepte papier afgedruk en in kleure wat vandag
nog net so stralend helder is as 21 eeu gelede!
Hierdie Nederlandse eksemplaar van Weinmann se
"Kruidboek" is stellig een van die kosbaarste boekstelle
in ons land. Volgens drie kenners wat onlangs in die
kantore van die W AT daarna kom kyk het, is die huidige
waarde "enigiets tussen R2.0 000,00 en R40 ooo,oo!"
Die verhaal van hoe die stel in die besit van die W AT
gekom het, is interessant en vol menslikheid.
Dit het behoort aan die merkwaardige ou Meester
Stucki, onvergeetlike onderwyser van die skool op
Blauwvallei naby Wellington. Waarskynlik op sy negentigste verjaarsdag in 1932 het 'n klompie van sy oudleerlinge, waaronder prof. G. G. Cillie sr. was, hom by sy
huis gaan gelukwens.
Dat hy in broodsgebrek gelewe het, het hulle opgeval en
die groepie bewonderaars van die oubaas het besluit dat
'iets gedoen moet word om sy nood te verlig. Hulle het by
prof. J. J. Smith, wat in daardie dae hoofredakteur van
die W A T asook sekretaris van "Het Jan Marais Nationale
Fonds" was, om hulp gaan aanklop.
Deur sy bemiddeling is toe sover vasgestel kan word 'n
gedeelte van Meester Stucki se boekery vir £roo uit die
fonds aangekoop en aan die W AT geskenk. Onder die
boeke was daar onder meer 'n eksemplaar van 'n ander
uiters waardevolle botaniese werk, die "Herbarius oft
Cruydt-Boeck" van Rembertus Dodonaeus, 'n dik foliant
van I 550 bladsye wat in 1646 deur Balthasar Moretus
"lnde Plantijnsche Druckerije t'Antwerpen" gedruk is.
Die kopergravures beslaan egter maar 'n kwartfolio elk,
is ongekleurd en nie naastenby so mooi soos die in die
werk van Weinmann nie.
Weinmann se "Krauterbuch" ofte wei Phytanthoza
iconographia het in 1735 in Regensburg in Duitsland
verskyn.
Johann Wilhelm Weinmann (1683-1741) was die stadjie
Regensburg se eerste apteker. Sy beroep het in daardie
dae vera I 'n kennis van geneeskundige kruie vereis en dit
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Kosbare
stel ou
boekeop
Stellenbosc
,
'ontde
deur
L. H. GERICKE

was geensins vreemd nie dat aptekers belangstelling in
die algemene plantkunde getoon het. Weinmann was geen
uitsondering nie en hierdie "Kriiuterbuch" was 'n regstreekse uitvloeisel hiervan.
Nadat die werk eers in Duits en Latyn verskyn het, is
dit deur ene Jan Burman in NederJands vertaal. Die
eerste deel van die Nederlandse vertaling het toe in 1736
in Amsterdam verskyn by "Zacharias Romberg, Boekverkoper aan d' overzijde van het Spuy, over de
Lutherse Kerk". Die laaste vier dele het in 1748 verskyn
en dit is hierdie Nederlandse stel waarvan die WAT 'n
eksemplaar het.
Die kleurplate in die stel is heel merkwaardig en elkeen
feitlik 'n kunswerk op sigself. So os in die voorwoord gese
word, is dit "geen doode Afbeeldingen, men heeft'er, am
zoo te spreeken, het Leven aan gegeven, hen afbeeldende
met die Koleuren, waar mede de Voortbrenger van hun
Weezen ben beschonken heeft".
In die Jangasem-titelbladsy word verwys na "een geheime
en voor deze nooit bekende Konst door de beroemde
Konstenaars, Barthol. Seuter, en Joh. EJ. Ridinger nieuw
uitgevonden, (waardoor) de Leevendige Verwen, naar
haar Natuur ... met veeI moeite in zuivere Kopere

Die verhaal van hoe die slel boeke in die besit van die W AT
gekpm het) is interessant en vol menslikheid ...
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Weinmann se .. Krauterbuch" waarvan 'n Nederlandse vertaling teen die mlddel van die agttiende eeu verskyn het. bevat 1025 kleurplate
van plante, bome, vrugte en veral blomme uit aile uithoeke van die wereld. Hiervan is 67 van SUld-Afrikaanse blomme. Die loto's hlerbo is
(v.l.n.r.) van die titelbladsy van die derde deel, 'n tekening van IrIsse en een van 'n varklelle.

Platen gebracht (zyn)."
Hierdie "geheime Konst" was 'n kombinasie van die etsen die mezzotint- of skaafkunsproses, wat omstreeks 1688
deur die Nederlander Johan Teyler uitgevind is. Nadat
die afdrukke in kleur gemaak is, is dit met waterver[ getim en bygewerk. Sodoende is die buitengewone, byna
deursigtige effek verkry.
Benewens sulke afdrukke, is daar ook 'n menigte ander
etse wat een vir een met die hand gekleur is.
Waar Weinmann aan die 67 tekeninge van Suid-Afrikaanse blomme - onder meer proteas en aalwyne - gekom
het, is tot groot hoogte nog 'n raaisel. Daar is egter die
sterk en interessante moontlikheid dat Weinmann, wat
vryelik gebruik gemaak het van die werk van ander kunstenaars as sy eie, dit van Nicolaas Witsen, beroemde
burgemeester van Amsterdam van 1682 tot 1705, gekry
het , , . en dan kom Stellenbosch in die prentjie ... en
Simon van der Stel ... en die kunstenaar Heinrich
Claudius!
Dit steek s6 inmekaar. Goewerneur Simon van der Stel
het 'n groot belangstelling in die natuur gehad - Jan
Burman het hom by geleentheid as 'n uitnemende plantkundige bestempel - en het reeds in 1683 gelas dat Claudius

'n ekspedisie onder leiding van Olof[ Bergh am die
Koperberge in die noorde te gaan soek, moet vergesel en
alles van belang oor mens, dier en plant moet opteken.
Toe Van der Stel in r685 self 'n ekspedisie na Namakwaland gelei het, is Claudius weer saam en moes hy andermaal alles teken wat hy te siene kry.
Later het Van der Stel 'n klomp van hierdie waterverftekeninge van Claudius aan Nicolaas Witsen geskenk.
Dit kan nie heeltemal met sekerheid vasgestel word nie hoofsaaklik omdat Claudius skynbaar nooit sy naamtekening op enige van sy waterverfskilderye geplaas het nie maar die vermoede is sterk dat Weinmann hierdie tekeninge van Claudius in die besit van Nicolaas Witsen
onder die oe gekry het en dit toe op koperplate laat
graveer het!
Indien dit so is, is dit eimlik heel gepas dat die enigste
volledige eksemplaar van hierdie Nederlandse stel van
Weinmann se "Kruidboek" in Suid-Afrika op Stellenbosch
beland het.
Heelpany van die agt bande se uiterlike moet dringend
aandag van 'n restaurateur kry, maar noudat dit "herontdek" is, sal die nodige gedoen word. Trouens, daar
is al met restourasie begin!

•
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Div Lamprechl (bo) was ook onder die allele wal onlangs op Slellenbosch
deelgeneem het aan die Jnwydlngsbyeenkoms van die sinletiese allellekbaan op Coetzenburg. Terselfdertyd is Suid-Afrika se eerste droommyllien
jaar gelede herdenk. Op die foto regs bo IS die baan mel die Pleke en die
nuwe D. F. Malan-senlrum op die agtergrond.

Droommy
Coetzenburc

'-

Stellenbosch se sintetiese atletiekbaan is ingewy! Op
9 November. En om 'n ekstra tikkie luister aan die geleentheid te gee, is die eerste droommyl in Suid-Afrika,
wat tien jaar gelede op Coetzenburg se ou kleibaan geloop
is, terselfdertyd herdenk.
Die wind het die slag nie so mooi saamgespeel soos
daardie aand van 13 November in 1964 nie. Inteendeel,
hy was lastig. Maar hoe hy ook al aan die baan se oppervlakte gepluk en gevee het, hy kon geen stoffie uit die
rooi rubberbaan waai nie.
Die paviljoene was weer lekker vol. . gewone entoesiaste
en hoe gaste. Dan was daar nog 'n klompie van die stene
van weleer ... Kobie Swart, Pierre Vermeulen, Wilf
Thring, Elsa Nel en Thea Kitshoff.
Ook teenwoordig was Div Lampbrecht, in sy sweetpak,
want hy was ingeskryf vir die 5 000 m, waar hy teen 'n
jonger geslag Matie-sterre soos Graham Raubenheimer
en Lood Rabie te swan sou kom. En toe die bandopname
van daardie on~ergeetlike wedloop van tien jaar gelede
aan die skare gespeel is, het hy saam geluister - beskeie
en stil met sy eie herinnering aan daardie aand.
Terwyl die wind die klank dan hiernatoe en dan daarnatoe gewaai het, het 'n mens deur die program begin blaai
en begin lees ... die boodskap van die Rektor:
"Stellenbosch is ongetwyfeld een van die belangrikste
atletieksentrums in die Republiek, want nie aileen is ons
atletiekklub die sterkste in die W.P. nie, maar het hy ook
baanbrekerswerk verrig wat betref die aanbied van byeenkomste. S6 word die uiters suksesvolle uur-byeenkomste,
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wat hier ontstaan en beslag gekry het, deur ander klubs
landswyd nagevolg.
Ook die marathonwedloop wat in September in Stellenbosch se dorpsgebied plaasgevind het, het die verbeelding
vir toekomstige uitbreiding aangegryp.
Die bloeitydperk van die afgelope klompie jare, soos
helder blyk uit die prestasies van ons atlete, is die natuurlike hoogtepunt van 'n groeitydperk wat terugstrek tot by
die ontstaan van die klub. Die rekortanbaan wat ons
vanaand inwy, is die logiese uitvloeisel van die groei,
en die Universiteit van Stellenbosch skenk dit uit waardering vir wat die Atletiekklub vir ons Universiteit beteken het. Ons kan nou seker tereg van die Atletiekklub
verwag dat met hierdie nuwe fasiliteite verder uitgebou
sal word en die prestasies nog eens sal styg.
Terwyl die baan in aanbou was, het ons waardevolle
hulp van buite-instansies ontvang en ons bedank die
plaaslike Rugbyklub Van det Stel Wat hulle geriewe aan
ons rugbyspelers beskikbaar gestel het, asook die atletiekklubs van omliggende dorpe, veral die van die Paarl, wat
ons atlete te hulpe gekom het.
Sonder ons donateurs sou hierdie baan egter nie kon gebou word nie, daarom bring ons aan hulle 'n hartlike
dankie - en in besonder aan daardie persone wat versoek
het om anoniem te bly."
Dat claar op so 'n aand iewers hartseer kan wees, kan 'n
mens nouliks glo. En tog ... voor jou Ie Coetzenburg
sonder 'n middellyn, sonder kwartlyne, sander sy rugbypale en sander 'n doelgebiecl.

pperman vvor sestig
en maak 'n toespraa !
Die Eerste Wereldoorlog was al aan die gang toe
Diederik Johannes Opperman in 1914 gebore is.
Weliswaar nog net 'n paar weke ... maar aan die
gang. Op 29 September vanjaar was hierdie
Stellenbosse hoogleraar sestig. En daar is al weer
praatjies van oorlog ... 'n oorlog tussen 'n klomp
skrywers en die owerheid.
Kennis van die "oorlog" en die verloop voorkant
toe, sal almal wat die letterkunde pleeg ofkoester
sekerlik neem, want wanneer hierdie teruggerrokke mens wat al boer, onderwyser en joernalis
was dig, skryf of praat het hy iets op die hart.
S6 was dit nog altyd en s6 boor en delfhy vandag
nog saam met sy studente steeds dieper in ander
se en eie werk ... ook in die van die studente.
"Letterkundige Laboratorium" word die byeenkomste tussen dosent en 'n klein groepie derdejaar-studente genoem. Daar leer hulle om letterkundige skeppinge uit die oogpunt van die maker
en die kliniese kritikus te beskou. Vir baie was
hierdie besinning ook die begin van eie groei.
S6 - of aan't luister na eenvoudige vissers se
seestories - is hy op sy gelukkigste. Vir openbare
optredes is hy skugter. Toespraak-maak haat
hy. Wanneer hy egter weI sover oorreed word,
tel elke woord!
Soos op die geleentheid van sy sestigste verjaardag ... of die aand toe die Afrikaanse Studiekring
hom met voordrag en kommentaar gehuldig het.

