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In h ie rd ie uitgawe :

VOORBLAO:
Op Ste lle nbosch woe ker d it deesdae op die
geologie-front (kyk bladsye 18 tot 21). Die
"klipplaat" op d ie agtergrond is 'n omgekeerde ERTS-foto geneem uit ' n satelliet en
is in werklikheid 'n deel van die Kle in-Karoo,
15400 v ierkante kilometer groo t l Die in lasfoto's toon halfedel gesteentes e n versteen de
visse uit die ve rsamel ing va n d ie depa rtement
Geologi e .
Die in lasfo to 's is geneem deur Jochen
Be rge r.

Gedru k d e u r
Trio-Rand Dru k ke rs

Red aksioneel en
Fokus
bladsy d rie

Coetzenbu rg kry
nuwe gedaante
bladsy twee-en-twintig

Stellenbosch maak deurbr aa k met Enge ls .
bladsy vyf

Ons eerste
in tervasity -Iied j ies
bladsy vier -en-twintig

Maggie Laubser en S telle nbo sch ' n sluier gelig
bl adsy ses

Ste lle nb osch kry tien
nuw e professore
bladsy ses-en -twintig

Die Konservatorium
word 70
bladsy agt

SBW-S tigting ' n
belangr ike mylpaal
bladsy agt-en -twintig

Craven w o rd he el tydse
d ire kteur van spo rt
bladsy t ien

Nuusbrokk ies
bladsy dertig

Jaroslav Houba en tennis
op Stellen bosch
bladsy twaalf

Louis Piena ar ons nuwe ambassadeu r
in Fr an kry k
bladsy vyf -en-dertig

Mitford -Ba rberton ske n k
Smu ts -borsbee ld
bladsy vee rt ien

Dud -Maties sorg vir triomftoer
deu r U.S.-Koor
bladsy ses-en -dertig

Ses Oud -Mat ies in
nuwe A kademie raad
bladsy vyftie n

Beurse en
pryse
bladsy veert ig

Vyf bekende Dud -Maties
deur Akademie vereer
bladsy sestien

In Mem o riam
bladsy twee-en-veertig

Geolog iegebou vernoem na Kamer
van Mynwese
bladsy negentien

Saamtrekke

Geologiese Ve ren iging hou
be langr ike ko ngre s
bladsy tw intig

Mnr James Honiball e n
die " u itd ee lp akh ui s"
bladsy ses-en -veert ig

bladsy vier -en -veertig

Geo lo giegebo u
vern oem na
Kame r van Mynwese

1

Vir die man
wat die beste
kan bekostig

Die brandewyn van
hoogste reinheid.

*****
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REDAKSIONEEL
Dit is seker die ideaal van elke universitei t da t sy oudstudente 'n verenigde front vorm. Vir die Universitei t van
Stellenbosch, wat so afhanklik is van die welwillendheid van
sy oud-studente, is dit een van die groot ideale.
Elke bymekaarkom van Oud- laties is vir die Universite it
van betekenis, en ons is altyd verhe ug om te verneem van
die of daardie gebeurtenis waar Oud -M at ies in groo t getalle
teenwoordig was.
Mat ieland bri ng in hierdie ui tgawe graag hulde aan een van
die groot saambindende fak to re van Oud-M aties , naamlik
die Universiteitskoor Stellen bosch. Wann eer die koor weg
van Stellen bosc h op tree, trek hy Oud-Maties in hull e
honderdt alle. En hulle stroo m na die Universiteitskoor
omdat hull e in die eerste instan sie oud-studente van die
Universit eit van Stellenbosch is!
Hierdie groepie toegewyd e jo ngmense is Stellenbosch se
tro ts, maar vanjaa r blyk dit wee r eens oral waar die Koor
optree: hu lle is ook ons Ou d-Mat ies se trot s. Oral waar hulle
vanjaar opgetree het, is die gevoe l by Oud-Maties gelaat :
ons is trots om met hierdie koor geassosiee r te wees. Ons is
trots op ons universiteit.
Die Universiteitskoor Stellen bosch is vanjaar in sy veertigste
bestaansjaar. Die koor is in 1936 deu r 'n groe p sangliefheb bers onder leiding van mnr William Morris gestig. Een van
die stigterslede was Philip McLachlan, die hui dige dirigent
van die koor.
Die koor het gou 'n instelling op Ste llenbosch gewor d en
onder leid ing van prof. Gawie Cillie landswye bekendheid
verwerf, danksy uitgebreide konse rttoe re en radio-uitsendings.
Een van die eers te dinge wat p rof. McL achl an gedoen het
nadat hy in 19 56 die nuwe koo rleie r gewo rd het, was om
weens sy hoer eise ten opsigte van gehal te en repertorium
die groo tte van die koo r van I SO tot vyftig, sestig
uit gesoekt e stem me te verm inde r.
Die koor onde rneem gedu rig to ere deur aile dele van die
Republiek en Suider Afrika, insluitende Malawi , Rh odesie,
Owambo , Suidwes-Afrika en die Transkei .
In 19 73 is die koor uit gen oo i om deur 'n dee I van
Wes-Eu ropa te toer , insluitende Wes-Duit sland en Belgie, en
om dee l te neem aan ' n in tern asional e fees vir universiteitskore in Portugal. By hierdie fees he t die koor hom
uitstekend van sy taak gekwyt, en is hy hoe intern asio nale
lof toegeswaai.
Die koor is ook uitgenooi om in die Vere nigde State en
Australie te sing, en het so pas 'n uitnodiging ontva ng na die
12de Kongres van die In tern ation al Society o f Music
Education in Switserland in 1976.
Die hoe aansien wat die koor tuis geniet, word weers pieel
in die feit dat hy o.m. reeds twee kee r by die inhuldiging
van 'n Staatspresident opgetree he t, te wete die van d ie
vorige Staatspresident, J.J . Fo uc he, o p 9 April 1968 in
Kaapstad, en van die huidige St aat spresident, dr
Diederich s, op 19 April in Kaapst ad vanjaa r.
Die Un iversiteitskoor gaan nog stee ds van krag tot kr ag, en
'n nog roemryker toekoms word vir hom voo rsien.
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Sonder staal sou jyoral heen moes

Daar SOU seen vervoer gewees he! me.
Staal is die ruggraal van ons
loekomstige groei.
Daarom benod ig Yskor mense
soos u wal kan meehelp om aan
die land se groe iende behoefles
levoldoen.
Sou 'n groler loekoms
vir uself .
Vind uil wal Yskor kan bied .

r----- - -- --------- - Die Korporaliewe besluurder (Personeel),

Yskor
Posbus 450, Preto ria . 0001.
Stuur asseb lief v ir my verdere

besonderhede oor
loopbaangel eenlhed e by Yskor.

Naam :

.

Adres :

.

Die wereld her staal nodig. Staal hetjaJnodig
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STELLENBOSCH

MAAK
DEURBRAAK
MET ENGELS
Die Universiteit van Ste llenbosch , wat reeds op verskiIlende
terreine die voortou geneem en 'n leidende rol gespeel het in die
ontginning van nuwe vakterreine , het so pas wee r 'n nuwe
o nderskeiding verwerf. Dis die eerste universiteit in ons land wat
voorsie ning maak vir 'n graadkursus met spesial isering in die
o nderrig van Enge ls as tweede taa l as hoofvak. Die ku rsus sal in
19 76 in we rk ing tree .
Binn e die struktuur van die B.Ed .-graadku rsus sal studen te in
die tweede semester hulle uitsluitlik kan bepaal by die een
hoofvakrigting , naamlik Die Onderrig van Engels as Tweede Taa\.
Hierdie B.Ed .-graadkursus vorm die aanloop vir verdere navo rsing
op Meesters- en Dok torale vlak in die onderrig van Enge ls as
tweede taa\.
Oat d ie kursus in 'n wesenlike behoefte binne ons tweetalige
lan d voorsien, word verder bewy s deu rdat die Kaapl and se
Dep artement van Onderwys by monde van sy Adjunk-Direkteu r
die kursus verwelkom en veel daarvan verwag.
Toelating tot die kursus word beperk to t onderwysers wat
reeds twee jaar Engels op skool gedoseer het en ten minste 'n
tweejarige kursus in Engels aan 'n unive rsiteit vo ltooi het.
Die onde rr ig van Engels as tweede en as vreemde ta al is lan k
reed s 'n in ternasionaal erkende dissipli ne. Vanjaar word die tiende
jaarlikse internasionale konferensie gehou waarop aspekte van die

STUDENTE
KRY

KLINIESE
SIELKUNDIGE
DIENS

Dr. J.T. Botha, hoof van d ie depa rtement
Engels in d ie fakulteit van Opvoed kunde.