Dit was 'n mooi aand, die aand van 12 September.
long Bertie du Plessis - amper predikant maar
intens verknog aan die letterkunde - het van voor
af op D. J. Opperman se bundelpad geloop. Plekplek het hy opsygestaan - en was daar geleentheid
om enkele fyn gekose gedigte van die Hertzogpryswenner te h60r ... en meer te wete te kom
van die man wat in sy werk, soos niemand anders
nie, daarin geslaag het om die Suid-Afrikaanse
werklikheid van die Afrikaner - die stad, die
land, die geskiedenis en die rasse-verhoudinge in 'n universele religieuse verband van sonde,
skuld en versoening te plaas.
Dit was die studente se hulde aan die man wat
byna anderhalf dekade lank al op Stellenbosch
tegelyk skeppende kunstenaar en wetenskaplike
is - en onverstoorbare kompas vir elkeen wat
self dalk iets wi! bereik.
Later, tussen vriende en bewonderaars van so ver
as Vermont en Kaapstad, het hy in die gees van
die wingerd verder ontdooi ...
Op die voorgereg het sy verjaardag gevoIg, en
die hulde van uitgewers en kollegas ~ in Verse vir
Opperman, Dolosgooier van die Woord, Naaldekoker en
Woord en Wederwoord. Vier bundels oor en vir ons
grootste digter.
By'n noenmaal en tussen vriende het hy sy gehate
toespraak gemaak . . . ferm en aktueel in sy
strewe om die "engel uit die klip" te verlos.
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Die Kersvakansie is om die draai. En
langs ons strandplekke en -oorde sal
dit weldra weer weme! van vakansiegangers te midde van radio's wat popmusiek bier of krieket uitsaai en
strandtjorre wat met bree bande oor
die duine en die strandsand brul.
Maar net so deel van die vakansie soos
bogenoemde sal die teenwoordigheid
van studentegroepe wees wat die
universiteitsvakansie benut om die
evangelieboodskap te verkondig.
Die manier waarop dit gedoen word
deur groepe soos SET en SUTERIA van
die Universiteit van Stellenbosch sal,
soos in die verlede, seker weer onder
skoot kom.
S6 was daar in die begin van 1974
briewe in koerante en aan die owerheid van die Universiteit waarin daar
bedenkinge geopper en selts bitsige
kritiek uitgespreek is oor die wyse
waarop hierdie studente te werk gaan
en· die saak van Christus probeer dien.
Na aanleiding hiervan het Matieland
ds. Ernst Lombard, wat die laaste vier
jaar een van die studenteleraars op
Stell en bosch is, gevra am sy lesers 'n
bietjie meer te vertel van die herlewing
op geestelike gebied op Stellenbosch
en die geweldige ywer wat daar onder
die studente is am die boodskap van
Jesus Christus uit te dra.

•

•

Maties sIng en werk vIr
Die publiek het dikwels 'n skewe beeld van studente ook van Stellenbosch se studente. Kaalhollers, ontgroeningsvoorvalle en Karnavalkaskenades haal makliker
die koerante en ander kommunikasiemedia as die mooie
en die minder opspraakwekkende. Die kykie van die bree
publiek op die student is dus uiters eensydig en totaal
verwronge.
Natuurlik is die student nie volmaak nie. Trouens, baie
van hulle is nog maar op pad na volwassenheid. Dit is dus
logies om te verwag dat hulle optrede nie altyd die stempel van volwassenheid sal dra nie. Daarby is daar (en was
daar) altyd 'n klein groepie wie se siening van die lewe
banaal en oppervlakkig is. Dat dit so is, is nie vreemd
nie - ons moet aanvaar dat ook ons studentegemeenskappe 'n spieelbeeld van die bree samelewing sal wees!
Stellenbosch, en veral die studente, het in die laaste
klompie jare die teiken van 'n besonder venynige aansla~
geword - en uit onverwagte oorde. S6 is daar die geval
van '0 predikant war van die kansel af verkondig het:
"Stellenbosch is 'n heidense plek ... dink drie keer
voordat julIe julle kinders na hierdie verderflike plek
stuur" !
Waaraan dit toegeskryf moet word, is nie heeltemal duide1ik nie. Dit kan doodgewoon jaloesie wees, omdat
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Stellenbosch se naam deur die jare legendaries geword
het en vir baie jongmense 'n bekoring inhou. Dit kan ook
wees dat dit uit verkrampte kinge kom waar mense die
verlede sonder meer as maatstaf neem en allergies is vir
enige verandering.
Wat ook al die rede(s) is, die feit bly staan dat ons hier
tot baie groot hoogte te doen het met 'n leuenveldtog wat
geen verband het met die ware toed rag van sake nie. En
dan is dit niks minder as billik nie dat die mense by wie
twyfel en bedenkinge gewek word oor Stellenbosch se
integriteit as opvoedkundige inrigting, 'n antwoord kry
op die vraag: War is d~e ware prentjie?
Ten opsigte van die godsdienstige aspekte moet daar dan
gevra word wat die houding van die Stellenbosse student
tot die lewende God is. En dan is daar twee gesigspunte.
Enersyds die van 'n persoonlike behoefte aan die evangeliebood\)kap onder ons studente, en andersyds die van hul
eie pogings om die goeie nuus van God se genade in
Jesus Christus ook aan ander uit te dra!
Wat betref die persoonlike behoefte, kan met vrymoedigheid gese word dat ons studente oop is vir Jesus
Christus en dar hulle wat dit betref niks afsteek by jongmense dwarsoor die wereld, waar ons opvallende rekens
het van 'n behoefte aan die evangc;lie van Jesus Chrisrus.

Nadat daar in baie lande jare lank weinig of geen belangstelling onder jongmense vir die evangelie was nie, het
daar skielik 'n ongekende dOIs daarna ontstaan. Daarom
word daar in baie lande van 'n berlewing gepraat.
Ons weet dat Stellenbosch se studente - dank die Here
daarvoor - nog altyd oop was vir die evangelie van Jesus
Christus. Die leuse van die C. S. V. ("Maak Jesus Koning")
is nie net eie aan die veIlede van hierdie inrigting nie,
maar 66k aan die hede. Hierdie behoefte aan gemeenskap
met die lewende God, kom o.m. in die volgende tot
openbaring :
• Volgens die ringstatistiek van 1974 is die bywoning van
die eredienste in Stellenbosch-Sentraal hoer as in elke
ander gemeente van die Ring van Stellenbosch. Dit
beteken in gewone taal: daar is 'n merkbaar groter behoefte onder die studente aan die pre diking van God se
W oord as in enige ander gemeente.
• Meer as 3 000 studente kom weekliks in 400 kringe
bymekaar vir bybelstudie en gebed. Dit is byna 50
persent van die studentegetal op Stellenbosch. Vergelyk dit met die weeklikse gemeentebidure wat deur 2
tot 5 persent van die lidmate bygewoon word!
Toe die Jeug-tot-Jeug-Aksie Stellenbosch onlangs besoek
het, is bogenoemde waarheid verder onderstreep. Hoewel
die besoek vir Stellenbosch op 'n ongelee tydstip geval
het - 'n week voor die eksamen - is die inspirende
skolingskursus van die Jeugspan elke aand deur 'n I 000

So Iyk die loergroep van SET wallans weer in Kaapland geeslelike werk
onder ons jeug sal doen - werk waaroor daar in die verlede al herries was.

Christus

tot I 100 studente bygewoon. Die vorige rekordbywoningsyfer - in Bloemfontein - was 550", Op Stellenbosch is die "rekord", ondanks die ongelee tydstip, dus
byna verdubbel!
Oor een ding kan claar geen twyfel bestaan nie: die groat
meerderheid van Stellenbosch se studente het 'n brandende behoefte aan God se Woord. Toe dr, Paul Smith van
Kanada 'n paar jaar gelede as hoofspreker by 'n sendingweek op Stellenbosch opgetree het, het hy gese: "Nerens
in die wereld is daar nog 'n Stellenbosch nie".
Een van die remskoene in die verkondiging van die evangelieboodskap is dat Christene nooit verder kom as om
maar net ontvangers van God se genade te wees nie.
Hulle bly passief. Hulle verroer geen vinger om dee] te he
aan die uitbreiding van God se Koninkryk nie. Wat dit
bettef, kan die "ouer" geslag baie by ons studente leer.
Die "goeie nuus" (evangelie) waarin hulle glo, ciring
hulle om dit ook aan ander mense uit te dra en hulle se
dikwels "indien 'n mens werklik glo dat hierdie evangelieboodskap waar is, dan is dit onmoontlik om daarooI
te swyg!"
Hul ywer om die boodskap van Jesus Christus aan ander
uit te dIa, blyk op baie terreine.
S6 korn 550 studente elke Sondagoggend om nege-uur
bymekaar vir gebed voordat hulle uitgaan om op veIskillende plekke in die omgewing van Stellenbosch
'n Klompie Slellenbosse sludenle by een van die lalle kerke wal al tydens
werkerskampe in die Transkei opgerig is. Die sludenle doen al die
bouwerk self en samel ook die geld vir die boumaleriaal in.
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sendingwerk te doen. En dan moet 'n mens nie vergeet
nie dat studente van nature "nagwolwe" is en dat dit
heel normaal sal wees om Sondagoggende te wil laat
slaap!
Die reiskoste om die studente per bus na die verskillende
plekke te vervoer, beloop deesdae sowat RS 000 per jaar.
Hierdie bedrag same! die studente self in.
Hierdie sendingwerk gaan al lank aan, maar dit het deur
die jare baie meer intensief geword. Waar dit vroeer in
hoofsaak bestaan het uit die bring van 'n boodskappie,
behels dit deesdae onder meer:
• Sondagskool en kategetiese onderrig aan I 800 kinders hierdie werk word onder toesig van die verskillende
kerkrade van die Ned. Geref. Sendingkerk gedoen.
• Persoonlike werk wat daarop gemik is om d.m.v.
gesprekke met individue of klein groepies die evangelieboodskap oor te dra.
• Daadwerklike aandag aan drank- en dwelmprobleme word selfs nOll saamgewerk met welsynsorganisasies.
• 'n Doelgerigte poging om geleentheid vir gesonde
ontspanning vir die Kleurlinge op die plase te skep.
Die gebrek daaraan is een van die mense se grootste
probleme. Die sendingwerkers offer selfs in die loop
van die week hul tyd -op om in hierdie basiese behoeftes
te probeer voorsien. Dit word gedoen met konserte en
skyfie- en filmvertonings. Verder help hulle met afrigting in sporte soos rugby, sokker en netbal. Daar
word selfs kampe gereel.
• Leeskursusse om die probleem van ongeletterdheid
onder hierdie mense te verlig en hulle in staat te stel
om self die Woord van God te lees.
• Barmhartigheidsdiens. Dit en sendingwerk kan nie van
mekaar losgemaak word nie en die sendingwerkers se
oe mag dus nie gesluit wees vir die doodgewone behoeftes van die mense onder wie hulle werk nie.
Benewens geestelike voedsel, moet die mense ook hul
gewone daaglikse brood he ... of 'n rystoel ... of
klere!
S6 kom hierdie jongmense vroeg onder die besef van die
waarheid dat sendingwerk nie maar net te doen het met
di.e siel van die mens nie, maar met die totale mens in <il
sy verhoudinge en al sy behoeftes. En 'n mens staan
telkens verstom oor die inisiatief wat aan die dag gele
word.
Die studente onderneem verder jaarliks werkerskampe op
verskillende plekke. Hierdie werkerskampe word in oorleg
met die sendingkantore van die verskillende gebiede
gereel. Die doel daarvan is onder meer: die bou van
noodsaaklike gebou (kerke, sale, klaskamers, huise ens .. .)
• evangelisasie in die vorm van hutbesoek en hospitaalbearbeiding
• lektuurverspreiding (a.m. Bybels) en 'n groot verskeidenheid ander praktiese take.
In die afgelope jaar was daar in die winter- en die somervakansie vrugbare werkerskampe op Hluhluwe in
Zoeloeland, verskeie plekke in die Transkei, in Soweto
in Johannesburg en in Swaziland en Owambo.
Om hierdie werkerskampe te kan onderneem, moet die
studente jaarliks op eie houtjie tussen RIS 000 en Rzo 000
byeenbring. En dan moet daar ook melding gemaak word
van die byna R7 000 wat met "sente vir die sending"
ingesamel is!
Die Studente op Stellenbosch is ook nie net gretig en vol
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,In die byna sewe-en-twintig jaar wat ek
hier op Stellenbosch gemoeid is met
geestelike klimaat onder ons Christenstudente het ek nog nooit soveel
gretigheid en vasberadenheid gesien
om met hul getuienis vir Christus en
sy Kerk na andere te gaan soos wat
tans die geval is nie.' - Dr. J. S. Gericke.

ywer om die evangelie aan die verskillende bevolkingsgroepe in ons land te verkondig nie. Allermins. En dan
dink 'n mens dadelik aan die werk wat onder blanke
jongmense gedoen word.
Hier is groepe soos SET (Sending- en Evangelietoer) en
SOTERIA ter sake.
SET is saamgestel uit 'n gekeurde, toegewyde groep gelowiges wat goed geskool is vir die taak wat hulle onderneem. Deur middel van sang, persoonlike getuienisse,
persoonlike werk en Woordverkondiging probeer hulle
am die saak van Jesus Christus te dien. Hulle werkmetode
stem baie ooreen met die van die Jeug-tot- Jeug-Aksie.
Trouens, SET het al so te werk gegaan voordat daar met

nie, maar weI in Koine-Grieks, dit wil se die Grieks wat
deur die man op straat gepraat word. En as God die
Nuwe Testament laat opteken het in die taal van die man
op straat, waner beswaar kan daar dan wees as die musiek
van die man op straat ook ingespan word?
In die praktyk is bewys dat dit juis hierdie musiek is wat
die jongmens van ons tyd laat stilstaan en uiteindelik
laat luister.
SOTERIA het sy naam ontleen aan die Griekse woord wat
verlossing of redding beteken. SOTERIA se werkwyse is
byna dieselfde as die van SET en het sy ontstaan te danke
aan 'n groep jongmense wat uit dankbaarheid vir hul
verlossing die blye Evangelie-boodskap aan ander wou
uitdra! SOTERIA beoog om d.m.v. tigte, geestelike musiek
en dinamiese getuienisse, buite- sowel as binnekerkIikes
aan te spreek en te motiveer. Benewens sang en getuienisse, word sterk klem op persoonl1ke gesprekke gele.
SOTERIA sal in Desember, op uitnodiging van die Sinodale
J eugkommissie, in Hermanus werk. Onder leiding van die
kerkraad op Hermanus word 'n evangelisasie-veldtog
geloods. Daar word beoog om 'n reuse-tent vir optredes
saans te gebruik, waarna daar oor 'n koppie koffie verder
gewerk sal word d.m.v. persoonIike gesprekke.
Dan is daar nag die gewone stranddienste. Stranddienswerk word al sedert 1906 deur studente van Stellenbosch
gedoen. Dit behels die verkondiging van die Woord van

Studente van die Afnkaanse C.S.V besig om te bou aan 'n kerkie op 'n
bUitepos van die Zithulele-sendingstasie in die Transkel. Hlerdie kerkie
IS een van talle wat studente ,n die laaste klompie iare opgerig he!

die Jeug-tot-Jeug-Aksie begin is!
In die loop van die jaar ontvang SET soveel uitnodigings
om gemeentes te besoek dat dit 10taal onmoontlik is om
almal te aanvaar. In vanjaar se Desember-vakansie sal
hulle die Goudini Spa, Oudtshoorn, Knysna, Mosselbaai,
Stilbaai, Vilenkraalsmond, Hermanus, Kleinmond en die
Strand besoek. SET is net soos al die ander studente-aksies
fj.pansieel selfversorgend en sy begroting beloop jaarliks
Hissen R4 000 en RS 000.
Om SET se moderne benadering en metodiek te begryp,
moet daar rekening gehou word met sy doelstellings. En
dit is nie om die kerklidmaat te bereik of te bearbei nie,
maar om daardie jongmense wat vervreemd geraak het
van kerk en godsdiens of nog nooit daarmee kennis gemaak het nie vir Christus terug te win. Wie hierdie
mense wil bereik, het 'n skraal kans met die tradisionele
manier en metodes ... dit het die praktyk by herhaling
bewys.
Daarom moet mense hulle nie blind staar op die metodes
wat SET inspan nie. Die deurslaggewende vraag is of die
inhoud van hul boodskap eg en suiwer is. En daaroor kan
geen twyfel bestaan nie; dit is die suiwere boodskap van
God se Woord.
Vit die kritiek wat al teen hierdie groep in besonder uitgespreek is, het dit duidelik geblyk dat dit die aard en
manier is wat mense voor die bors stuit. Veral die musiek
kom onder skoot.
Wat dit betref, is dit insiggewend om daarop te wys dat
die Nuwe Testament nie in klassieke Grieks geskryf is

God Op '11 eenvoudige wyse aan oud en jonk; die verskaffing van gesonde ontspanning d.m.v. verskeidenheidsprogramme; die verkoop van goeie geestelike boeke en die
hou van geestelike byeenkomste vir die bediendes van die
vakansiegangers.
Stranddienste word jaarliks op 28 plekke in ons land
gehou, Op 17 van hierdie plekke word die werk hoofsaaklik deur Stellenbossers gedoen - van Buffe[sbaai tot
by Strandfontein - terwyl studente van Stellenbosch ook
by die ander plekke behu[psaam is.
In die rig van die voorafgaande kan 'n mens dus net
dankbaar wees dat daar op Stellenbosch so baie studente
is - aile eer aan God aileen - wat Qog oop is vir Jesus
Christus en die waarheid van Sy WooTd; nie net as
ontvangers nie, maar ook as uitdraers daarvan. Juis omdat
hulle eerlik en opreg is in hulle oorgawe aan die waarheid
van Jesus Christus, is hulle krities teenoor enige uiterlike
vorm, sinlose gewoontes en dubbelhanigheid. Vir die
jongmens is dit 'n geweldige ding as pa Sondag vroom
in die kerkraadsbank sit, maar van Maandag tot Saterdag
soos 'n "wit heiden" leef.
Ons Christen-studente het gekies om volgelinge van
Jesus Christus te wees - nie net wanneer dit hulle om een
of ander verborge rede pas nie, maar voluit, konsekwent,
onder alle omstandighede en op a[ die vlakke van die
lewe. Dit bring hulle in botsing met diegene wat nie
bereid is om dieselfde te doen nie, maar hulle word gedra
deur 'n vurige begeerte om Jesus Koning te maak - oral
en altyd I
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Stellen bosch het
noue bande met
S.A. Akademie
Die verweefdheid van die Akademie met die
Universiteit van Stellenbosch blyk duidelik
wanneer 'n mens kyk na die name van
die stigterslede van die Akademie In
1910 en die gewone lede - manne
wat diep spore in baie rigtings getrap het!

"Stellenbosch het baie noue bande met die SuidAfrikaanse Akademie ... Stellenbosch was daar toe die
Akademie in 19IO gestig is en ons is dankbaar dat hierdie
tradisie vandag nog op hierdie wyse voortgesit word."
S6 het prof. J. N. de Villiers, Rektor van die Universiteit
van Stellenbosch, op 19 Oktober vanjaar gese toe hy 'n
groot getal hooggeplaaste gaste verwelkom het by die
plegtigheid waarop twee Stellenbosse hoogleraars, prof.
Mariam de Vos en D. J. Kotze, met pryse van die Akademie bekroon is.
Prof. De Vos het die Havenga-prys vir Biologie ontvang
en prof. Kotze die Stals-prys vir Geskiedenis. By diese1fde geleentheid is die Scheepers-prys vir Jeuglektuur
aan me;. Freda Linde oorhandig.
Prof. De Villiers het in sy toespraak verwys na die groot
getal Stellenbossers wat in 1910 aan die stigting van die
Akademie deelgeneem het en later lede van die eerste
Akademieraad was - mense soos ds. N. J. Brummer,
later hoogleraar in Filosofie, proff. G. G. Cillie sr. en
A. Moorrees, en dr. D. F. Malan, wat later kanselier van
hierdie Universiteit was.
Die verweefdheid van die Akademie met Stellenbosch
blyk duidelik wanneer 'n mens ook kyk na die name van
die gewone Iede in 1910 - mense wat in baie rigtings
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diep spore getrap het. Onder hulle was manne soos:
Jan Celliers, die digter; prof. Godee Molsbergen, die
historikus; genl. J. B. M. Hertzog, wat ons geleer het om
te se "Suid-Afrika Eerste"; dr. J. D. Kestell, later genoem "Vader Kestell" en kanselier van die U niversiteit
van Stellenbosch v66r dr. Malan; ds. George Malan van
Riebeeck-Wes; prof. Willie Malherbe, die fisikus; prof.
J. I. Marais van die K weekskool en die eerste kanselier
van die U niversiteit van Stellenbosch; ds. H. F. Schoon,
daardie tyd van Ladismith, K.P.; genl. J. C. Smuts,
gewese premier en maarskalk; dr. W. J. Viljoen, bekende
S.G.O.; prof. P. J. G. de Vos, kanselier van die Universiteit van Stellenbosch van 1919-1931, wie se kleindogter
vanoggend een van die bekroondes is; adv. N. J. de Wet,
oud-hoofregter wat ook waarnemende GoewerneurGeneraal was en adv. W. J. van Zyl van Kaapstad, groot
kampvegter vir Afrikaans.
"Hierdie manne was nie net van Stellenbosch nie! Hulle
het aan Suid-Afrika en in baie gevalle aan die wereld
behoort; en ons vertrou dat Stellenbosch nog vele van
hulle kaliber in die toekoms sal lewer," het prof. De
Villiers gese.
Die oorhandigings is dem prof. Gerhard Beukes, voorsitter van die Akademie, gedoen.

Drie Akademiepryse is in Oktober vanJaar in die H. B. Thom-teater op Stellenbosch oorhandig. Mej. Freda Linde het die SCheepers-prys vir jeuglektuur
ontvang, prof. Miriam de Vos die Havenga-prys vir biologle, en prot. D. J Kolze die Stals-prys vir geskiedenis. Op die foto wat tydens 'n onthaal nil die oorhandlging geneem IS, staan (v.l.o.r.) prof. Gerhard Beukes van Bloemfontein, voorsllter van die Akademle, mej. linde, die Staatspresident mnr J. J. Fouche,
prof. De Vos, prof Kolze en die Rektor van die Universltelt van Stellenbosch, prof. dr. J. N. de Villiers.

Prof. Korze, wat hoogleraar in algemene geskiedenis aan
die Unlversiteir van Stellenbosch is, het reeds op jeugdige leeftyd as skrywer 'n belangrike bydrae tot die
Suid-Afrikaanse geskiedenis gemaak.
Met sy reeks oor Nasionalisme as Hiswriese Faktor het
hy baanbrekerswerk in die Suid-Afrikaanse geskiedskrywing gedoen. Die drie werke in hierdie reeks het hy
voltooi nadat hy verskeie oorsese reise onderneem het.
Dit is 'n gesaghebbende studie oar en van die belangrikste
ideologiee en motiverende kragte in die afgelope eeu.
Die huldigingswoord vir prof. Kotze is deur prof.
J, J. Oberholster opgestel en deur prof. Bun Booyens
voorgedra.
Prof. Miriam de Vos - sy is 'n suster van prof.
P. J. G, de Vos, dekaan van die fakulteit van Krygskunde van die Universiteit van Stellenbosch - is net soos
prof. Kotze 'n Oud-Matie en sederr 1941 lektrise in die
departement Plantkunde. Sy is in 1953 aangestel as senior
lektrise en in 1972 bevorder tot mede-professor.
Haar eerste wetenskaplike publikasie - oar Proteaceae het sy in 1943 voltooi. Daarna het sy belangrike navorsing
oor plante gedoen, Oor die groot genus Romulea het sy
twintig jaar lank navorsing gedoen. Hierdie genus sluit
o.m. die froetangs en knikkers in en behoort tot die

familie lrideceae, Prof. De Vos het verskeie nuwe
Romulea-soorte ontdek en beskryf,
In 1973 het sy haar op 'n verwante genus, die Syringodea,
toegespits, Haar belangstelling in hierdie genus het posgevat toe sy in haar' navorsing oor die Romulea op die
spoor gekom het van gebreke en leemtes in plantkundiges
se kennis van hierdie verwante genus. Sy het haar taksonomiese studie hieroor verlede jaar voltooi en is tans
al weer besig met 'n hersiening van die genus
Homoglossum, wat ook 'n lid is van hierdie familie,
Ten einde haar navorsing te doen, het sy Kaapland feitlik
deurkruis op soek na plante en om hulle in hul natuurlike
omgewings te bestudeer. In 1954 het sy aan die Botany
School in Cambridge gestudeer en ook verskeie Europese
universiteite besoek. In 1959 was sy in die V,S.A., waar
sy verskeie herbariums besoek, deelgeneem het aan internasiona1e kongresse en haar kontak met kollegas uitgebrei
het.
Prof. De Vos is 'n medewerker van die WAT oor Afrikaanse plantkundige terminologie, plantvolksname en die
betekenis van vakterme, Sy het ook verskeie wetenskaplike en populere publikasies die lig laat sien.
Prof. P. A. ]. Ryke het die huldigingswoord opgestel en
dit is voorgedra deur prof. P. G. Jordaan.
•
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Een van Stellenbosch se knapste en
veelsydigste studente het onlangs na
Brittanje vertrek, waar hy sy nagraadse
studie aan die Universiteit van Cambridge met 'n beurs van die Sir Henry
Strakosch Memorial Trust sal voortsit.
Hy is mnr. Antony Melck, wat onder
nieer twee jaar lank primarius van die
koshuis Helderberg was, in die Universiteitskoor gesing het, vir die universiteit geswem en waterpolo gespeel het
en van 1969 tot vanjaar die grade
B.Com. (met drie hoofvakke), LL.B.,
Honneurs-B.Com. en M.Com. (Ekonomie) verwerf het.
Mnr. Melck was die afgelope twee jaar
dosent in die departement Ekonomie.
Hy is ook reeds toegelaat as advokaat
van die Hooggeregshof van Suid-Afrika.
Benewens sy belangstelling in die Regte
en die Ekonomie is mnr. Melck ook 'n
knap musikus. Toe hy 'n leerling van die
Hoerskool Huegenot op Wellington
was, het hy al onderrig in klavier, orrel
en viool ontvang. In 1965 en 1966 onderskeidelik het hy die finale orrel- en
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klaviereksamens van die Universiteit
van Suid-Afrika suksesvol afgele asook
die in harmonie en kontrapunt.
Hy het verskeie pryse by die Kaapse
Eisteddfod gewen in sowel die orrel- en
klavierafdeling. Terwyl hy op Stellenbosch gestudeer het, was hy ook ingeskryf as musiekstudent aan die Trinity
College in Londen waar hy sy lisensiaat
in 1972 met onderskeiding verwerf her.
Hy is sedertdien tot 'n fellow van
Trinity College verkies - 'n prestasie
wat in musiekkringe van die hoogste
gehalte is.
Hy het in 1972 ook op uitnodiging 'n
openbare orreluitvoering in die Groote
Kerk in Kaapstad ge1ewer. Terwyl hy
op Stellenbosch was, was hy ook die
orrelis van 'n plaaslike kerk. Hy het drie
jaar lank in die Universiteitskoor Stellenbosch, onder leiding van prof. Philip
McLachlan, gesing. Hy was ook lid van
die Stellenbosse Bach~koor. Nag een
van sy belangstellings is kerk- en KaapsHollandse argitektuur, Africana en ou
boeke, terwyl hy ook heelwat tyd gewy
het aan die orrelboukuns.

Antony Melck, veelsydige student en knap sport·
man van die Universiteit van Stellenbosch, het
onlangs na Cambridge verlrek waar hy sy studie
In die Ekonomie sal voortslt. Mnr Melck is reeds
as advokaat tot die Hooggeregshof toegelaat en
he! ook 'n groat belangstelling in argitektuur en
die arrelboukuns. Hy lS 'n fellow van Trinity
College in Landen.