aan leer en o nderrig van Enge ls as tweede taal die tema is. Op
in ternasionale vlak is die vak rigting dermate erken dat verskeie
universiteite reeds leerstoele ingestel het vir die vakgebied.
Suid-Afr ika, met sy heteroge ne bevolking en twee amptelike
tale, is by uit stek die milieu wat hom leen tot weteriskaplike
navor sing op die geb ied van die aa nlee r en onde rrig van ' n tweede
taa \. En tog is daar min em piriese werk in h ier die vakgebied
gedoen . Geb rek aan behoorli ke tweetaligheid is reeds jare die
noo dkree t van onderwysdepartemen te, van die staatsdiens, van
die h o telwese, van aile instansies wat mense in diens neem en van
wie 'n redelike vaardigheid in die twee landstale verwag word.
Die Universite it van Stellenbosch onderneem n ie om 'n
land spr obl eem oo rnag op te los me t die ins telling van hier die
kursus nie. Maar hy wil toon da t hy erns maa k met die
tweetalighe idsp rob leem in ons land , en hy wil sy byd rae lewer
deur te beg in daar waar hy weet hy die land sbelang eindelik die
meeste sal dien, naamlik by die kind op skool deur midde l van
on de rwyse rs wat spesiaal opgelei is vir hierdie grootse taak . Met
die instelling van h ierdie spesialiseringsrigti ng het die Universiteit
van St ellenb osch da n oo k in pas gekom met internasiona le denke
oo r die belan grikheid van hierdie vakgeb ied.
Die yak sal aangeb ied word deur die dep art ement Engels in die
fakulteit van Opvoed kunde.

'n Kliniese sielkundige diens vir studen te
is op I J ulie vanjaa r op Stellenbosch
inges tel.
Die Un iversiteit se Geson dheids- en
Studentevoorligt ingsdiens is uitgebrei om
daarvoor voorsien ing te maak.
Oil sal voo rtaan op 'n sessiebas is op
weeksmiddae van 2 nm . to t 4 nm . vir ' n
proeft erm yn van 12 maa nde tyd en s die
aka dem iese jaar beskik baar wees by die
Buro vir St udent evoorli gt ing in Vict oriastraat.
Personeellede van die departement
Sielkunde en van die Stellenbosse kliniek
van die Stikland-Hospitaal, sal die diens
op 'n rotasiebasis Jewer.

Die hoof van die depart ement Sielkunde , p rof. A.B. van der Merw e sal as
koo rdin eerder opt ree.
Sielku ndige dienste is by die meeste
groot oorsese un iversiteite vir studente
besk ikbaar. Daar is bevind dat 'n redelike
hoe persentasie studente - ook aan Su idAfrikaanse unive rsiteite - kliniese sielkundige hulp nodi g het.
Die Raad van die Universiteit het oo k
goe dkeuring verleen da t nog ' n genees hee r
by die Studen tegesondheidsdiens aangestel word. Dit bring mee dat daa r nou
twee geneeshere heeltyds by die diens
werksaam sal wees.
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MAGGIE LAUBSER
EN STELLENBOSCH
'n sluier gelig ...
deur

prof. H.B. Thorn

Maggie Laubser val in daardie kategorie van bouers van geestelike
waardes wat in hulle lewe swaarkry verduur, maar by hulle dood
reeds groot is, en na hulle dood nog steeds groter groei.
Dit Iyk my wenslik om, naas al die waardering wat reeds oor
haar en haar werk betuig is, die sluier te Jig op een van die latere
to nele van haar lewe , wat in ons kultuurgeskiedenis nie sonder
betekenis is nie.
Maggie Laubser se huis Altydlig in die Strand , en ook 'n groot
gedeelte van haar nagelate persoonlike goedere , het ooreenkornstig haar testament na die Universiteit van Stellenbosch gegaan .
Aldus het die Universiteit deur die nalatenskap van Maggie
Laubser 'n aanwins van seldsame waarde bekom , en dit, saam met
die Maggie Laubser-werke wat reeds in die besit van die
Universiteit was, het aan hom 'n versarneling besorg wat seker
altyd ' n lewende monument van ons gevierde Afrikaanse kunstenares sal bly .
Hie rdie versameling is vir die Universiteit nie net 'n kosbare
besit nie , maar dit bring ook ' n groot verantwoordelikheid mee ,
en dit besef die Universiteit ook, vandaar dat hy met behulp van
goedgesindes reeds "n historiese gebou net onderkant sy Kunsmuseum in Dorpstraat aangekoop het om daar sy blywende
Maggie Laubser-rnuseum in te rig.
'n Merkwaardige verloop . . . maar sulke dinge kom in die reel
nie vanself nie: daa r moet dinge gebeur, daar rnoet stappe gedoen
word, om aan so 'n verloop vorm te gee . Aangesien dit my
voorreg was om in hierdie geval regstreeks met die voorspel
gemoeid te wees, is dit ter wille van die geski edenis seker nie
o nvanpas om h ierop Jig te werp nie; en indien my uiteensetting
erg subjektief klink - wat nou nie bra anders kan wees nie - wil
ek vertrou dat dit my vergewe sal word.
Die ontslape kunstenares was 'n ondersteuner , selfs bewonderaar van die werk wat die Suid-Afrikaanse Ak ademie vir
We ten skap en Kuns vir die Afrikaner - en vir Suid-Afrika gedoen het. Dit kon ook nouliks anders wees , want was sy dan nie
self die produk van 'n Afrikanerhuis van die Bolandse , Afrikaanse
platteland nie? Wanneer Akademielede bye en gekom het, en dit
vir haar moontlik was om oo k aanwesig te wee s, was sy dikwels
daar,
So het sy in 1956 'n Akadernie-funksie bygewoon . Ofskoon sy
sekere van die verrigtinge met groot belangstelling gevolg het, het

sy, ingetoe en beskeie soos sy was, nie deur bespreking of and ersins ' n opvallende aandeel geneem nie.
Gedurende die tee-onderbrekin g het sy en ek in gespr ek
geraak: met teleurstelling - dog sonde r selfbej am mering - het sy
gepr aat oor die gebr ek aan belangstelling in d ie skilderkuns in
Suid-Afrik a, ongelukkig veral o nder Afrikaners, haar eie men se.
On s het dit kortliks oo r die red es gehad: jare van pioni er stoestande , fisiese en geestelike beproewing , ma teriele verarming, die
gebr ek aan ' n bevrugtende geeste like milieu , ' n tekort aa n
strategiese en psigolo giese aksiepunte, die gebrekkige belangstelling van die kant van die onderwys.
Ofsko on o ns maar min tyd gehad het , het on s darem ook na
middele ter verb et ering verw ys: Iiggam e soo s die Akademie kan
meer doelb ewuste leiding gee; die F.A.K. en die A.T.K.V . (S.A .S.
en H.) kan op die vlak van die men se self die kuns sterker indr a;
die owerheid , sentraal en provinsiaal, kan 'n betekenisvoller
bydrae lewer.
Toe was al die ander mense alweer terug in die vergaderlokaal
en ons moes ons haas, maar Maggie se ten slotte - soos ek haar
woorde min of meer onthou : "Dis veral 'n kwessie van opvoeding,
daarom moet ons by ons leerlinge en studente begin."
Dit was vir my niks nuut s nie; maar die woorde het in my
gedagtes bly steek.
a hierdie geleentheid het on s mekaar soms weer gesien, veel
minder as wat ek sou verk ies het , maar my werk as Rektor van die
Universiteit en onder and ere ook as Vo or sitter van die F.A.K. het
dest yd s swaa r aan sprake op my tyd gema ak . Die gesprekke met
haar was alty d int eressant en hartlik , maar dit het my tog enigsins
gehinder dat da ar niks konkreet s uit voortgevloei het nie.
Kon Maggie ons dan nie help om iets konkreets te bereik nie?
Geld het sy - soos on s a1mal geweet het - nie gehad nie ;
inteendeel , aan materiele middele was sy arm , en al het sy ook
gelukkig in Altydlig in die Strand gewoon , het sy in die tyd
heelwat finansiele bekommernis verduur. Maar sy het ' n warme
gesindheid teenoor haar medemens in haar omgedra; sy het die
God -gegewe gawe van die ware kunstenaar ontvang en was reeds
'n erkende Suid-Afrikaanse - meer bepaald Afrikaanse - kunstenares ; sy het na wee gesoek om die jongmense van haar tyd te
dien ; en sy was 'n groot vriendin van Stellenbosch, insonderheid
die Universiteit van Stellenbosch. Sy was 'n bate vir die
Afrikanervolk: Stellenbosch moes hierdie bate raaksien en help
om dit na waarde in die diens van Suid-Afrika te ste\.
Met sulke gedagtes het ek haar in die namiddag van Maandag I
Julie 1957 by haar huis gaan besoek. Oor 'n koppie tee het ek
dank uitgespreek vir die gesindheid wat sy teenoor die Universiteit van Stell enbosch toon en bygevoeg dat ons in haar kuns, en in
haar persoonlik, belangste\. Inagnemende dat sy een-en-sewentig
was, het ek, so diskreet as wat ek kon , kommer uitgespreek oor
haar materiel e omstandighede: Sou ons van die Universiteit se
kant haar nie meer kon help met die reeling en bekendstelling van
uit stalling s nie , en sou die Universiteit haar nie , al is dit net
tydelik , 'n bietjie materieel kon help nie?
Van die laaste wou sy niks weet nie , maar sy was sigbaar
dankbaar en ontroer en gelukkig. Sy het met vrymoedigheid
verduidelik dat die Universiteit haar na aan die hart le, en sy het
weldra oo k die begeerte uitge spreek dat vaste eiendom , skilderye
en meubels wat sy eendag mag nalaat , na die Universiteit moet
gaan.
Ek het opregte waardering betuig, dog terselfdertyd daarop
aang edring dat on s vir haar 'n maandelikse uitkering doen. Maar
sy het volhardend teengestribbe\. Toe het ek 'n plan bedink, en
dit onverwyld aan haar gestel: Ons sal ten min ste sorg dat sy met
haar huis geen koste het nie; on s sal vir die munisipale belasting,