Mnr. Melck, wat vroeer vanjaar die erekleure van die Universiteit van Stellenbosch verwerf het, het ook op verskeie
studente-komitees gedien. So was hy
voorsitter van die gesamentlike komi tee
van primariusse en primariae van universiteitskoshuise. Verder was hy voorsitter van 'n kommissie van ondersoek
na die ins telling van 'n geregistreerde
welsynsdiens ten behoewe van Bantoes
en Kleurlinge in en rondom Stellenbosch.
Hierdie ondersoek het uitgeloop op 'n
verslag wat gelei het tot die koordina-

Vee/sydige
Matie na
Cambridge met
Strakosch-beurs
Een van Stellenbosch se knapste en veelsydigste
studente het onlangs na Brittanje vertrek waar hy
sy studie met 'n Strakosch-beurs in die Ekonomie sal
voortsit nadat hy op sport-, musiek- en akademiese
gebied gepresteer het.
sie van gemeenskapsontwikkelings- en versiteit van Stellenbosch.
huIpdienste in die geledere van Stellen- Prof. J. W. R. de Villiers, wat tans
bosse studente.
dekaan van die fakulteit van IngenieursMnr. Melck is die eIfde Stellenbosser wese op Stellenbosch is, het die beurs
wat 'n Strakosch-beurs verwerf sedert in 1964 verwerf.
dit in 1957 vir die eerste keer toegeken Die volgende wenner was mm. N. J. Ie
Roux Iektor in Sielkunde aan die Uniis.
Prof. D. J. Marais, hoogieraar in Fisika versiteit van Stellenbosch. Mm. Le
aan die Universiteit van Stellenbosch, Roux het die beurs in 1966 gekry.
en adv. P. M. Nienaber van Pretoria Dr. Johan de Villiers, wat onlangs as
was die eerste wenners van die beurs.
senior 1ektor in Toegepaste Wiskunde
Prof. Marais is die vader van Laurentius op Stellenbosch aangestel is, het die
Marais, verlede jaar se wenner van die beurs in 1968 verwerf. Hy het sy dokkanseliersmedalje van die U niversiteit toraat vanjaar op Cambridge behaal.
van Stellenbosch.
In 1971 was daar weer twee beurswenAdv. Nienaber was hoogieraar in die ners: mm. P. J. du Pre Ie Roux van die
Regte by Unisa voordat hy in Pretoria Departement Beplanning in Pretoria
as advokaat begin praktiseer het.
en mm. J. J. Comadie, wat tans aan die
In 1958 het prof. L. D. Nel, tans hoog- Universiteit van Cambridge studeer.
Ieraar in Wiskunde aan die Carleton Interessant is die feit dat drie StrakoschUniversiteit in Kanada, die beurs gekry. beurswenners ook die KanseliersmedalDr. G. van Wyk Kruger', wat tans senior je op S tellenbosch verwerf het. H ulle is
lektor in Grieks op Stellenbosch is, het drr. G. F. C. de Bruyn en J. M. de
die beurs in 1960 verwerf.
ViIhers en mm. J. J. Comadie.
In 1962 het mm. G. F. C. de Bruyn die
M atieland wens mm. Melck van harte
beurs verwerf. Dr. De Bruyn is tans
gel uk met sy onderskeiding en alles
senior lektor in Wiskunde aal} die Univan die beste met sy studie oorsee.

Prof!. Kowie Marais (Fisika. heel bo) en Roux de
Villiers (Toegepaste Wiskunde. mlddel) en dr.
Gert Kruger (Grieks. bo) - dne van die vyf oudbeurswenners wat tans aan die Universiteit
van Stellenbosch verbonde is.
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met net soveel geesdrif gesing soos in die au dae toe
wyle Miss Wandelt dit vir die kore ,ge-arrangsjeer' het."
Verblydend, het prof. Ottermann geskryf, was die aantal
Afrikaanse liedjies onder die baie volksliedverwerkings
wat "pragtig voorgedra" is.
En na aanleiding van die treffergehalte van 'n stuk soos
Soen haar van P. J. Lemmer vra hy (tereg) waarom so 'n
jarelange ins telling soos die Sangfees nie ons komponiste
meer aanspoor om bruikbare oorspronklike koorwerke te
komponeer vir die spesifieke omstandighede en probleme
waarmee die dirigente jaar na jaar te doen kry nie.
By skryf verder: "En dan was daar ook weer die onvermydelike ,Negro Spirituals' wat, SOllS met die naiewe
vrolikheid van 'n Stephen Foster-liedjie, soms selfs met
'n uitgelate operetteklank daarin, uit volle bors gesing en
deur 'n geesdriftige publiek met dawerende appluus
beantwoord is. Al gaan dit dan eintlik am die klank van
die laaste basuin van die Good Lord en die Laaste Oordeelsdag, of Let us break bread together Cn Nagmaals-

Randall en Koba Wlcomb, veteraanlede van die Universiteitskoor
Stellenbosch, wat vanJaar 'n groot bydrae tot. die Sangfees gelewer het.
Mev. WI comb het die Koor van Helshoogte en Heemstede afgeng,
terwyl haar man as soils sa am met 'n hele paar kore opgetree het.

Ole Koor van Wilgenhof en Monica met sy Kraaie-kern het die gehoor elke
aand laat regop sit met sy sang, onder lelding van Oud-Wilgenhoffer
Johan de Villiers. Dr. De Vililers, wat onlangs as senior lektor in die
departement Toegepaste Wiskunde aangestel IS, IS ook 'n gewese lid van
die Universileltskoor Stellenbosch.

24

koorsang wat deurgaans gehandhaaf is, Die opgewondenheid en geesdriftige meelewing van die sangers en die
kleurvolle beeld wat die verhoog telkens weer by elke
koor gebied het, was 'n plesi'er om te aanskou.
"Die Stellenbosse Studentesangfees gaan klaarblyklik van
krag tot krag en 'n mens kan hierdie lofwaardige instelling net 'n lang en rooskleurige toekoms toewens," het
dr. Ottermann gt;Skryf. En rooskleurig gaan hierdie toekoms inderdaad wees as oud-lede van die Universiteitskoor hul gewig so mooi ingooi soos wat vanjaar die geval
was. Nie minder nie as vier "oud-leerlinge" van prof.
Philip McLachlan het kore afgerig en dit was beslis een
van die grootste redes waarom die algemene peil van die
koorsang nuwe hoogtes bereik het.
En dan dink 'n mens dadelik aan Ema Delport en haar
koor uit die koshuise Majuba, Huis de Villiers, Huis
Marais en Huis Visser, of aan (dr.) ]ohan de Villiers se
koor uit Wilgenhof en Monica. Veral laasgenoemde met
sy Kraaie-kem het 'n mens laat regop sit. Uit die gehoor
kon ons natuurlik net die toegepaste wiskundige se rug
sien, maar selfs daaruit het 'n vonk gestraal wat hierdie
koor in 'n eie klas laat uitstyg het!
Benewens hierdie twee, was daar nog Sonja van Dyk, wat
die koor van Dagbreek, Huis ten Bosch en Huis Neethling
afgerig het, en Koba Wicomb, wat Helshoogte en
Heemstede se koor fyn maar r{lllk gevat het met al die
ondervinding wat sy in byna drie honderd optredes saam
met die Universiteitskoor verwerf het,
Hoewel hy nie gedirigeer het nie, kan 'n mens nie nalaat
om Randall Wicomb se naam oak te noem nie. Sy solokwaliteite is links en regs benut en op sy heerlike uitgelaatste was hy saam met sy vrau se koor in "Coconut and
Banana".
Met sulke bloed moet iets in Stellenbosch se Sangfees
borrel en bruis .
!

S6 Iyk die omslag van die plaat wat van vanjaar se Sangfees gemaak is.
O,e nooi op die oms lag is Erna Oelport. gewese Universlteltskoorlid en tans
onderwyseres op Stellenbosch. O,e plaat is beskikbaar by Image Klanken Filmateljees, Van Ryneveldstraat 13, Stellenbosch 7600. Die prys IS
R5,25 (kontanl mel bestelling)

"Die tempo waarteen die bedreiging
teen die Republiek van Suid-Afrika
toeneem en steeds versnel, pIaas nie
aileen 'n groot verantwoordelikheid op
die skouers van elkeen van u - die leiers
van more - nie, maar sal ook die uiterste
eise stel aan die insig en bekwaamheid
wat u aan hierdie akademiese inrigting
verwerf het."
S6 het die hoof van die Weermag, adml.
H. H. Biermann, op 26 September vanjaar op die voorstellingsparade van die
Militere Akademie op Saldanha gese
nadat hy die aktes van kommissie aan
die jong kandidaat-offisiere en die trofee
aan die top-studente oorhandig het.
Ry het hulle gelukgewens met hulle
prestasie en gese dat dit duidelik is dat
hulle die geld en die tyd waardig is wat
deur die regering aan hul opleiding gespandeer is.
"As you embark on the profession of
arms," het hy in Engels gese, "the single
most important factor in reaching your
objective is an understanding of the
basic role of the men in the S.A Defence
Force. This applies equally to the Soldiers, Sailors and Airmen. The highest
accomplishment that an officer can
achieve, is mastering the art of leadership which means the ability to inspire
his men to the highest performance of
duty.
"The Military Academy has subjected
you to continual exposure to discipline
which today is little appreciated in many

KO Jaap Nel het in September vanjaar op Saldanha dIe Ere-sabel vir die beste akademiese
prestasie in 1974 aan die Militere Akademie op
Saldanha ontvang. Hy IS ook aangewys as die
beste leerstudent Hier is hy saam met sy ouers,
Sers.-maj. Jaap Net en mev. Nel van Potchefstroom, wat spesiaal vir die geleentheid na Saldanha gekom het. Sers.-maj. Nel IS reeds 38laar
lank In die Weermag KO Nel se twee broers - hy
IS die jongste - is ook albei In die Weermag.

Jong
leiers
•
s

and
se
rykdom

circles. Discipline is a basic and indespensable element of success. No
man is worth his salt without selfdiscipline; he who lacks self-discipline
cannot command."
Die admiraal het verder gese dat 'n land
se rykdom nie opgesluit is in sy minerale bronne of nywerheidspotensiaal
nie, maar in die brein-, spier- en daadkrag van sy jong leiers.
"Julle moet dubbeld gee wat van julle
verwag word. Ek wil dit duidelik stel
dat ons die punt bereik het waar spoed,
deeglikheid, bekwaamheid en toegewydheid in die afhandeling van dit wat
aan ons opgedra word van die uiterste
belang is 1"
Die Ere-sabel vir die beste akademiese
prestasie is aan KO Jaap Nel oorhandig.
Hy het ook die Generaal Beyers-wisseltrofee vir die beste leerstudent verwerf,
terwyl die Ad Astra-wisseltrofee vir
die beste lugmagstudent aan KO'
G. L. Bommann oorhandig is. Adelbors J. E. Louw is aangewys as die beste
vlootstudent. Hulle het in Desember
saam met die ander Fase Ill-studente
die graad B.Mil op Stellenbosch ontYang.
Kandidaat-offisier G. ]. Naude het die
trofee vir die beste akademiese prestasie
onder die Fase II-studente ontvang,
terwyl Adelbors R. A S. Hurter aangewys is as die beste praktiese seeman.
Die wisseltrofee van die Navigasieskool is deur KO N. W. Napier verwerf.
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SPESIAAL VIR QUD-MATIES!

Kom saam op die verruklike boottoer wat die Departement Ontwikkeling aan die Universiteit van
Stellenbosch in samewerking met CASTLEMARINE REIS BPK. vir Oud-Maties reel.
Die SA VAAL vertrek op 12 September 1975 uit
Kaapstad. Onderweg na Durban kry u kans omdn
twee van Suid-Afrika se gewildste kusoorde aan
wal te stap. En dan Durban - waar u drie heerlike
dae kan deurbring voordat die boot weer na
Kaapstad terugkeer.
AI hierdie 'plesierige lekkerte begin reeds op
11 September wanneer almal wat besluit om hulle
vir hierdie tien dae aan die son en die see oor te
gee vir 'n geselligheid aan boord van die S.A.
VAAL byeenkom. U reisgeld sluit verblyf vir die
nag aan boord in en u kan reeds voordat die boot
nog sy ankers lig laat slaap!
Benewens al die pret en plesier wat so 'n bootreis
bied, is daar ook nog 'n skemeronthaal op
20 September terwyl u om die suidpunt van Afrika
vaar!

Die prys - SPESIAAL VIR OUD-MATIES - is:
D-GRAAD: R158,00

C-GRAAD: R224,00

Albei hierdie pryse sluit verblyf aan boord die
S.A. VAAL in Durban in:
As u nie anders kan nie, kan u ook u kinders
saambring. Hulle is welkom teen die helfte van
die prys tussen die ouderdomme 2 en 12 en 'n
tiende van die prys as hulle nog nie twee jaar oud
is nie.
Skryf gerus om meer besonderhede of vul die
vorm (heel regs op hierdie bladsy) in. Rig aile
korrespondensie aan: Die Toerleier, Oud-Matietoer, Departement Ontwikkeling, Universiteit van
Stellenbosch, STELLENBOSCH, 7600.

80: Kans vir lekker gesels met ou - en nuwe - vriende is
volop. En om dit 'n tikkie meer gesellig te maak is daar al
die heerlike drankies wat op 'n boot geniet kan word.
Heel bo: Die luilekker lewe van 'n bootreis met al sy son en
see is 'n onvergeetlikheid. So kan u ook op die dek van die
SA Vaal ontspan!

BOOTTOER
VIR OUD-MATIES
Graag ontvang ek verdere besonderhede van die
voorgestelde boottoer vir Oud-Maties van 12-21
September 1975.
NAAM: Prof./Dr.lMnr.lMev.lMej

..

Voorname:
Adres:

Telefoon:

Huis

Kantoor

..

Indien ek be31uit om aan hierdie boottoer dee I te
neem, onderneem ek om by bespreking 'n deposito van R30 te betaal en die balans nie later nie as
1 Augustus 1975.
Datum
Bo: Saans wanneer die son gesak het kry 'n vakansie op
see 'n ritme en 'n swier van syeie. Oit hoe! nie net op die
dansvloer te wees nie.