elektrisiteit, water, afdelingsraadbelasting, assuransie en instandhouding instaan , maar aangesien dit 'n vertroulike reeling is en die
huis haar eiendom bly, betaal ons nie regstreeks die betrokke
rekeninge nie , dog ons maak aan haar ' n maandelikse uitkering
wat , per jaar bereken, minstens gelykstaan aan die bedrag vir
genoemde doeleindes. (Dit is later op £I 5 per maand bereken.)
Sy het egter by haar standpun t gebly : Sy kan nie "liefdadigheid aanneem nie". Ek het my bes gedoen om te verduidelik dat
daar van "liefdadigheid" nie sprake is nie : Van ons kant help ons
haar om rustig met haar werk voort te gaan ; van haar kant help sy
die Universiteit met haar daadwerklike en morele steun om sy
opvoedingstaak des te beter uit te voer.
Eindelik het sy akkoord gegaan , maar met ' n voorwaarde . Wat
sy in verband met vaste eiendom en skilderye gese het, sal sy in
haar testament beskrywe , en sy sal teenoor die Universiteit woord
hou. Ek het gese ek weet dit , en is dankbaar, maar wat is die
voorwaarde?
"Mits ek nou reeds die huis aan die Universiteit gee," het sy
geantwoord.
Ek het bemerk dat dit by haar 'n saak van eer was, en het
toegestem . Ek sou sorg dat 'n notariele skenkingsakte opgestel
word.
Op 4 Februarie 1958 het ek gerapporteer aan die Vise-KanseIierskomitee van die Universiteitsraad, wat my voorstelle aanvaar
het en dit op Saterdag 15 Februarie vir goedkeuring aan die
Universiteitsraad voorgele het.
Die Raad het die skenkingsakte voor hom gehad. Daar was
stilte toe ek die saak voordra , by sommige Iede bewoenheid , by
almal ' n gevoel van hoogskatting. Die Raad het die skenking "met
opregte dank en waardering" aanvaar en my as Rektor en prof.
SJ . Pretorius as Registrateur gemagtig om die skenkingsakte
namens die Universiteit te onderteken.
Die Universiteit van Stellenbosch het al baie skenkings
ontvang, sommige van honderdduisende rand, maar daar sal seker
min wees waarvan die intensiteit van gevoel die van Maggie
Laubser oortref. Ons het ons daaroor verheug dat sy op hierdie
wyse tot die kring van ondersteuners en vriende van die
Universiteit van Stellenbosch toegetree het.
Maggie het getrou gebly aan die begeerte wat sy in Julie 1957
aan my uitgespreek het ten opsigte van haar meubels en skilderye.
In haar testament het sy laat beskryf dat aile skilderye in haar
huis ten tyde van haar dood, en ook al haar meubels en
huishoudelike effekte, aan die Universiteit nagelaat word.
Sy het ook verder gegaan: Die volle opbrengs van die restant
van haar boedel gaan ook na die Universiteit, wat die rente daarop
sal aanwend vir steun aan twee studente in sy "kunsfakulteit",
soos sy dit gestel het. Dit is aan hierdie testamentere bemaking
toe te skrywe dat die Universiteit, na haar dood op 17 Mei 1973 ,
in die besit gekom het van daardie kosbare skat waarvan aan die
begin melding gemaak is.
Die nalatenskap van Maggie Laubser toon aan watter gesonde
wisselwerking bewerkstellig kan word as ' n universiteit bnie bou
met verdienstelike persone wat met die aard en karakter van so ' n
univer siteit aansluiting vind . Terwyl die betrokke persoon in vele
opsigte daarby baat , gee dit aan die universiteit 'n addisionele
geleentheid om in belang van sy eie gemeenskap, en van die
maatskappy in die algemeen , sy taak uit te voer. Dit versterk die
saak van die universiteit wanneer hy voor die publiek van sy werk
verslag doen, en ook wanneer hy die hand in eie boesem steek om
vir homself van sy eie raison d'etre rekenskap te gee.
Wat Stellenbosch betref, hy sal Maggie Laubser se naam in
dankbare herinnering hou; sy het deel van Stellenbosch en van
ons kultuurgeskiedenis geword.
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Die
Konserv•

atorium
word 70
Prof . Richard Beh rens

Prof . F.W. Jannasch

Prof. Hans Endler

Prof. Maria Fismer

Prof. Geo rge van der Spuy
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Die Konserva torium
Die Konservatorium vir Musiek het op
Saterdagaand 26 April vanjaar sy 70ste
verjaardag met 'n uitnodigingskonsert in
die Konservatoriumsaal gevier.
Dieselfde aand het die Rek to r, prof.
Jannie de Villiers, aangekondig dat ten ders vir die bou van ' n nuwe Konservatorium in Mei gevra sal word .
Die Rektor se aankondiging - op 'n
onthaal in die gebou van die departement
Huishoudkunde - het 'n genoeglike aand
pragtig afgerond. Dit was inderdaad 'n
aand wat lank op Stellenbosch on thou sal
word. En daarvoor moet die Direkteur
van die Konservato riurn, prof. R ichard
Behrens en sy personeel gelukgewens
word.
Kort voor die aanvang van die konsert
het ' n bekende Stellenbosse sakeman ,
mnr Wolfgang Heuer, 'n klavier aan die
Konservatorium oorhandig wat omstreeks
die tyd van die stigting deur een van die
stigterslede, prof. F .W. J annasch uit BerIyn ingevoer is, en wat sy naam in die
hout bokant die klawers dra.
Twee kort klavierwerkies van J annasc h
is deur dr Re ino Ottermann, lid van die
Konservatorium se personee l, op die klavier uitgevoer.
Daarna is twee kort tjellowerkies uitgevoer op 'n tjello wat aan 'n medestigter,
prof. Hans Endler, behoort het. Die tjello
is bespeel deur mev . Dorothy Johnman en
sy is op die klavier begelei deur mev.
Yvonne Richter, dogter van prof. Hans
Endler. (Mev. Johnman was 'n leerling
van prof. Endler.)

So is die naged agteni s van tw ee groo t
nam e op die geb ied van mu siekopvoeding
op Stellenbosch en in Su id-Afr ika, op
eenvoudige m aar baie waardi ge wyse ver eer.
Die ko nsert wat toe gevolg het , is
aan gebied deur Iede van die personeel van
die Kon servatorium en was van so ' n puik
gehalte dat hulle telkens dawerende appious ontvang het en versk eie ker e na die
verhoog moes terugkeer vir nog buigings.
Die stigting van die Konservatorium vir
Musiek in 1905 was ' n mylpaal in die
vestiging van Stellenbosch as opvoedkundige sentrum .
Die stigterslede was proff. F.W. Jannasch en Han s End ler , mnr . A. Schniter
en die sus te rs mej . N. de Villiers en mev .
G.R . von Wiellich. Dit was aanvanklik
bekend as die South African Co nse rvatorium o f Music en pro f. J annasch was
die ee rste h oof.
Hy is in 1920 opgevolg deur pro f.
End ler wat d ie pos tot 1934 bekl ee het.
In daardi e jaar is d ie Konservat orium
deur d ie Universite il oorgenee m en ingeIy f as volwaardige departem ent van die
fakulteit van Lettere en Wy sbegeert e. Oil
is tot in 19 39 direk deur die Universile it
bestuur en vanaf daardie ja ar tot 1951
deur pr o f. Maria Fismer, dogter van mev.
G.R . von Willich .
Sy is op gevolg deur prof. G.Z. van der
Spu y wat van 1952 tot 1960 hoof was .
Sedcrtdien word die po s deur die huidige
Dirckteur , prof. Richard Behrens beklee.

Die huidige personeel van die Konservatorium. Voor staan, van links na regs, prof. G.Z.
van der Spuy, mnr H. du Plessis, mej . E. Cluver, prof. R.H. Behrens, mej. E. Tamassy, mnr
L. Bowman en mnr B. Scholten. In die middelste r y staan, van links na regs, dr P. Loeb
van Zuilenburg, mev. J. de Villiers, mnr D. Muller, mej. E. Heyns, mev. L. Antoniadis,
mnr P. Martens, mej. E. Krause, mnr J. Antoniadis en dr R. Otterman, en in die agterste
rv, van links na regs, mnr R. Hollstein, mej. M. Fourie , mnr P. de Lange, mnr H.P. van der
Westhuizen, mev. K. Els, mnr R. Temmingh , mnr G. Fagan en mev. S. Louw.
Die foto is geneem kort voor die aanvang van die konsert ter viering van die
Konservatorium se 70 ste verjaarsdag. Links voor sit mev. Dorothy Johnman Cn leerling
van prof. Hans Endler). met mev. Yvonne Richter (prof. Hans Endler se dogter). agter die
klavier. Agter staan, van links, mnr Wolfgang Heuer wat die Jannasch-klavier aan die
Konservatorium geskenk het, dr Reino Ottermann en prof. Richard Behrens.
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CRAVEN WORD
HEELTYDSE
DIREI(TEUR
VAN SPORT
Suid-Afrika se Mnr Rug by wat o p Stellenbosch aan alma! bekend
is as " Dok", maar wie se ei n tlike tit el pr o fes o r doktor Oani e
Crave n. hoof van di e departem ent Liggaamlike Op voedkunde aan
die n iversitei t van Stellenbo ch is, is van J anuari e aa ns ta ande
jaar aangestel as die Unive rsite it se eer te hee ltydse Oir ekteur van
Sport.
Hy tree vanjaar af as hoo f van die departemen t - ' n po s wa t
hy sede rt 1947 beklee. Hy was sede rt 1973 deeltydse Oirekteur
van Sport.
Op 30 Me i vanjaar is Dok o p sy geliefde Stellen bo sch in di e eg
verbind me t mev . Merl e Ver meul en. Sy getro ue hond , Bliksem met ' n pr agt ige strik o m die nek - was deurentyd aan sy sy .
Bliksem het Ook en sy bruid se kalkli g gedee l. Hy het sy
" nuwe ou nooi" saa m met Ook tegem oet gest ap en vo or die kan sel
het hy by Do k se voe te ge le. By die onth aal in die O.F.
Malan-Gedenksentrum het hy ietwat hooghartig, m et neus en
ste rt in die lug. tu ssen die honderde gas te beweeg en hull e goed

"uitgekyk " .
Oie flit s van die kamer as van koer ant- en ande r fot ogr awe het
Bliksem nie in die min ste gehinder nie .
Die roo m van Suid-Afrika se rugbylui het Dok se huweliksbevestiging bygewoon. Mnr e J annie Ie Rou x, Alex Kellerm an ,
Co rrie Born man . J annie En gel brecht en J oh an Fec h te r, was maa r
'n paar van d ie groo t ka nonne van Suid- frikaa nse rugby wa t daar
was om die groo t gebeurte nis saam met Do k te vier.
Pro f. Bun Booyen s, hoogler aar in Afrikaanse Kul tu ur- en
Vol k kunde aan die
n iver sit eit en ook 'n bekende in rugbykringe - hy sal Do k se lewensverhaa l voo r d ie einde van die jaar
in boekvorm gereed he - het o p baie pittige verteltra n t d ie
heild ro nk op die b ru idspaar ingestel.
Hy het verte l dat Do k op 13 J u n ie 193 1 met die amp telike
open ing van die Coetzenbu rgse rugbyvelde d ie eerste drie op d ie
hoofveld gedruk he t.
So os 'n boe r he t die ru gbyvelde van Coetzenburg Ook se e ie
wer f geword en d it was gepas dat d ie o n thaa l van sy h uwel ik in
die O.F. Malan-G ed enksentrum geho u wo rd.
Oom Bun , soos die Maties hom ke n, het m ev Craven bed ank
da tsy nou die doktor sal versorg m aar haar da ar aan herinner dat
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sy hom slegs ka n dee l, want hy be hoor t ook aan St ell enbo sch en
aan rugby .
Do k was in 192 9 ee rstejaa r aa n die Un iversite it va n St ellenbo ch en he t in 193 5 sy do kt or graad in Volkekunde beh aa l.
Hy het aanvan klik plann e gehad om pr edikant te word en het
reeds toe lating to t die Kweek skool geha d. 'n Sk op wat hy teen
die keel op lurrayfi eld in ' n to et swed stryd in 193 2 teen
Skotland gekry het , het verhoed da t h y die kansel be tree het.
Die besering het sy ste m ba nde aa nge tas en h y is afg eraai o m
pred ik ant te word . Hy het toe sy stu d ies in Volkekunde
voo rtge it.
In sy stu de n teja re op St ellen bosch was Dok prim ariu s van die
ko shui s Wilgenhof waar h y nou nog inwonende hoof is. Hy was
oo k kaptein van die Mati es se ee rste rugbyspan en voorsitter van
die Stu denteraad.
Na hy sy doktorsgraad behaal het, het hy onderwyser geword
by St. Andrew's College op Graham stad. Terwyl hy daar was, is
hy aan gestel as Oirekteur van Liggaam like Opvoeding in die
Suid-A frikaan se Weermag en het net na die rugb ytoets teen die
Leeu s in 1937 oor see vertre k o m kursusse in liggaamlike
o pvoedi ng by rnilit ere akade m ies in Duitsland , T sjeggo-Slowakye ,
Swed e en Enge land te volg.
Hy sou ' n kursu s van d rie jaar aan di e Rei ch sak ademie fu r
Le ibesu biinge n in Berl yn meege m aak het m aar die kursu s is na ses
maan de inge ko rt. Oaar is gewe rk van 8 vm. to : 8 nm .
Do k he t waa rgeneem hoe Ouit sland vir oorlog geree d ma ak;
az i-lelers soos Hit ler, Hess en Him mler het hy sell ges ien en met
Suid-Afri ka se destyd se ambassade ur in Duit sland , dr. F .S. . Gi e
he t hy gereeld gaa n gese ls.
Dok was ee n van drie ma n ne wat di e kursus aan d ie Brit se
l ilitere kadem ie op Aldersho t me t o nde rske idi ng geslaag het.
Toe d ie T weede Werel doorl og uit breek, wa s h y in 'n ke rk o p
Famborough. Die predi kant he t die di ens onderb ree k nad at ' n
boo dskap vir ho m na d ie preekstoe l geb ring is. Sy woorde was:
" We are at war with Ge rm an y ."
Vier dae na die oorlogve rk laring deur Brittanj e is pr of. Craven
se ouds te dogt er , J oan , ge bo re.
Lat er het hy, sy vrou en hull e babatjie per skip na Suid-Afrika

teruggekeer. Die reis het 26 dae geduur omdat hulle gedurig
draaie moes gooi om Duitse duikbote af te skud. Die skip se een
skroef is ook beskadig nadat dit teen 'n Duitse duikboot, wat
vroeer bu ite aksie geste l is, gebo ts het. Dok is gevra om passasiers
se aandag van die gevaar te prob eer atlei deur spo rt aan boord vir
hull e te reel.
Met sy aankoms in Su id-Afr ika is hy na Voo rtrekkerhoogte
waar hy met die rang van luitenant-kolonel tot 1946 bevel gevoer
het oor die Liggaamlike Opvoedkunde-Brigade C" P.T . Brigade" ).
'n Jaar daarna het hy hoof van die departement Liggaamlike
Op voedkunde aan die Universiteit van Stellenboseh geword. Hy
het toe 47 studente gehad. et een kursus, die vir die graad
R Ed.Ph., kon in daardie jare in die departement gevolg word.
I n daaropvolgende jare is die departement deur hom opgebou
en uitgebrei. Vandag is daa r drie professore, meer as 400 studente
en kan B.Se.-, B.A.-, Honneur s-, Magister- en do ktorsgrade in
Liggaamlike Opvocdkunde verwerf word . Daar benewen s is daar
ook nog verske ie d iploma kursusse.
"Oris departement rus vandag op vyf pilare, te wete die
Fisio logiese, Sielkundige, Biomeganiese, Sosiologiese en O pvoed kundige aspekte, en elke dosent kry een praktiese en een
teoretiese yak. Ekself het natuurlik rugby gekies as praktiese
vak." se Dok.
Die ander portsoorte waarin daar gespesialiseer word, is
swcm, kricket, atletiek, netbal, hokkie (dames) of enige andcr
waarvoor spesiale verlof verkry kan word .
Die persen tasie dcelnem ers aan spo rt aan die Universi tci t van
Stellen bo seh is d ie groo tste aan enige uni versiteit in die wereld en
hieraan het sy de partemen t geen geringe aandee l gehad nie.
Do k, wat sowa t twee jaar gelede 'n tweede doktorsgraad (in
Sielkunde) aan die Universiteit van Pret o ria verwerf he t , se hy
beskou sy nuwe pos as Direkteu r van Sport "as 'n voortsetting
van wat ek reeds gedoen het maar nou net op groter skaal."
Vir die Universiteit van Stellenboseh en die Maties is die man
wat altyd met sy "stokperdjie", rugby, geassosieer word, na sy
aftrede dus nie verlore nie.
Ons geliefde Do k sal nog by ons wees as Direkteur van Sport.