Handtekening

..

Die kuns van sul<SeS is die vermoe
om
mOcite te ontsien nie.

seen

Thomas Carlyle, 'n Skotse skrywer van die vorige
eeu, het gese: "Genius is the immense capacity for
taking trouble." En dit geld ook vir die bankwese.
Aanleg aileen is nie genoeg nie.
Met algehele toewyding en onvermoeide arbeid
strewe Die Trust Bank steeds om kliente 'n sneller. doeltreffender diells te bied.
Ons unieke eenstop-bankdiens is 'n
voorbeeld daw-van . . . en dit is
rede genoeg om na Die Trust Bank
te kom.
Ons ontsien geen moeite vir
ons kliimte nie.
Miskien is dit die geheim van
.:,,:::::
ons sukses.

~

W

Ger:'::lreffde

A~mene

Bank

Banke sal nooit weer dieselfde wees nie.
~ 595i193A
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Prof Chris Garbers

Prof. Chris Garbers van die departement Organiese Chemie aan die Universiteit van Stellenbosch enDirekteur
van die gesamentlike Navorsingseenheid vir Polieenchemie van die
W.N.N.R. en die Universiteit, het in
Augustus 'n studiebesoek van drie
weke aan die buiteland gebring. Hy
het onder meer twee internasionale
kongresse bygewoon en referate gelewer.
In Belgie het hy die Eerste Internasioqale Kongres oor Sintetiese Organiese
Chemie by Louvain-la-Neuve bygewoon. Daarna was hy in Lyon, waar hy
die Franse firma Manufacture de Produits Chimiques du Dauphin besoek het.
Daar word reeds die afgelope agt jaar
nou saamgewerk met hierdie firma op
navorsingsgebied.
In die Verenigde State het hy by
die Sesde Internasionale Kongres oor
Essenside Olies 'n referaat gel ewer oor
die sintetisering van industrieel belangrike geurstowwe uit materiaal wat
grootskaals en goedkoop uit aardolie
verkry kan word. Die referaat het in
hoofsaak gehandel oor die sintese van
'n bestanddeel in die essensiele olie van
kakiebos (Tagetes minuta) , wat 'n besonder aangename geur het en wat
enkele jare gelede in die navorsingseenheid op Stellenbosch uit kakiebos
geisoleer is.

Essensiele olies is o.m. die vlugtige
olies wat aan sekere plante hul karakteristieke geur gee. Voorbeelde hiervan
is boegoe-olie, pepermentolie en bloekomolie. Daar heers oor die algemeen
groot belangstelling in kakiebos, en die
produksie van die olie daaruit vir die
oorsese mark word nou ook in SuidAfrika onderneem. Die produksie van
'n verskeidenheid essensiele olies uit
plante word tans hier onderneem,
maar die produksie vir uitvoer kan nog
aansienlik uitgebrei word.
Prof. Garbers is ook deur Zoecon Corporation in Palo Alto, Kalifornie, genooi om 'n seminaar te lewer oor aspekte van die navorsing wat op Stellenbosch gedoen is oor insekbestryding.
Hierdie korporasie, wat 'n internasionale leier is op die gebied van derdegeslag-insekmiddels, bemark reeds by
wyse van proefneming verskeie middels van hierdie tipe. Van die metodes
wat in die Navorsingseenheid op Stellenbosch ontwikke1 is, is ook reeds
suksesvol aangewend vir die bereiding
van insekjeughormone en aktiewe biologies-afbreekbare insekmiddels.
By die Universiteit van Kalifornie in
Berkeley het hy ook samesprekings gevoer oor plantparingshormone en oor
die reelings vir die Sewende Internasionale Kongres oor Essensiele Olies
wat in 1977 in Japan gehou sal word.

Mm. Henri Wirth, restourateur in die
Universiteitsbiblioteek, het op I November op 'n oorsese studiereis van
drie maande vertrek.
Mnr. Wirth, wat onlangs 'n gedeehe
van die Maggie Loubser-skilderyvonds
gerestoureer het, het van I I -29 November 'n restourasiekursus in Munchen
in die Bayerische Staatsbibliothek bygewoon. Daarna was hy in Flensburg,
Switserland, waar hy 'n kursus oor die
nuutste tegnieke i.v.m. die restourasie
van boeke en dokumente met sellulose
vesels gevolg het. Hy besoek ook Frankfurt, Freiburg, Stuttgart en Munchen,
waar hy 'n studie sal maak van die nuutste gebruike van chemikalie in restourasiewerk, en die restourasie-afdeling
van die Britse Museum in Londen, om
die nuutste lamineringstegnieke te bestudeer. Ten slotte sal hy 'n praktiese
kursus oor die restourasie van skilderye
en tekening op papier in Johannesbergl
Fulda bywoon.
Mm. Wirth is getroud met mej. Annette
Olivier, voorheen van Graaff-Reinet,
wat die graad B.-Mus. in Maan vanjaar
aan die U niversiteit van Stellenbosch
verwerf het. Sy is saam met hom oorsee.

ONTSPANNINGS- EN

PARKEKENNER
NA TEXAS
Mm. E. P. S. Taljaard, wat sedert 1973
senior lektor is in parke- en ontspanningsadministrasie in die fakulteit van
Bosbou, het onlangs na die "Texas
A & M University" vertrek. Hy sal claar
'n studie maak van die beplanning vir
ontspanningsfasiliteite in stedelike gebiede en op 'n streeksbasis. Hy gaan ook
na New York, waar hy aandag sal gee
aan die maniere waarop die parke- en
ontspanningsadministrateur met akademiese opleiding in die praktyk ingeskakel word.
Mm. Taljaard, wat tot 16 Februarie
weg sal wees, het 'n studiebeurs van die
Anglo American-groep ontvang, asook
finansie1e steun van die Colin Gohlfonds in Kaapstad.

37

Vier Oud-Maties is onlangs deur die Universiteit van
Stellenbosch as professore aangestel. Hulle is drr. W. L.
Nell (Opvoedkunde), K. J. van der Merwe (Biochemie),
W. D. Hamman (Besigheidsbestuur en -administrasie)
en D. G. M. Donald (Boskultuur).
Nog nuwe professore aan die Universiteit is prof.
J. G. H. Combrink (Afrikaans-Nederlands), dr. D. A.
Naude (Herstellende Tandheelkunde), dr. N. J. Smith
(Sendingwetenskap), dr. A. H. Strydom (Didaktiek), en
dr. F. W. Grotepass (Kaak-, Gesig- en Tandheelkunde).
Die aanstellings geld almal van I Januarie 1975.
Dr. Nell, wat tans senior lektor in die fakulteit van Opvoedkunde is, is aangestel as professor in Onderwysadministrasie, Geskiedenis van die Onderwys in SuidAfrika en Vergelykende Opvoedkunde in die plek van
prof. P. S. du Toit, wat aan die einde van die jaar aftree.
Dr. Nell het die grade RA. (1957), REd. cum laude
(1961), M.Ed. cum laude (1969) en D.Ed. (r973), asook
die Sekondere Onderwysersdiploma cum laude (r958)
almal aan die Universiteit van Stellenbosch verwerf.
Dr. Nell, wat sedert 1969 aan die Universiteit verbonde
is, het onlangs teruggekeer van 'n studiereis in die buiteland. Hy het O.m. twee kortkursusse in Engeland oor
onderwysadministrasie en onderwysersopleiding bygewoon, asook die Tweede Wereldkongres van Vergelykende Opvoedkunde in Switserland.
Dr. Van der Merwe is bevorder in die plek van prof.
J. H. Barnardt, wat ook aan die einde van die jaar aftree.
Hy het aan die Universiteit van Stellenbosch die grade
RSc. (1955) en M.Sc. cum laude (1958), en aan die
Universiteit van Gottingen die graad Dr.Rer.Nat. (1961)
verwerf. Hy doen tans navorsing vir die graad Ph.D. in
Geneeskundige Wetenskap.
Hy was eers by die W.N.N.R. werksaam voordat hy
mediese biochemikus en later spesialis chemiese farmakoloog by die Karl Bremer-Hospitaal geword het. Dr. van
der Merwe is sedert 1966 aan die Universiteit van Stellenbosch verbonde. Hy is tans senior lektor.
Dr. Hamman, wat senior lektor in Bestuursrekeningkunde
en FinansieIe Bestuur aan die Nagraadse Bestuur van die
Universiteit is, het op Stellenbosch die grade RCom.
(1957), M.RA. (1966), C.W.A. (1967) en D.RA. (1971),
aan die Universiteit van Suid-Afrika die C.A.-sertifikaat (1963) verwerf. Hy was voorheen lektor en toe
senior lektor aan die Universiteit van Wes-Kaapland.
Dr. Hamman praktiseer sedert 1963 as rekenmeester en
ouditeur op 'n deeltydse basis en tree ook op as finansiele
konsultant.
Dr. Donald is sedert 1960 aan die Universiteit van Stellenbosch verbonde. Hy is tans senior lektor in die fakulteit van Bosbou. Hy het in 1952 die graad B.Sc. (Bosbou)
aan die Universiteit van Aberdeen verwerf. Die grade
M.Sc. (Bosbou) en D.Sc. (Bosbou) het hy respektiewelik
in.1964 en 1968 aan die Universiteit van Stellenbosch
verwerf. Verskeie wetenskaplike publikasies het reeds uit
sy pen verskyn. Hy het in 1966 en 1972 studiereise in
Europa, die Verenigde State, Australie en Nieu-Seeland
onderneem, en neem tans deel aan twee navorsingsprojekte van die Internasionale Unie van Bosnavorsingsrigtings.
Prof. Combrink, wat in 1966 die graad D.Litt. cum laude
aan die Universiteit van Pretoria verwerf het, is aangestel in die plek van prof. Willem Kempen, wat aan die

Vier Dud-Maties
word

professore
by
U11iversiteit
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PrOf. W D. Hamman
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Prof. K. van der Merwe

Prof. D. G. M. Donald

einde van die jaar aftree as hoogleraar in Afrikaanse
Taalwetenskap. Prof. Combrink is tans hoogleraar in
Algemene Taalwetenskap aan die Universiteit van Port
Elizab~th. Hy was voorheen aan die Universiteit van
Natal verbonde.
Dr. Naude is aangestel in die plek van prof. F. X. Prins,
wat heeltydse dekaan van die fakulteit van Tandheelkunde
word. Dr. Naude word ook hoof van die departement
Herstellende Tandheelkunde. Hy het aan die Universiteit
van Pretoria die grade RCh.D. (1956) en M.Ch.D.
(1973) verwerf. Hy het die afgelope agttien jaar privaat
gepraktiseer en was ook deeltydse dosent in Tandheelkunde aan die Universiteit van Pretoria.
Dr. Smith, tans senior lektor in Sendingwetenskap in die
fakulteit van Teologie aan die Universiteit van Stellenbosch, is aangestel in die plek van prof. W. ]. van der
Merwe, wat aftree. Hy het aan die Universiteit van Pretoria die grade B.A., B.D. en D.D. verwerf in 1948, 1951
en 1972 onderskeidelik, en was eers leraar in BenoniNoord, Potchefstroom en Sibasa, voordat hy in 1966
senior lektor aan die Universiteit van Stellenbosch geword
het. Hy was o.m. ook organiserende sendingsekretaris van
die N.G. Kerk in Noord-Transvaal.
Dr. Strydom is aangestel in die plek van prof. ]. F. A.
Swartz, wat heeltydse dekaan van die fakulteit van
Opvoedkunde word. Hy is tans senior lektor in Algemene
Didaktiek aan die Universiteit van die Oranje-Vrystaat,
waar hy ook op verskeie universiteitskomitees dien. Hy is
ook lid van die Nasionale Jeugraad van die F.A.K.
Dr. Strydom het aan die Universiteit van die OranjeVrystaat die grade RA. (1961), REd. (1964), M.Ed.
cum laude (1967) en D.Ed. (1970), asook die 0.0.diploma (1962) verwerf.
.
DT. Grotepass is aangestel as professor in Kaak-, Geslgen Mondchirurgie. Hy word ook departementshoof. Hy
het in 1965 die graad RCh.D. aan die Universiteit van
Pretoria verwerf, en in 1973 die graad M.Ch.D.(K.G.M.)
aan dieselfde uni versiteit. Hy is tans private spesialis.
Dr. Grotepass het verlede jaar vyf mondchirurgiese eenhede in die buiteland besoek.
Senior lektore wat aangestel is, is drr. J. T. de Witt
(Dpvoedkunde), A. L. Farman (Mondpatologie), en mme.
C. M. Albertyn (Bantoereg en -administrasie), J. W. de
Jager (Rekeningkunde), D. E. S. Millard (Besigheidsbestuur en -administrasie), C. Stassen (Rekeningkunde)
en J. M. van der Westhuysen (Mens- en Dierfisiologie).
Nuwe lektore is drr. H. P. Beukes (Herstellende Tandheelkunde) en J. C. Kannemeyer (Afrikaans-Nederlands),
mme. E. C. Britz (Afrikaans-Nederlands), J. F. de V. Graaff
(Bantoereg en -administrasie), H. Pretorius (Afrikaanse
Spraak en Voordrag),]. M. Theron (Boskultuur) en P. F. M.
Uys (Tik- en Snelskrif), mevv. B. Boshoff (Opvoedkundlge
Sielkunde), D. du Prccz (Liggaamlike Opvoedkunde) en
mej. E. M. ]ordaan (Mens- en Dierfisiologie).
Mev. E. S. M. van der Linde is aangestel as junior lektrise
in Mond-higiene.
By die Buro vir Ekonomiese Ondersoek is mm. A. T.
Williams aangestel as Adjunk-Direkteur van die Eenheid
vir Toekomsnavorsing, en mnr. F. Ie Roux as ekonoom
in die Eenheid vir Toegepaste Ekonomie.

Die drle klasmaats saam afgeneem In hul vroee studentedae op Stellenbosch Heel links is Kirsten van der Merwe met Dawie Schneider in die
mlddel en Cedric Holzapfel regs

Drie klasmaats
nou professore
Drie studentemaats wat saam die graad B.Sc. verwerf en
toe in 1958 saam-saam die graad M.Sc. almal met onderskeiding behaal het, is nou met die aanstelling vim dr.
Kirsten vaT1 der Merwe as hoogleraar in Biochemie op
Stellenbosch almal professore. Die ander lede van die driemanskap is prof. Cedric Holzapfel van die R. A. U. en
prof. Dawie Schneider van U.S. Die drie was saam anorganiese chemiestudente by prof. Rohwer op Stellenbosch.
Later het hulle oorgeswaai na organies. Proff. Schneider
en Holzapfel het voortgegaan in die rigting, maar prof.
Van der Merwe het hom in die Biochemie begewe.

Prof. CedriC Holzapfel (links) en prof Dawie Schneider soos hulle vandag Iyk
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Die nuwe wintergraan-Iaboratorium op die
proelplaas Welgevallen is
onlangs op Coelzenburg
ingewy. Op die 10to is die
he Ie kompleks met die
kweekhuis in die
agtergrond.

"Stellenbosch het baanbrekerswerk gedoen op die gebied
van koringteelt in Suid-Afrika en die oorkoming van
probleme waarmee die bedryf te doen gekry het. Hierdie
probleme het as 'n uitdaging tot die StellenboschEisenburg Landboukollege gekom. Die uitdaging is aanvaar en met praktykgerigte navorsing is tot groot hoagte
daarin geslaag om koringbou in Suidwes-Kaapland - en
in die res van die land - op 'n gesonde grondslag te
plaas. "
S6 het mm. Hudson Klerck, voorsitter van die
Koringraad, op 27 September vanjaar op Stellenbosch
gese toe hy die nuwe wintergraan-laboratorium op die
Universiteit se proefplaas Welgevallen ingewy het.
Mm. Klerck, wat die laboratorium namens die Koringraad aan die Universiteit van Stellenbosch oorhandig
het, het ook gewys op die bydrae van manne soos
d~. P. A. van der Byl, proff. Jan Neethling, J. S. Marais,
1. de V. Malherbe, Jimmy Sim, F. X. Laubscher en Boy
Slabber, en drr. Dempsie Henning en Piet Vorster.
"Hierdie manne het voortdurend proewe gedoen in verband met grondbewerking en -bewaring, bemesting, saaitye, oestye, wisselbou en pesbestryding - op We1gevallen,
Elsenburg, Langgewens, Jongensklip en selfs op die plase
van individuele boere - en sodoende 'n groot bydrae tot
die bevordering van koringbou in ons land gelewer," het
hy gese.
Onder die "produkte" van hierdie mense se werk, is
talle nuwe cultivars, wat die hoere mettertyd van 'n beter
bestaan verseker het en terselfdertyd 'n beter produk vir
die meulenaar, die bakker en die verbruiker gelewer het.
Mm. Klerck het ook gewys op die vaorligtingswerk wat
hierdie mense onder ons koringboere gedoen het en die
opleiding wat terse1fdertyd aan jong manne verskaf is am
dwarsoor ons land kennis te versprei of dit in die boerderypraktyk self toe te pas.
By dieselfde geleentheid het mm. Willie de Waal, ondervoorsitter van die Koringraad en voorsitter van Sasko,
ook gewys op die noodsaaklikheid van doeltreffende
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laboratorium
wil diens
lewer aan
graanbo re
kommunikasie tussen die verskillende inter-afhanklike
bedrywe en die produsent.
"Navorsing, voorligting en opleiding moet altyd die
eerste prioriteit bly. Dit kan net gebeur as die landboufakulteite aan ons universiteite vir ons gelnspireerde bestuurders, navorsers en voorligters oplei," het hy gese.
Vol gens mm. De Waal kan dit net gedoen word as die
studente en die dosente na aan die grand bly, na aan die
probleme van die produsent en die verwerker en na aan
die behoeftes van die verbruiker - sodat hy hom in sy
navorsing daarop kan toespits.
Marieland het na aanleiding hiervan met prof. Eddie
Laubscher, hoof van die departement Akkerbou!Weiding,
gaan gesels en volgens hom is die dae van uitdagings nie
naastenby iets van die verlede nie.
"Ons moet, miskien meer as ooit tevore, ons neuse op

die grond hou - anders gaan ons teoretici oplei wat nie
vir die praktyk aanvaarbaar is nie. Terselfdertyd wil ek
dit duidelik ste! dat ons voor nuwe uitdagings te sl:aan
gekom het - en gaan kom - en ons sal voortdurend moet
waak dat ons opleiding nie net vakgerig is nie. Ons moet
ook deurentyd besin oor wat die mense wat ons oplei
voorkant toe gaan doen," het prof. Laubscher gese.
Volgens hom is dit in die belang van die landboubedryf
dat ons nie net navorsers oplei nie. "Die bedryf het
navorsers nodig, maar net so nodig het hy mense wat toegerus is om die resultate van navorsing in die praktyk
toe te pas.
"Nou praat ek van die mense wat vir die private sektor byvoorbeeld die misstof-nywerheid, die kooperasiewese
en qie plantbeskermingsbedryf - werk of as voorligters
vir die verskillende staatsdepartemente wat met landbou
gemoeid is.
Ewe belangrik is die boer op die plaas. As hy nie oar die
opleiding en kundigheid beskik om die resultate van navorsing toe te pas nie, sal dit vrugteloos bly," meen
prof. Laubscher.
"Daarom is dit so 'n jammerte dat 80% van die boere in
ons land geen naskoolse opleiding het nie. Hierdie mense
het tot nag toe die mas opgekom deur op ondervinding te

Die Universiteit van Stellenbosch
wil graag sien dat hierdie
laboratorium die skakel word
tussen navorsers en die koringboere van Wes- en SuidwesKaapland.

boer, maar te midde van die vooruitgang op tegnologiese
gebied en die uitdaging wat die landboubedryf in die
gesig staar, o.m. om in die groeiende voedselbehoeftes te
voorsien, is dit nie meer goed genoeg nie.
"Die moderne boer moet daarom wetenskaplik onderleg
wees, 'n student bly, die regte besluite op die regte tyd
kan neem en die moed he om dit uit te voer."
Volgens die professor is dit een van die grootste probleme
van ons tyd dat ons so maklik tevrede is met die verloop
van sake, terwyl biologiese kennis elke tien jaar verdubbe1
word!
,,'n Mens besef dit nie aldag nie, maar die kind wat nou
in standerd vyf is, gaan wanneer hy op universiteit kom,
tot groot hoogte net te doen kry met kennis wat vandag
nag nie eens ontdek is nie!" se prof. Laubscher.
"Tensy die voordele van nuwe kennis in die praktyk
benut word, kan daar nie sprake van werklike vooruitgang
wees nie. Ons moet eenvoudig meer mense oplei om dit
toe te, pas as ons 'n deurbraak wil maak. Hiertoe wi! die
wimergraan-Iaboratorium 'n bydrae lewer en ons glo dat
die gesindheid waarmee die geld vir die oprigting van die
kant van die koringbedryf gekom het, 'n aanduiding is
dat ons mense dit al hoe meer besef.
"Die Universiteit van Stellenbosch is opreg dankbaar
teenoor die Koringraad vir hierdie mooi skenking en ons
wil graag sien dat hierdie laboratorium die skakel word
tussen die navorsers en die koringboere van Wes- en
Suidwes-Kaapland," het prof. Laubscher gese. "Hul1e is
welkom am in oorleg met dosente en navorsers simposiums oor sake wat hulle ten nouste raak op die proefplaas te organiseer. Dit sal boere die kans bied om oor
gemeenskaplike probleme te gese!s en navorsing sal al hoe
meer ingestel kan word op die praktyk".
Die laboratorium beskik oor moderne glashuise, groeikamers, laboratoriums en voorlesingsale. Studente in
plantverede1ing en akkerbou sal hierdie geriewe in hul
voor- en nagraadse studie kan benut en terselfdertyd die
kans kry am van dag tot dag kennis te neem van die
probleme wat die bedryf ondervind. Dit kan net daartoe
lei dat 'n navorsingsgees by hulle aangewakker word.
•

Dr, Norman Borlaug,
internasionaal bekende
koringteler wat veral op
grond van sy werk in
Mexiko roem verwert het,
het dte laboratorium kort
na die Inwyding besoek,
Hier IS hy atgeneem saam
met proll, R, de V, Pienaar,
hoogleraar in Erflikheidsleer, H. A. Louw, dekaan
van die fakulteil van Landbou. en Eddie laubscher,
hoogleraar in Akkerbou/
Wei ding. Dr. Borlaug het
die Nobelprys vir Vrede in
1970 verwert.
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Sowat 250 Oud-Maties het op
13 September vanjaar 'n saamtrek
In Bloemfontein bygewoon. Op die
foto gesels mnr. Andries Esterhuyse. adjunk-direkteur van
Ontwikkeling op Stellenbosch,
met mnr J. S. du PlessIs (19211926. heel regs) en dr Coert
Grobbelaar (1905-1907). Die ander
Oud-Maties op die foto is prof.
J. J. Oberholster (1932-1936) en
adv. D. J. Lombard (1953-1958.
heel links). Die Rektor. prof. J N.
de Villiers was by die geleentheid
die gasspreker.

Von Humboldt-beurswinners hou
lekker saamtrek in Pretoria
Sowat sestig gewese Von Humboldt-beurswinners het in
September vanjaar 'n saamtrek van oud-beurshouers op
uitnodiging van die Von Humboldt-Stiftung in Pretoria
bygewoon. Onder hulle was byna vyftig Oud-Maties,
op grand daarvan dr. Heinrich Pheiffer, sekretarisgeiieraal van die Von Humboldt-Stiftung, opgemerk het
dat "dit lyk asof Stellenbosch die Harvard van SuidAfrika is". Op die foto regs bo is dr. Pheiffer (tweede van
links) saam met dr. Meiring Naude, die eerste SuidAfrikaner wat 'n Von Humboldt-beurs verwerf het,
prof. H. B. Thorn, wat die tweede stipendiaat uit SuidAfrika was, en dr. Julius Speer, gewese rektor van die
Universiteit van Munchen en tans voorsitter van die
Toekenningskomitee vir Von Humboldt-beurse. Op die
onderste foto verskyn 'n klompie van die gewese beurshouers wat die saamtrek bygewoon het saam met die
genoemde here. Stelienbosse dosente wat die saamtrek
bygewoon het, is drr. Ben Burger (chemie), Walter
Claassen (semitiese tale), logo Halbich (geologie) en
Jannie Jurgens (soologie).
Die gedagte het onder 'n klompie gewese Stellenbosse
beurshouers ontstaan om 'n nouer kontak te bewerkstellig
en Matieland doen graag namens hulle 'n beroep op aIle
Oud-Maties wat een van hierdie beurse verwerf het om
hul name en werksadresse aan dr. Jannie Jurgens te stuur.
Sy adres is Departement Soologie, Universiteit van
Stellenbosch, Stellenbosch. 7600.
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Die inwoners van die manskoshuis Dagbreek het vroeer vanJa8.[ vier van hul oud-inwoners wat In die jongste tyd op sportgebied presteer het op '.'1 speslale
d,nee In die koshuis vereer Op die foto verskyn die vier sterre. Boland Coetzee (links). Dawie Snyman (tweede van links). Jackie Snyman (derde van regs)
en Danle Malan (heel regs) saam met Jan Hofmeyr Iprimanus) en dr Bethel Muller (Inwonende hoof)

Dawie Snyman dire/cteur
van WP. se Rugbyburo
Dawie Snyman, veelsydige agrerspeler van die Maties
en onderkaprein van die Springbokspan war in Frankryk
geroer het, is kort voor die span se vertrek oorsee, aangestel as direkteur van die rugbyburo van die W.P.-Rugbyunie. Snyman, 'n nagraadse student in liggaamlike opvoedkunde aan die Universireir, sal die betrekking op
I Februarie aanstaande jaar aanvaar.
Hoewel alles nog nie uitgepluis is nie, sal dir sy taak wees
am afrigtings- en voorligtingswerk by klubs en skole in
die Westelike Provinsie te koordineer.
Toe mnr. Hannes Pretorius, voorsitter van die W.P.-unie,
Snyman se aansrelling aangekondig her, was dit duidelik
dat hy baie in sy skik is met die man wat hulle kon kry.
"Ons groot probleem was om iemand in hierdie werk te
kry wat die W.P.-benadering ken en as't ware in die
Wesrelike Provinsie grootgeword het. Ek dink dar ons met
Snyman daarin geslaag her en is vol vertroue dat hy 'n
sukses daarvan sal maak.
Snyman, war sy Springbok-kleure in 1971 saam met

Morne du Plessis verwerf het toe hulle gekies is vir die
Springbokspan war onder aanvoering van Hannes Marais
in Ausrralie gaan roer het, het in 1972 reen die toerspan
van Engeland gespeel en vanjaar teen die Leeus. Hy was
een van die uitblinkers in Frankryk.
Dawie en sy broer Jackie, wat teen die Leeus Springbok
geword het en ook lid was van die Springbokspan in
Frankryk, is die seuns van ds. Dawid Snyman van
Bloemfontein.
Dawie en Jackie Snyman is die sewende paar Matiebroers wat hul Springbok-kleure verwerf het. Die eerste
wat dit reggekry het, was Japie en Pietie Ie Roux, wat in
1906 Springbokke was.
Stellenbosch kan nou met 106 Springbokke spog. Sedert
Dawie Snyman en Morne du Plessis in 1971 saam-saam
die IOOste Springbok was, het Ray Carlson, Boland
Coerzee, Roy McCallJm, Jackie Snyman en Rampie
Stander (plaasvervanger in die vierde toers reen die Leeus
en lid van die roerspan in Frankryl:) bygekom.
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R50 000 vir chemiese
ingen ieu rswese

Apparaat ter waarde van R50 000 is onlangs amptelik deur
die chemiese maatskappy AE & CI aan die Unlversiteit
van Stellenbosch oorhandig Die apparaat IS gekoop met
geld wat die afgelope vyf jaar geskenk is en IS reeds In die
laboratorium vir chemiese ingenleurswese gelnstalleer
O,e adjunk-besturende direkteur van die maatskappy,
mnr. R. A. Webb, net by die oorhandiging gewys op die
Interafhanklikheid tussen universiteite en die nywerheid
.. Oeur universitelte te help, help ons onsself." het hy
gese ..Ons het opgelerde mense nodig en die universiteite moet daardie mense vir ons oplei. Terselfdertyd
moet die nywerhede die werkgeleentheld skep vlf die
universiteite se produkte .. Hy het ook sy kommer
uitgespreek oar die groot gebrek aan belangstelling in die
basiese wetenskappe onder voornemende studente. By
die distilleer-proefinstallasle op die foto verskyn mnr.
K F Horsley, waarnemende fabrreksbestuurder van
AE & Clop Somerset, die Rektor prof J. N. de Villiers,
prof N J Louw. hoof van die departement chemiese
ingenleurswese by U.S., en mnr. R. A. Webb.