Bo, oorkant: Mnr Rugby - en St elle nb oseh se Direkteu r van
Spo rt.
Bo, links: Die briljante Springbo k-skrum skakel van d ie dert igerjare.
80 , midd el: Dan ie Craven as jong Mat iesp eler, met Su id-Af rika
se rugby talent toe reeds onder sy wakende oog. Die jaar: 1933.
8 0, regs: 42 jaar later, en nog steeds op eie wert.
Onder: 'n Stralende bruidegom.
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DfJ II r:

Heloi"se

Davis
Heloise Davis is self 'n Matie-tennisspeelster wat nog voor haar universiteitsjare
dit ver gebring het in die spel. Sy was nog
op skool en maar veertien toe sy as
Heloise Burger die Vrystaate Ope-kampioen (vro ue-enke lspel) gewo rd het. Sy is
toe reeds in vakansietye de ur Jaroslav
Houba afgerig. In / 96 7, toe sy in st. 9
was, het sy en Dawie Snyman , die huidige
onderkaptein I'an die Spri ngbokrugbyspan. die S.A. Junior titel in die gem engde dubbelspel gebuit. Voordat sy na
Stellenbosch gekom het, het sy in /969 as
eerstejaar aan die Potchefstroomse Universiteit vir CH. 0. ook die !Yes- Transvaalse Ope-titel [vroue-enk elspel] ingepalm,
Mnr Houba rig haar nog steeds at
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Jaroslav
Houba
•
en tenrus

op
Stellenbosch

Net soos by enige ander universiteit in
Suid -Afrika is tennis uiters gewild onder
die Maties. Maar, tennis in Matieland
verskil hemelsbreed van tennis in enige
ander sentrum in die Repu bliek.
Die persoon wat hiervoor veran twoordelik is en wat die afgelope tien jaar sorg
dat Stellenbosch die sterkste universiteitspan in Suid-Afrika en die beste klubspanne in die Westelike Provinsie het, is die
68-jarige afrigter, mnr J aroslav Houba.
Mnr Hou ba is 'n meester van sy yak.
Die feit dat hy 'n wereldkampioen. by
name J aroslav Drobny en ander kampioene soos Andrew Patt iso n en Cliff
Drysda le afgerig het, beklem toon sy vaa rdighe id as afrig ter. Maar di t is vera l die
ingebo re ta len t wa t hy het o m me t
jon gmen se te we rk en sy begrip vir die
pr obl erne waarm ee ' n stu de n t te kamp e
he t, wat tot sy persoonli ke 'en die tenn isklub se sukses byged ra he t.
Die k1ub het ree ds drie Springbokke opgelewer, 24 provinsiale en 18 Proteaspelers
(S.A .• Universiteite-span) asook verskeie
W.P.-kampioene. Vir die afgelope sewe
jaar kraai die univcrsiteitspanne koning in
die W.P.-liga en vir die afgeIope elf jaar is
Maties wenners ofnaaswenners in die SuidAfrikaanse tussen-universitere toernooi.
Die klub bestaan uit 30 mans en 24
vroue. Lidmaatskap word op meriete
toegeken. Afgesien van klubspelers, spee l
daar sowat 200 mans en 100 vroue in
die koshuisligas en om die getal sosiale
spelers te skat , is 'n onbegonne taak.
Mens moet maa r ne t so in die namiddag
teen vyfuur se koe rs ' n dr aai by die meer
as 30 bane maak om te be se f hoe gewild
die sportsoo rt in werklikheid is.
Mnr Houba sk ry f die su kses van tennis
aan d ie Un iversiteit to e aan d ie feit dat
daar sovee l geleen the id vir oe fen is. " Die
bane is byde rhand en daar is alty d ma ats
- iets wat normaalweg 'n probleem in 'n
dorp of stad is."
Elkc besluit, elke span wat gekies
word, is onderhewig aan mnr Ho u ba se
toestemming. Hy het die teuels stewig in
sy han de . Dit is daar waa r eerste na die
rede vir die sukses van die Maties op die
tennisbaan gesoek moet wo rd.
As in ag geneem word dat universiteite
in groter sentra soos Pre to ria en Johannesburg, wat boonop nog beter weersomstandighede vir tennis geniet, te lkens die
onderspit teen die Maties delf, da n begin
men s wonder of dit nie die afrigter se
vermoe om sy spelers te begeester is, wat
die verskil maak nie. Vanjaar is d ie Maties
weer die gunstelinge om in aile afde lings
van die tussen-u n iversitere toe rnooi, soos
in die verlede , skoo nsk ip te m aak.

Oorkan t, o nd e r: Mnr Jaroslav Houba be ·
spr eek taktiek in ' n d ubbelspelwedstryd
met sy leerl inge , v.l.n .r.: Ch rist ine Mara is,
Ray no Seegers, J ill Pay ne, Mar ie-Lou ise
Sny man en Nicky Kuschke. Christine is
d ie klub se nommer ee n speel s ter en
Seegers, ' n Spr ingbok , d ie beste o nder die
mans.

Regs, bo : John van Bred a is hie r in ' n
qoeie posisie o m ' n skephou ("half- .
voll ey ") te slaan .

Regs, o nder : By 'n vroeere tenn iskam p
o p St ellenbosch , v.l. n .r. : Daw ie Snyman ,
vanjaar se onderkapte in van d ie Sp ringbokrugbyspan, S.P. Roy , tans dr S.P. Roy ,
sportgeneesheer van die Oregon State
Un ive rsit y in die V.S.A. , Cliff Drysed ale,
die beroemde tenniss peler, en J . Jooste.

Onder : Die ro o m van d ie Un iversite it se
ten nis spe lers, v.l. n .r.: J.T. Hou ba, Justus
Grebe, Ch rist ine Marais, Dan ie Vo rster,
Mar ianne van Greunen , Christ o Vol schenk , Alm a du Toit, Ch rist iaan Cillie rs,
Leo n van der Me rvve, Marike de Ridder,
Jo ha nn Potgi eter, Nick y Kusc hk e, MarieLou ise Snyman , John van Breda, Mayla
Kruge r, J ill Payne, Michael de Villie rs,
And re van der Merwe en Ray no Seegers.
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Onder die leiding van mnr Houba word
gereelde tenniskampe gehou waarheen
kinders van oar die hele Rep ubliek, Suidwes-Afrika en Rhodesie getrek word . Op
hierdie wy se ontvang 'n groot deel van die
Universiteit se tennisspelers hulle afrigting
op Stellenbosch nog lank voordat hulle
hierheen kom. Meer as 2500 jong pelers
het reeds hulle afrigting in die Stellenbosse tenniskampe ontvang.
Benewens die tenniskampe is daar ook
die tenniskIinieke wat op Stellenbosch en
dwarsdeur die land gehou word . Elke jaar
word 20 tot 25 van hie rdie eenweekse
kam pe gereel , met 'n totale bywoningstal
van oo r die seshonderd .

Erekleure is onlangs deur die Unive rsite it
aan mnr Jaroslav Houba toegeken vir sy
belangrike bydrae tot d ie bevordering van
tennis. Op d ie foto , wat by d ie klu bhuis
op Coetzenbu rg geneem is, staa n van link s
na regs p rof. Wy nand Mo uton, d ie Vise·
Rekto r, wat d ie erekleu re oo rha nd ig het,
m nr Ho u ba en p ro f. Dan ie Craven, die
Dire kte ur van Sp o rt van die Universite it.

MITFORDBARBERTON
SKENK
SMUTS-BEELD
Die bek en de Suid-Afr ikaan se bee ldhoue r,
Ivan Mit fo rd -Bar ber ton , het on langs 'n
gips-borsbeeld van wy le generaal J
Sm u ts aan die niversiteil geskenk . Oil is
die oorspronkIike model wa t gebruik is
vir die standbeeld van Smu ts wat voor die
Ou Hooggeregsh o f in Kaapstad staan.
Die Universiteit beoog om die borsbeeld in brons te laat giet. Dit sal uiteindeIik staan in die beplande nuwe gebou
vir biologiese wetenskappe, wat as die
J.e. Smutsgebou vir Biologiese Wetenskappe bekend sal staan.
Op die fo to, wat by die bee ldhouer se
h uis in Kamp sbaai ge neem is, verskyn
v.l. n.r.: mnr Mit ford-Bar berto n . mev .
Mit fo rd-Bar bert on en mnr P.J . Lombard,
Direkteur van Ontwikkel ing van die Univer sit eit.