D~e voorsltler van die Studenteraad op Stellenbosch.
mnr. Pieter Hurter. het onlangs op Stellenbosch 'n tjek
van R400 aan mev A. B. van der Merwe. voorsitster
van die Stellenbosse tak van die SuiderkrUisfonds,
oorhandig. Die geld is rngesamel toe daar beslult IS om
vanlaar op Krugerdag geen uitgebreide kranslegglng
'. by die gral van dr. D. F. Malan te he nie maar liewer
die geld aan die Suiderkruisfonds te skenk. Die enlgste
kranse wat wei gele is. was een namens die studentegemeenskap van Stellenbosch en die kranse van die
familie van dr Malan.

Klub van Duisend
Mm. Jack van Wyk van Bellville se plan
waarvolgens oud-studente hul "skuld" kan
delg, het heelwat belangstelling uitgelok,
Interessant is dat 'n hele paar Oud-Maties
klaar hul skuld gedelg het. Is u een van
hulle? Hou ons volgende uitgawe dop vIr
meer besonderhede!
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Oud-Matiegholfklub skenk
studiebeurs van R500 p.j.
vir Oud-Matiekinders
Die Oud-Matiegholfklub in Johannesburg het onlangs
besluit om jaarliks 'n beurs van Rsoo beskikbaar te stel
aan 'n student wie se ouers op Stellenbosch was en nou
ook daar wil studeer.
Voornemende studente sowel as huidige studente kan
aansoek doen om hierdie beurs en dit is beskikbaar vir
mans sowel as dames uit enige provinsie en vir enige
kursus.
Die beurs is betaalbaar in twee paaiemente van R250
elk. In geval van onsuksesvolle studie moet die volle
bedrag (rentevry) terugbetaal word.
Die beurs sal toegeken word aan een van twee studente
wat deur die Universiteit aanbeveel word. Aansoeke
moet gerig word aan die Afdeling Beurse en Lenings,
Universiteit van Stellenbosch, Stellenbosch. 7600.
Die sluitingsdatum vir aansoeke vir 1975 is 3 I Januarie.

Verskele motormaatskappye het in die jongste tyd regstreeks en on regstreeks flnanslele steun gegee Vir die nagraadse kursus in Outomobielingenieurswese. Op die folo is prof. H V. Hattingh. hoof van die departement
Meganlese Ingenreurswese. saam met twee van sy kollegas, mnre. R. van
Niekerk en G Krlek. by 'n outomatiese ratkas wat saam mel ander
onderdele geskenk is. By hulle is mnre G Crous, tegntese bestuurder van
Toyota-bemarktngmaatskappy, en mnr J. 0 Pretorius (streekbestuurder)
onderskeidelik links en tweede van links.

Mnr. Maarten Henning, hoofbestuurder van Royal Melkery
Bpk.. het onlangs op Stellenbosch die maatskappy se
derde aglereenvolgende skenking van R 1 500 kom
oorhandig Op die foto ontvang mnr Piet Lombard,
dlrekteur van Ontwikkeling. die Ijek van mnr Henning
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WEN 'N MOTOR
VIR NET 50c!
Ten bate van die
Universiteit van
Stellenbosch
se
Karnavalfonds

EERSTE PRYS: DATSUN

1200

DE LUXE

Verskaf deur :
Stellenbosch Datsun,
Dorpstraat, Stellenbosch.

TWEEDE PRYS: BLAUPUNKT HI-FI STEL:

Geskenk deur:
Bradlow's Stores Ltd.,
Birdstraat, Stellenbosch.

DERDE PRYS: 8 KUB. VT. INDESIT YSKAS (Dubbe1deur):

Verskaf deur:
Katz International Cocporation
(Pty) Ltd., Hoopstraat, Kaapstad.

VIERDE PRYS: 8 GOLFBAAN SANYO MOTORRADIO:

Geskenk dcur'
AU1"ACS, 8~rdstr~at 63,
Stelknbl):-.ch

TROOSPRYSE: 'n Verdere
en 12 KISTE WITWYN:

24

persone sal die wenners wees van

12

KISTE ROOIWYN

Gcskenk deur
Die Bergkclder, Stdlcnbosch

REELS VAN DIE WEDSTRYD
L DH~ wenners van die wedstryd sal die insenders wees van die CCrSte 28 korrekre oplossmgs wat op t April 1975 oopgemaak word. Ole wenners sal persoonlik in kennis gestel'word en hulle name sal ook III dll" ptrs
'. verskyn.
i. Die slumngsdatum van die kompetlslt' I!> 31 l\>iaart .975
3. AJIe lllskrywmgs moet gepos word aan' DIE KARNAVALKOMPETISIE, Saolamgebou 206, Srellcnbosch 7600
4. Dl(: beshssmg!, van die beoordelaa[~ sal f1nsal wees en geen korn::spondenSle saJ oor die saak gr.:voec word me.
5 'n InskrywingsfoOi van 50 sent moet elke InskrywlOg vergesel. Posorders moet a3n DIE KARNAVALKOMPETISIE 1975 uitgemaak word
6. Daar is geen bepcrk10g op die getal mskrywmgs per persoon nie. Nagetekende vorms IS wclkom.
7. Lede van dte Karnavalkomltee mag me aan die kompetlsle deelneern me.

INSKRYWINGSVORM

NAAMEN
ADRES

Beantwoord net die volgende vrae:
Kies die korrekte antwoord (A Of B Of C)
op elk van die volgende vrae en skryf dan
die korrekte letter in die blokkie teenoor
die vraag:
1.

Wie was die kaptein van die laaste
Britse rugbytoerspan wat m SuidAfrika getoer het?
A. Willie-John McBride
B. Tommy Bedford
C. Dugald McDonald

D

2.

Watter Amerikaner was die eerste
mens am op die maan te
A. Richard Nixon
B. Neil Armstrong
C. Mark Spitz

'~lJ

3. Wat is die naam van die Universiteit
van Stellenbosch se rugbyveld?
A. Loftus Versveld
B. Ellispark
C. Coetzenburg

D

Entomoloeop

Stellen bosch

Ole eerste naslonale kong res van dIe
Entomologiese Veren,glng van Suidelike
Afnka IS in Oktober op Stellenbosch
gehou. 'n Tentoonsteliing van lewendlge
bye In 'n glaskas het heelwat aandag
getrek Op die foto staan van links Die
Bye, dr. J H. Glilomee, voorsitter van
die Wes-Kaaplandse tak van die
Entomologiese Verenlglng en dosent in
die departement van Insektekunde by
US dr E C G. Pinhey van Bulawayo.
wat dIe naslonale voorsltter en 'n
deskundlge op die gebled van naaldekokers IS. dr. H K Munro van Pretoria,
wat 'n werelddeskundige oor vrugtevliee
IS en wat op 80-Jange leeftyd steeds In
die dlens van die staat is en mnr. C F
Jacot-Gutllarmod, direkteur van die
Albany-museum op Grahamstad en 'n
deskundlge op die gebied van blaaspootjies en perdebye

He p 'n b·etj" "bou" aan
B.T. K.-berghut
'n Berghut, wat as basis van klimtogte en staptoere gebruik kan word, is al lank 'n icleaal van die bekende Bergen Toerklub van die Universiteit van Stellenbosch.
Nou is claar al ver gevorder om hierdie ideaal te verwesenlik, en die B,T.Kaners wys belangstellendes graag
~ie plan wat 'n Stellenbosse argitek, mm. Paul Roux,
geteken het vir die klub se hut,
Die terrein waar die hut gebou gaan word, is ook al in
die klowe naby Franschhoek uitgesoek en verlof om die
terrein vir die doel te "ontwikkel", is van die Departement van Bosbou verkry.
Die meer as driehonderd lede van die klub is vuur en
vlam oor die plan en gaan self die bouwerk doen. Voordat hulle egter daarmee kan begin, sal aile materiaal eers
na die terrein gebring moet word. Die laaste 300 meter
of wat sal dit teen die berg uit gedra moet word!
Dit sal meebring dat dit nog 'n hele ruk sal duur voordat
die hut voltooi sal wees en die meeste van die klublede
sal self nooit die voordeel van so 'n berghut kan benut
nie, Dit maak hulle egter geensins minder entoesiasties
me.
Na raming sal die hut sowat R8 000 kos - en die huidige
lede van die B. T. K. het M atieland gevra am 'n vriendelike beroep op aile oud-lede van die klub en belangstellendes te doen om iets tot hul berghutboufonds by te dra.
Hoe lyk dit Oud-B.T.Kaners?

PLAN

ie beste dinge in die
leweword
beplan
M6re kom vanself. Maar 'n
ideale toekoms verg sorgvuldige
beplanning om die beste dinge
wat die lewe bied, moontlik te
maak.
Saambou-Nasionaal het u
nog altyd gehelp om u drome te
bewaarheid.
vir
S u bsk ri psie-aandele
vakansieskemas. 'n Spaarplan om
u eie woning te bekom. Vaste
deposito's vir kapitaalbeskerming.
Of enige van ons ander uitmuntende beleggingsplanne.
Kom praat met ons by
Saambou-Nasionaal oar u planne
vir die toekoms. Ons sal verstaan.

o

*
~

SAAMBOUNASIO ALE
BOUVERENIGING

Saambou-Nasionaal- uve noot tot groter welvaart
Odes MaraIS 5547 fAf1

IN MEMORIAM
Verskeie Oud-Maties is sedert die laaste uitgawe van
Matieland oorlede. Onder die bekendstes is ds. Willem
Conradie, emeritus-predikant van Stellenbosch, en prof.
Samuel Pauw, wat tot sy aftrede rektor van die Universiteit van Suid-Afrika was.
Nog 'n bekende op Stellenbosch - veral onder ingenieurstudente - wat ons ontval het, is prof. C. L. Olen,
gewese hoogleraar in elektrotegniese ingenieurswese aan
die Universiteit van Stellenbosch. Hy was in een stadium
ook dekaan van die Fakulteit van Ingenieurswese en het
'n groot aandeel gehad in die beplanning van die nuwe
gebouekompleks vir die fakulteit.
Ds. Conradie is op 13 September oorlede, nadat hy twee
maande lank siek was, en is op sy 77ste verjaardag begrawe. Die begrafnisdiens is in die N.G. Moederkerk
gehou, waar hy van 1948 tot 1954 medeleraar was.
Hy is in 1897 in die distrik Murraysburg gebore. Na
voltooiing van sy studie aan die Stellenbosse Kweekskool
was hy 'n aantal jare sekretaris van die C.S.V. Hy was
predikant in die gemeentes Grahamstad, Loxton en
Rondebosch (sowat sewe jaar) voordat hy na Stellenbosch
gekom het- Hy was byna tien jaar hoofsekretaris van die
C.S.V. Na sy aftrede het hy nog in verskeie gemeentes
as hulpleraar gehelp.
Prof. Pauw is in die ouderdom van 65 jaar oorlede. Hy
was onder meer hoogleraar in sosiologie en maatskaplike
werk aan die Universiteite van Stellenbosch en Pretoria
voordat hy in 1956 rektor van die Universiteit van SuidAfrika geword het. In 1930 was hy lid van die Carnegiekommissie van ondersoek na die armblanke-vraagstuk.
Prof. Pauw laat sy vrou en drie seuns agter.
Prof. Olen, wat op Onrus oorlede is waar hy na sy aftrede
gewoon het, het by die S.A. U.K. as raadgewende ingenieur begin werk en later twee jaar in Amerika as raadgewende ingenieur in elektrotegniese kommunikasies
gedien. Hy was terselfdertyd deeltydse lektor in Arkansas.
By Kaap Kennedy het hy eersterangse kennis van satelliete opgedoen. Buite Stellenbosch het hy op eie inisiatief
opsporingsinstallasies vir satelliete opgerig.
Prof. Olen het weens swak gesondheid uitgetree en op
Onrus begin werk aan 'n handboek vir ingenieurstudente
in hul finale jaar.
Nog 'n bekende op Stellenbosch wat vanjaar oorlede is,
is mev. Winnie Morkel. Met haar heengaan op 17 September in die Paarlse hospitaal was sy 82 jaar oud.
Mev. Markel het sestig jaar lank op Somerset-Wes gewoon en was twee jaar lank koshuismoeder op Potchefstroom, twee jaar lank van Huis Crozier op Stellenbosch,
vyf jaar lank van die dameskoshuis Lydia van die Universiteit op Stellenbosch en vier jaar lank van die koshuis
Elizabeth House van die Kaapse Tegniese Kollege.
Mev. Morkel was die eggenote van wyle mnr. Albert
Morkel van Somerset-Wes. Hy was een van die vyftien
Morkels wat sir Abe Bailey in 1914 op sy koste as rugbyspan oorsee wou stuur. Die span kon egter nie gaan nie
amdat die Eerste Wereldoorlog uitgebreek het. Mnr.
Morkel was toe 'n W.P.-voorspeler.
Nog bekendes wat ons onlangs ontval het, is:
Ds. Gerhardus Jakobus Swart (B. A. 1946 en M.A. 1947),

.