.e.
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SES
QUD-MATIES
IN NUWE
AKADEMIERAAD

Dr C. van der M. Brink, nuwe Voorsitter van d ie Akademie

Ses van die tien Iede van die nuwe Raad
van die Suid-Afrikaanse Akademie vir
Wetenskap en Kuns wat in Junie vanjaar
aangewys i , is Oud- laties. Hulle is dr. C.
van der I. Brink (V oorsitter) , prof. G.G.
Cillie. prof. F.C . Fensham, prof. U.
Oberho ls ter, prof. S.P. Olivier, en dr. S.M.
aude .
Twee van hulIe , proff. Cillie en Fensham , is verbonde aan die Unive rsitei t.
Pro f. Cillie is hoogler aar in Wiskunde, en
pro f. Fe nsha m hoogleraa r in Semitiese
Tale.
Die Hoo fsekre taris van die Ak adernie,
dr DJ .C. Gelde nhuys, is oak ' n OudMatie.

Prof . J.J . Oberholster

Prof. G.G. cuus

Prof. F.C. Fensham

Prof. S.P. Olivier

Dr. S.M. Naud e
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VYF B......--...----.L. . ..-....-E OUD-MATIES
DEUR

Prof. H.B. Thorn (regs) ontvang die D.F.
Malan-rnedalje vir Volksdiens van d ie
destydse Voorsitter van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns,
prof. G. Beukes, tydens die bekroningsfunksie in die H.B. Thorn-tearer op
Stellenbosch vroeer vanjaar.
Vyf bekende Oud-Maties het vanjaar Akademietoekennings
ontvang. Hu lle is prof. H. B. Thom, wat die O.F. Malan-medalj e vir
Volksdiens ontvang het , prof. A.P.G. Sohnge en dr O. R. van
Eeden , wat bei de die Havengaprys vir Geologie (I975) ontvang
het, prof. B.C. Jansen, wat die Havengaprys vir Landbouwetenskappe (1975) on tvang het, en rnnr G .0 . Neser, wa t vereer is met
die Erepenning vir Wetenskaplike Vakbevordering.
Prof. H.B. Thom, wat van 1955 tot 1969 Rektor van die
Universiteit van Stellenbosch was, het sy universiteitsopleiding
aan die Universiteit van Stellenbosch, die Friedrich WilhelmsUniversiteit in Berlyn en die Sorbonne-Universiteit in Parys
ontvang. a 'n skitterende studieloopbaan het hy in 1931 lektor
in Geskiedenis, in 1935 senior lektor, en in 1937 professor aan
die Universiteit van Stellenbosch geword.
Gedurende 'n lang en vrugbare loopbaan het hy hom onderskei
op die gebied van volksdiens: as dosent en Rektor van die
Universiteit, as skrywer op vakgebied, as feesredenaar, as lid van
verskeie geleerde verenigings, kultuurliggame, rade en komitees,
en as direkteur van verskeie trusts, fondse en ander instansies. Hy
was onder rneer tot onlangs voorsitter van die Nasionale Onderwysraad, en is in November 1974 ben oem tot voorsitter van die
Adviserende Universiteitskomitee. Hy is tans ook nog lid van die
Kornmissie van Ondersoek na die Universiteitswese , die Kornmissie i.s. Televisie, die Wetenskaplike Adviesraad van die Eerste
Minister en die Nasionale Kultuurraad .
Ook prof. Thorn se liefhebbery en ontspanning staan in die
teken van kultuur en volksdiens . Dit behels onder meer foto-
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grafie, skilderye en meubels en die versameling van Africana. Hy
het reeds omvattende skenkings van Africana ter waarde van
etlike duisende rand aan die Universiteit van Stellenbosch
gemaak. Een van sy oudhede , 'n groot Kaaps- Hollandse staanhorlosie in 1768/7 1 vervaardig deur Johann Michael J un ek aan
die Kaap, is tot antieke artikel geproklameer deur die Historiese
Monumen tekommissie.
Benewens die O.F. Malan-rnedalje , is prof. Thom reeds verskeie
kere deur hoe Iiggame vereer. Sy ander erkennings en onderskeidings is: die Stalsprys van die S.A . Akademie (1952) vir sy werk:
Die Lewe vall Gerrit Maritz, die Erepenning van die S.A.
Akademie vir die bevordering van die Afrikaanse taal en kultuur
(1959), die Erepenning van die Ryksuniversiteit van Ghent
(1967) , die Erepenning van die S.A. Akademie vir die bevordering
van die universiteitswese (I 969) , 'n eredoktorsgraad in die
Opvoedkunde van die Universiteit van Stellenbosch (1969), die
F.A.K . se Erepenning vir volksdiens (1970), die Erepenning en
erelidmaatskap van die Voortrekkers (I 971), die Erepenning van
die Saamwerkunie van atal (1972) en die D.F. Malan-erepenning
van die Kaaplandse Nasionale Party (I 974).
Hy het ook eretoekennings ontvang van die Universiteitskollege
Wes-Kaapland, en eretoekennings in verband met sy aandeel aan
die Voortrekkereeufees (1938), die inwyding van die Voortrekkermonumen t (I 949) en die Uniefees (1960).
Prof. Thom is erepresident van die Stellenbosse Rappo rtryer s,
ere lid van die S.A. Histo riese Vereniging en van die SielkundeInstituut van die Republiek van Suid-Afrika .

Dr O.R. van Eeden, wat tans afgetree is en op Stilbaai woon,
het in 1929 die graad B.Se. en in 1941 die graad D.Se., beide aan
die Universiteit van Stellenboseh verwerf.
By het sy loopbaan in die geologie in 1930 begin as
veldgeoloog vir die Pretoria Prospecting Company in Rhodesie en
Botswana. By het in 1934 geoloog by Geologiese Opname
geword, en was ten tyde van sy aftrede direkteur daarvan. By het
baie lank gedien in Geologiese Opname se terminologie -kornitee,
en was ook direkteur van Soekor.
Dr Van Eeden, wat dertien wetenskaplike publikasies die lig
laat sien het, was die eerste persoon wat 'n doktorsgraad in
Geologie aan die Universiteit van Stellenboseh verwerf het. Sy
proefskrif het gehandel oor die geologie van die Sheba-rante en
omstreke in die distrik Barberton.
By is in 1972 met die Draper-Gedenkmedalje deur die
Geologiese Veren iging van Surd-Afrika vereer.
Die Havengaprys vir Geologie is reeds sewe keer deur die
Akade mie toegeken - ses keer aan Oud-Maties. Benewens dr Van
Eeden en prof. Sohn ge, het die Oud-Maties prof. D.L. Seholtz
(1949), dr L.D. Nel ( 1955), prof. W.P. de Koek (I 969) en prof.
John de " ,Hiers ( 1972) die prys on tvang.
Prof. 13.C. J ansen, wat in 1944 en 1960 onderske idelik die
grade BY .Se. en D.V.Se. aan die Universiteit van Pretor ia en in
1966 di graad D.Se. aan die Universiteit van Potehefstroom
verwerf het, het in 1971 ook die graad Ph.D. in Mediese
\\e tenskap aan die Universiteit van Stellenboseh verwerf. By het
in 1958 senior lektor in Bakteriologie aan die avorsingsinstituut
vir Veeartsenykunde op Onderstepoort geword, en daarna professor en hoof van die Instituut. s sulks was hy ook lid van die
Raad van die niversiteit van Pretoria tot 1973.
By was o.m, onderdi rekteur, daarna adjunk-direkteur en toe
direkteur van die afdeling Veeartsenydienste van die Departement
van Landboutegniese Dienste, waar hy ook die pos van direkteur
van Landbounavorsing beklee het. In 1974 het hy hoofdirekteur
van Veeteelt en Suiwel by die Departement geword.
Die Arno ld Theiler-medalje is in 1944 aan hom toegeken. Prof.
Jan sen is die skrywe r van 'n lang reeks publikasies van hoogstaan de wete nska plike gehalte.