Bekende
predikant en
professore
het ons ontva
wat op 7 September vanjaar in Bloemfontein oorlede is.
Hy het sy emeritaat in 197 I weens swak gesondheid
aanvaar.
Dr. J. A. (Koos) van der Merwe (B.Sc. Landbou in 1939),
wat in Oktober vanjaar gewelddadig aan sy einde gekom
het. Doktor Van der Merwe was een van 'n vroee garde
van gekwalifiseerde veekundiges in Suid-Afrika en het van
meet af 'n leidende rol in sy professionele genootskap,
die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Diereproduksie, gespeel. Van 1966 tot 1968 was hy ook voorsitter van
hierdie liggaam. Die Vereniging se Goue Medalje vir
diens is aan hom toegeken op grond van sy nasiona1e en
internasionale bydrae tot die bevordering van diereproduksie is ook aan hom toegeken. Hy het sy doktorsgraad
aan die Universiteit van Pretoria verwerf.
Prof. J. Studer, hoof van die departement van geregtelike
geneeskunde aan die Universiteit van Pretoria, wat op
26 Oktober in Pretoria oorlede is. Prof. Studer, wat 46
jaar oud was, het die graad B.Sc. aan die Universiteit van
Stellenbosch verwerf en sy ander grade aan die Universiteit van Pretoria. Hy het verlede jaar hoogleraar geword.
Prof. Studer is aan bloedkanker oorlede.
Mm. Sep Ie Roux, seun van prof. J. M. Ie Roux en wyle
mev. Le Roux, wat op 5 November aan 'n hartaanval
oorlede is. Hy was verbonde aan die Landboukollege op
Jacobsdal en sou vandeesmaand 39 gewees het. Mm. Le
Roux, wat 'n groot kampvegter vir natuurbewaring was en
o.m. hoof was van die Addo-olifantpark, laat sy vrou
Reinet (nee Louw), sy seun Jean en drie dogters, LOlfise,
Gretha en Louina, agter. Mnr. Le Roux het die graad
B.Sc. Landbou in 1958 verwerf.
Mev. Pietertjie Vosloo (nee Swart), wat in X949 die graad
B.A. en in 1951 die graad LL.B. verwerf het. Sy het in
September vanjaar alln 'n hartaanval beswyk. Sy was getroud met Jan Vosloo, wat tans prokureur op Stellenbosch
is. Hy het die graad B.A. in 1942 op Stellenbosch verwerf. Die egpaar het twee dogters en een seun gehad.
e Matieland betuig sy opregte meegevoel met hul naasbestaandes en vriende.
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United-dividende
eweeg'n reusestap
opwaarts.
Nuwe dividendkoers nou aangebied ...

Opbetaalde
Onbepaaldetermynaandele*

* Met belastingtoegewings va tot 100%

7Jnit~1J
BOUVERENIGING

Bates oorskry R1 300 000000 Reserwes oorskry R40 000 000

Sekuriteit is daardie United-gevoe .
@45362/A

MATIELANDFON·DS GROEI
MOOI IN 1974
Die Matielandfonds, wat vanjaar, met die baie mooi
bedrag van R33I,80 toegeneem het - teenoor R173,60
verlede jaar - staan nou reeds op byna RIO 000,00,
Hierdie bedrag is sedert 1959 deur Oud-Maties geskenk
nadat mnr. Mike Pienaar van Bellville reeds in die tweede
uitgawe van Matieland voorgestel het dat elke Oud-Matie
dit moet oorweeg om 'n minimum van £ I,0,0 by te dra
tot 'n fonds wat die Universiteit sal onthef van aile geldelike verpligtinge ten opsigte van die druk- en verspreidingskoste van Matieland,
Hierdie geld is deur die jare bele en tans beloop die
fonds, uitgesonderd die rente vir 1974, byna RI8 ooo,oo!
Die ideaal is om hierdie fonds so ver op te stoot dat sy
rente-opbrengs uiteindelik die totale druk- en versprcidingskoste van Matieland sal kan dra. Wanneer dit ver-:
wesenlik gaan word, sal afuang van M atieland se [esers
en ons doen graag 'n beroep op Oud-Maties om bydraes
te maak (vorm onderaan bladsy). Dit kan dalk selfs daartoe lei dat Matieland meer dikwels kan verskyn, soos 'n
Oud-Matie onlangs voorgeste1 het toe hy sy waardering
vir die "nuwe" Matieland uitgespreek het!
Die volgende persone het vo[gens onS rekords vanjaar
tot die fonds bygedra:

Totaal op 18 Oktober 1973
R9 169,81
Mm. S. J. Burger, Koedoeweg 6, Loevenstein,
Bellville
2,50

1- - - - - - - - - -

Mnr. J. F. Marais, Van der Merwesingel 53,
Welgemoed, Bellville
Dr. J. L. van der Merwe, Quelleriestraat 31,
Welgemoed, Bellville
Mnr. A. N. A. Jooste, Daltonhof 8, Jacobsonstraat, Bethlehem
Mnr. G. N. van 2yl, Stadsbeplanningsafdeling,
Posbus 288, Bloemfontein
Dr. J. H. Swart, Dept. Wiskunde, Universiteit
van Natal, Durban
Dr. Jan van den Berg, "La Brigqueterie",
Bordigny, 27160 Breteuil-sur-Iton, Frankryk
Dr. W. S. van der Westhuizen, Progress-straat
30, George
Mnr. T. A. van Eeden, Posbus 207, George
Mnr. J. F. Kirsten, Posbus 461, Heidelberg
Tv!.
Mnr. en mev. J. A. Bothma, Posbus II3,
Hekpoort, Tv!.
Mm. J. J. ~an Pletsen, De Wet, Van Pletsen
en Kie, Posbus 82, Hermanus
Mnr. J. G. Steyn, Posbus 7, Jeffrysbaai
Mnr. L. Dekker, Troonweg 10, Emmerentia,
Johannesburg
Mej. M. A. Fleming, Oxfordweg 172, Melrose
Johannes burg
Mnr. B. L. Gous, Posbus 4800, Johannesburg
Mm. A. S. M. Grevelink, Posbus 70198,
Braynston, Johannesburg

10,00
10,00
5,00
10,00
5,00

3,00
1,00
5,00
5,00
10,00
5,00
5,00
2,00
5,00

-,

10,00

----~---------

MATIELANDFONDS
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I

I

I

I

I

I
I
I
I

Geagte Heer
Aangeheg is my bydrae tot die Matielandfonds ter bestryding van die druk- en verspreidingskoste van Matieland.

I

Naam (Prof., Dr., Ds., Mnr., Mev., Mej.):

I

Adres:

r

,

I
I
I
I

Die Redakteur
Matieland
Universiteit van Stellenbosch
STELLENBOSCH

'"

Bydrae: R

1_ _(Maak

,

.

I
I
I
I

.

tjeks asseblief betaalbaar aan

.

Matielandfon~BYdra~ord per kWitansi~n in

Marieland erke:2

I
-l
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Oud-Maties
Adresse asseblief
Die Universiteit van Stellenbosch wil graag kontak
met aile Oud-Maties behou. Indien uself, of '0
ander Oud-Matie van wie u weet, nog nie Matieland
kry nie, salons dit waardeer as u onderstaande vorm
sal invul en dit aan die redakteur sal stuur.
ORUKSKRIF ASSEBLIEF
Knip uit en stuur asseblief aan
Die Redakteur van Matieland
Van:
Voorname:

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

.

Nooiensvan:

..

My au adres vir Matieland is:

.

My nuwe adres vir Malieland is:

Telefbon:

.

.

';My nuwe betrekking is:

Telefoon:

..

.

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

Verdere besonderhede (prestasies, ens.):
................................. ,
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Mnr. en mev. F. Kapp, Ravensteinweg 16,
Kampsbaai
5,10
Mm. P. Benz, Posbus 162, Karasburg
5,00
Mnr. A. van der Dussen, Dept. Landbou en
Bosbou, Privaatsak Xu, Knysna
3,00
Mev. A. S. Naude, Longstraat 21, LlChtenburg
2,00
Mej. M. E. M. Weber, Huis van Velden,
Montagu
2,00
Mm. J. F. Bosch, Brandwag, Mosselbaai
3,00
Os. H. A. de Wet, Thompsonweg 5, Summerspride, Oos-Londen
10,00
Dr. S. J. G. Hofmeyr, Cayuga, Burbankstraat,
Paarl
IO,OO
Mm. G. J. Riedemann, Posbus 392, Paarl
5,00
Mm. A. G. Greyling, S.A. Ambassade, 59 Quai
D'Odsay, 75007, Parys, Frankryk
5,10
Mnr. A. J. Krog, Privaatsak 9008, Pietermaritzburg
5,00
Mm. en mev. H. A. Rossouw, Opleidingskollege Port Elizabeth, Belmontterras, Port
Elizabeth
5,00
Mm. E. de C. Pretor:ius, Barnardstraat 6,
Potchefstroom
5,00
Dr. en mev. R. J. N. Brits, Kingshighway 398,
Lynnwood, Pretoria
5,00
Mm. H. P. Dekker, Lynnwood 58, Kingshighway, Pretoria
3,00
Mej. A. Esterhuyse, Unicadia 707, Parkstraat,
Arcadia, Pretoria
Dr. D. F. Kokot, Burgerhof I, Minaarstraat,
Pretoria
20,00
Mej. Joy Liebenberg, Walkerstraat 609,
Muckleneuk, Pretoria
5,00
Prof. S. H. Lombard, Fakt. van Suiweltegnologie, Universiteit van Pretoria, Pretoria
5,00
Mm. N. T. Michau, Posbus 1378, Pretoria
3,00
Mm. J. H. Redelinghuys, Pia Tesourie
Uniegebou, Pretoria
5,00
Mev. G. M. Reynhardt, Bonvardihlaan 57,
Lynnwoodrif, Pretoria
2,00
Mm. F. J. Rosenstrauch, Nicolsonstraat 91,
Pretoria
5,00
Mm. D. W. Schoeman, Nyasa 304, Andriesstraat 522, Pretoria
5,00
Mej. E. Weyers, Strulynnwooostel 43, Minnaarstraat 33 I, Pretoria
10,00
Mm. P. H. de Villiers, Impala Place m. I,
Republiekweg, Ferndale, Randburg
10,00
Mm. D. B. Marais, Posbus 110, Silverton
10,00
Mm. A. P. Dippenaar, Pobsus 197, Sishen
5,00
Prof. J. J. de Villiers, Departement Maatskaplike Werk, Universiteit van Stellenbosch,
Stellenbosch
IO,OO
Mm. J. T. du Toit, Greystraat 36, Strand
IO,IO
Ds. P. J. J. S. Els, Adeodata, Pienaarstraat 29,
Strand
10,00
Mm. W. J. K. du Toit, Geddestraat 14,
Upington
5,00
Mm. P. W. Fourie, Posbus 1461, Witbank
5,00
Mm. N. M. Boonzaaier, Posbus 28,
Wolmaransstad
10,00
Mnr. O. S. Heyos, Posbus 184, Zastron
3,00
Totaal op 31 Oktober 1974
R94 8I ,61

'n oulap se rooi,
maak mooi
Laat Nasionale Handelsdrukkery kleur by u drukwerk sit -

letterlik

en figuurlik. Want 'n jaarstaat, almanak, katalogus of pamflet gedruk
deur Nasionale Handelsdrukkery het meer kleur -

selfs in wit en

swart. Nasionale Handelsdrukkery is toegerus met die allernuutste
drukperse -

letterpers sowel as litografie. 'n Hoogsgeskoolde kuns-

en werkafdefing sorg vir 'n eindproduk met status. Geen wonder
dat soveel groot sake hul prestige drukwerk kalenders -

soos jaarstate en

net aan Nasionale Handelsdrukkery toevertrou nie.

.

",

NASIONALE HANDELSDR UKI(ERY (EDJ.l!I8) BPK.

Gelitografeer deur Nasionale Boekdrukkery Beperk

ONSDURFIIE
OPHOU SOEK NIE
.General Mining bestee elke ;aar
om en by RI,s-miljoen op soek na nuwe
mineraalafsettings in Suider-Afrika. Ons
vind nie altyd nuwe afsettings nie. Maar
ons durf nie ophou soek nie.
Ons kan dit nie bekostig nie.
General Mining voorsien 8 % van
Suid-Mrika se goud, 26% van sy steenkool
en die meeste van sy uraan, asbes en chroom.
Nog ons nog ons land kan 'n groot
.
afname in ons produksie bekostig.
Die enigste manier om dit te verhoed,
is deur steeds ons reserwes aan te vuI.
Daarom hou ons aan soek.

VZ74j262 .