I •

Mnr G.O. Neser, wat 3 1 jaar in die onderwys gestaan het - hy
was vir 28 jaar senior wet enskaponderwyser aan die Boer
J ongen skool Paarl - het in 1922 die graad M.Se. en in 1925 die
graad B.Ed. , beide aan die Universiteit van Stellenb oseh, verwerf.
Reeds sede rt die vroee dertigerjare was hy skrywe r of
medeskrywer van verskeie handboe ke vir Aigemene Wetenskap en
atuur- en Skeikunde. Die han dboeke is tot baie on langs nog as
standaa rdboeke vir skoo lwete nskap beskou ,
1nr eser het hom seder! die begin van sy loopbaan as
wetenskaponderwyser beywer vir die stigting van vakverenigings
vir Wiskunde- en Wetenskaponderwysers en vir die totstandkoming van eie vaktydskrifte. Onder sy leiding is die Vereniging
van Kaaplandse Wetenskaponderwysers in 1951 gestig, en hy is as
eerste president van die vereniging aangewys. By is tans nog
erepresiden t van die vereniging. Deur sy toedoen het die
vaktydskrif, Die Wetenskaponderwyser, in 1960 verskyn . Talle
bydraes van hom verskyn daarin, asook in Die Unie, amptelike
blad van die SAOU, en Spectrum, die eerste nasionale vaktydskrif
van die Federasie van S.A. Verenigings van Wetenskaponderwysers. Bydraes van hom verskyn ook in buitelandse opvoedkundige en vaktydskrifte.
Mnr Neser het in verskeie komi tees van die Kaapse Onderwysdepart emen t i.v.m. wetenskapsillabusse en -apparaat gedien.
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Prof. A.P.G. Sohn ge, hoof van die departement Geologie aan die
Universiteit, is reeds voorheen vereer vir sy bydrae tot die
Geologie. In 1969 is die Draper-Gedenkmedalje van die Geologiese Vereniging van Suid-Afrika aan hom toegeken.
Prof. Sohnge, wat reeds 'n groot getal belangrike wetenskaplike publikasies op sy kerfstok het, het in 1933 die graad B.Sc. en
in 1934 die graad M.Sc., albei cum laude, aan die Universiteit van
Stellenbosch verwerf. In 1938 is hy na die Verenigde State, waar
hy aan die Harvard-Universiteit met behulp van die Unie-stipendium van die Universiteit van Stellenbosch en die Hennen
Jennings-beurs nagraadse studie gedoen het. Hy het in 1944 die
graad Ph.D. aan die Universiteit van Harvard verwerf met die
proefskrif: TI,e CopperOreDeposits ofMessina.
Voordat hy in 1968 professor in Geologie aan die Universiteit
van Stellenbosch geword het, was hy eers geoloog en later senior
geoloog by Geologiese Opname, hoofgeo loog by die O' OkiepKopermaatskappy en hoofgeoloog by Tsumeb-Korp orasie.
Hy dien in verskeie navorsingskomitees, onder meer die
Suid-Afrikaanse Wetenskaplike Komit ee vir die Int ernasionale
Unie van Geologiese Wetenskappe en is ook verteenwoordiger vir
Suid-Afrika in die Onderkomit ee vir Voork ambriese Stratigrafie
(IUGW). Hy is lid van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns en verskeie geologiese en ander wetens kaplike
verenigings.
Prof. Sohnge het studiereise in oord-Arrerika, Skandinawie,
Duitsland en Oos-Afrika onderneem. In 1968 was hy besoekende
professor aan die Technische Universitat Berlin, met 'n lesingreeks
oor Suid-Afrikaanse ertsafsettings.

BEKENDE
RADIO- EN
KOERANTMAN
IN REDAKSIE
VAN
MATIELAND
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Douglas Davis, 'n gewese koe rant- en
radioman, is onlangs in die afdeling Publisiteit van die departement Ontwikkeling
van die Universiteit van Stellenbosch aangestel waar dit een van sy hooftake is om
die redakteur van Matieland by te staan
met die versorging van die blad.
Mnr Davis het sy skoolopleiding op
Villiers in die Noord oos-Vrystaat geniet.
In 1962 was hy onder die eerste groep
dienspligtiges wat in Bl oemfont ein vir
nege maande militere opleiding aangemeld he t . a drie maande basiese opleiding, is hy gekies om 'n offisierskursus
mee te maak en het in dieselfde jaar
assistent-veldkornet geword. Op die oomblik is hy kaptein in die Regiment Louw
Wepener - sy vader was kaptein in die
Tweede Wereldoorlog in oord-Afrika.
a sy militere opleiding het hy hom
aan die Universiteit van Pretoria ingeskryf
waar hy die graad B.A. behaal , het. In 1967
het hy diens aanvaar as lid van die
uusdiens van die S.A.U.K. in Johannesburg. Later is hy na Durban met die
totstandkoming van Radio Port atal.
Afgesien daarvan dat mnr Davis gereeld gehoor is op nuusprogramme soos
die
uus om ege/ ews at
ine en
igh t, het hy ook
Deadline Thursday
etlike jare lank nuus gelees oor die sender

van Radio Port atal en oor die streeksender van die Afrikaanse Diens in
Durban.
Dit was by die S.A.U.K. in Durban
waar hy sy vrou, Heloise, 'n gewese
Suid-Afrikaanse Junior en Vrystaatse
tennis-kampioene, on tmoet het. Hulle is
in 19 72 in die Natalse hawestad getro ud.
Kort na sy tro ue is rnnr Davis aangestel
in die redaksie van die Pret oriase koerant ,
Oggendbl ad. Sy vrou is in die koerant se
sportredaksie aangestel as tennisverslaggeefster.
As rnilitere korrespondent van Oggendblad her hy die operaeionele gebiede in
die noordoostelike distrikte van Rhodesie
besoek om verslag te doen our die terroristeooriog. Hy was ook onder die eerste
groep Suid- frikaanse joernaliste wat
amptelik genooi is om die Caprivi te
besoek.
'foe hy by die Universiteit van Stellenbosch aangestel is, was hy assistent-nuusredakteur in die redaksie van Oggendblad.
Mnr Davis is 'n gretige versamelaar van
ou muntstukke. Die versameling Krugermunt stukke waaroor hy beskik, sal enige
versamelaar laat watertand. Hy is ook 'n
groot liefhebber van honde en die trotse
eienaar van ' n op reggeteelde Staffordshire-boelterrier!

Die Geologiegebou van die Universiteit is
tydens 'n plegtigheid in Mei vanjaar vernoem na die Kamer van Mynwese . Dit sal
voortaan as die Kamer van Mynwesegebou bekend staan.
Die vernoeming is gedoen uit erkenning vir die groot geldelike bystand wat
die Universiteit reeds van die Kamer van
Mynwese ontvang het. Sedert 1950 het
die kamer met jaarIikse skenkings 'n
totaal van R784 250 aan die Universiteit
gegee - R714 000 deur sy Goudprodusentekomitee en R70 250 deur sy
Steenkoolkomitee. Hiervan het R40 000
na die departemen t Geo logie gegaan .
Mnr A.W.S. Schumann, die destydse
President van die Kamer van My nwese,
was die gasspreke r. ' n Gou e mu nt wat
geslaan is in 1966 te r viering van die
IOQ.j arige best aan van die Universiteit, is
ty dens die verrigtinge aan hom oorha ndig.
Toe hy deur mnr Schu man n die Kamer
van Mynwese bedank het, het die Rek tor,
pro f. J. . de Villiers gese dat dit vir die
Universiteit noodsaaklik is om so 'n
vriend te he . Benewens die Staatsbydrae
moet die Universiteit staatmaak op bydraes van sy vriende om die lopende koste
en norma!e uitbreidings te kan bekostig.
Dit raak vera! essensieel wanneer dit
kom by duur navorsingsfasiliteite. 'n Universiteit doen nie slegs navorsing om sy
bestaan te regverdig nie, maar ook in
belang van die land.
"Dat so 'n magtige organisasie soos die
Kamer van Mynwese dit besef en navorsing stimu leer is vir o ns ' n riem onde r die
hart ," he t die Rekto r gese. " Die vernoeming van ons Geologiegebou na die
Kam er van Mynwese is ma ar on s beskeie
manier om ons dankbaarheid te toon."

GEOLOGIEGEBOU
VERNOEM NA
KAMER VAN
MYNWESE

Bo: Mnr A.W.S. Schumann , toe
nog President van d ie Kamer van
Mynwese (regs!. ontvang die goue
munt van die Universite it van d ie
Re kto r, prof. J .N . de Villiers ,
tydens d ie ver rigt inge.
Links: Afgeneem net na da t die
n uwe na am va n di e Geolo giegebou deur m nr A.W.S. Sch umann
on th ul is. staan v.I.n.r. : dr J. S.
Gericke, Vise- Kanselier van die
Universiteit. m nr A.W. S. Sch umann. mnr A.C. La ngto n van
Anglo-Transvaal Korporasie en lid
van di e Uitvoere nde Komi tee van
die Kamer van Mynwese. mnr
P.A . vo n Wiellich van Jo hann esburg Consolid at ed Inve stment
Cor p. en lid va n die Uitvoerende
Korn itee , mnr L.W.P . van de n
Bosch van Unio n Co rp o ra tion en
lid van d ie Uitvoerende Ko m itee ,
mnr O.B. Hoffe van Anglo
Am erican Corporation en lid van
d ie Uitvoe rende Kom itee. en die
Rektor, prof. J.N . de Villier s.
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GEOLOGIESE
VERENIGING

HOU
BELANGRIKE
KONGRES

Verskei e in ternasionaal bekende wetenskaplikes, onder meer uit lande soos
Australie, Duitsland, Frankryk, Engeland,
Skotland. Kanada en Amerika, het onlangs op Stellenbo ch belangrike referate
oar die geologie gelewer.
Dit was by geleentheid van die 16de
kongres van die Geologiese Ver eniging
van Suid-Afrika wat van 30 Junie tot 4
Julie geduur het. Altesame 130 afgevaardigdes uit 16 lande het die kongres
bygewoon .
Die hooftema onder bespreking was
verertsing in metamorfe gebiede, veral na
aanleiding van die ontdekking van belangrike nuwe koper-, sink- en loodafsettings
by Prieska (Copperton), Upington (Areacha p) , Gamsbe rg en Aggeneys ( Pofadde r)
in Noordwes-Kaapland .
Die kon gre s is voo rafgegaan deur 'n
veldeksku rsie van 8 dae , sodat die afgevaard igdes d ie geleentheid kon kry om d ie
in teressante maar ook moei lik verstaanbare ertsafsettings te besigtig binne die
raamwerk van formasies wat herhaaldelik

deur vervorming en opsmelting beinvloed
is. Die reis het ook besoeke ingesluit aan
die pegmatietgebied tussen Steinkopf en
Vioolsdrif, waar beriel, bisrnut wolframertse en tantaliet voo rkorn, die diamantdraende spoelgruise by Buffelsbank, en
die blou-asbesmyn by Koegas.
Die kongres is geopen deur rnnr
A.W.S. Schumann. toe nog President van
die Kamer van Iy nwese van Suid-Afrika,
Prof. J . Kalliokoski van die Tegnologiese
niver iteit. Michigan, het die
Thayer- Lindsley-gedenklesing as verteenwoordiger van die Society of Economic
Geologists van die V. S.A. ge lewer.
Sowat 70 referate is ge lewer.
Verskeie my nmaa tska p pye het ruirn
finansie le steu n aa n d ie kongres verlee n .
Die wye belan gst ellin g, veral uit die buitelan d. in die ko ngres het ge tu ig van die
aansien wa t de ur Suid-Afrika se eksplora sie-potensiaa l en m y n bedryf ver we rf is, e n
du i ook op die aktualitei t van navo rsi ng
op die metarnorfe gesteentes waaruit die
wetenskap nog baie te leer het.

Afgen eem by d ie open ingsfunksie: d r Pau l K. Sims, am ptelike verteenwoordiger van die So ciet y of Econ omic Geologists (V.S.A.1. d r
E.S.W. S imp so n, d irekteur van d ie Nasionale Inst it u ut vir Oseano logie op Ste llenbosch , aan wie die Draper-gede nkm ed a lje t oe geken is vir
uitnemende d iens aan Su id-Afrikaanse geo logie , p rof. S. Maske van die Universiteit van die Witwatersrand, hui di ge p res ide nt van d ie
Geo logiese Vereniging van Suid -Afrika, en p ro f. K. Kallio ko ski, wat die Thayer·Lindsley- ged enklesing gelewer het.
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Regs: In t ern asionaal
bekende qeoloe wat d ie
kongres bygewoon het, was
van links na regs, voor:
prof. W.J . Ve rwo erd
(Un iversiteit van Ste llenbosch), dr P. K. Sims
(V.S. A.l, prof. E. Stum pfl
(Oostenrykl, prof. P. Ypma
(Australie). en agte r : p ro ff.
J . Tou re t (Frank rvk},
W.C . Ke lly (V.S .A.l, H.D .B.
Wilson (Kanada) . H. WynneEdwa rds ( Kanadal , J .
Kalliokoski (V.S. A.I, D.R .
Bowes (Skotland l, G.W.
Bain (V.S.A . l, H. Mart in
(Wes· Dui tsla ndl en C.
Mey er (V.S.A. I.
Ond e r : Die ses Oud-Maties
was onder die groat aantal
mense wat die 16de [aar kangres van die Geolagiese
Veren iging op St ellenbosch
byg ewoan het . Hull e is van
links na regs: Mnr K.G .
See ge r, Mnr C.J .P. Cillie rs,
Dr I.W. Halb ich, m nr G.J .
Srn it , m nr P.G . Murray en
mnr G.F . Wagen e r.
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Op die hoofveld van Coetzenburg waar
beroemde rugbyspelers soos Danie
Craven, Piet "Spiere" du Toit, Avril en
Abe Malan, Mannetjies Roux, Jannie
Engelbrecht, Dawie de Villiers, Hannes
Marais, Morne du Pie is en vele ander
hulle spore gelaat het, gaan waarskynlik
nog net vanjaar ge peel word.
Die rugbyvelde van Coetzenburg i op
13 J unie 1931 amptelik in gebruik geneem. Op daardie dag het die Maties daar
teen hulle ou tradisionele vyande, Villagers, kragte gemeet en is die eerste drie
op die hoofveld gedruk deur Danie
Craven.
Nou gaan die wee van rugby en atletiek op Coetzenburg skei - die hoofveld
gaan aan atletiek afgestaan word.
'n Nuwe rugbystadion wat onder meer
sitplek onderdak aan 5 000 toeskouers sal
bled, gaan deur die Universiteit gebou
word.
Planne vir 'n addisionele gebou vir die
departement Liggaamlike Opvoedkunde,
uitbreidings op Vergenoeg, die opknapping van die plaa opstal op Coetzenburg
en die ontwikkeling van nuwe portvelde. i ook bekcnd gernaak.
Die niversiteit het aile in y vermoe
edoen om sorg te dra dat die natuurlik
g in f i li n konde bly.
Rugbyowerhede van die Westelike Provinsie is nie tevrede daarmee dat Coetzen-

ETZ
22

u

burg se hoofveld nie aan die vereistes
voldoen vir eersteliga-wedstryde nie. (Die
grootte van die veld is geraak toe die
nuwe atletiekbaan gebou is.)
Die Universiteit is gevolglik sowat 'n
jaar gelede verplig om dringend te begin
oek na 'n terrein vir die vestiging van 'n
nuwe rugbyhoofkwartier.
Die nuwe veld en stadion - dit sal ook
as Coetzenburg bekend staan - is gelee
feiUik onmiddellik oos van die oue en net
ver genoeg suid teen die rant van die berg
waar dit die mooi uitsig van die bestaande
rugbyveld en atletiekbaan die minste sal
belemmer.
Die nuwe mgbyveld sal gedeeltelik
uitgegrawe word sodat die opwalling vir
die pawiljoene, en die hoogte van die
hoofpawiljoengebou, nie die natuurlike
omgewing van Coetzenburg onnodig
skend nie.
Onderdak sal daar voorsiening gernaak
word vir
00 it Ike. Benewens geriewe vir kleedkamers, verversings en
noodhulp, al daar ook voor iening gemaak word vir kantore vir rugbyper oneel
en beeldradio-uit adin
Die nivcrsit it :i1 pro beer om die
nuwe sp elv 111 reeds ir die volgende
i oe
eree
Di
fp ~ iljo n
sal na v rwa ti aan die einde van 1976
voltooi wees.
Hoewel dit nie 'n ongewone verskyn el

G

is dat die strate rondom 'n groat rugbystadion tydens 'n bclangrike wedstryd vol
geparkeer word nie, is die algemene publiek op Stellenbosch blykbaar baie gevoelig hieroor.
Die Universiteit word dus genoop om
groot koste aan te gaan vir parkeergeriewe
by die sportterrein en moes reed 'n
belangrike rugbyveld opoffer vir parkering toe die D.F. Malan-Gedenksentrum
gebou is.
ou sal nog voorsiening vir parke ring
verder oos op Coetze nburg gernaak wor d,
wat beide die nuwe rugbyhoofkwartier e n
d ie studente-ontspan ningsoord Ve rgenoeg sal bedien.
Die Universiteit begin ook ersdaag
met die oprigting van toilet- en kleedkarnergeriewe op Vergenoeg. Die terrein
sal ook behoorlik skoongernaak en belig
word en dit sal ook geskied sonder
skending van die natuurlike omgewing.
Parkering sal nie op Vergenoeg self
voorsien word nie, maar wei op die
oostelik e uit ind van oetzen urg waarvand an tuden te met 'n behoorlike voetpad die fasiliteit e op Coe tzenburg kan
bere ik.
'n 1 uwe eb u
i
Ie kl
l rs,

laboratoria en t ee lein binnenshui
wembadden vir die departem nt Liggaamlike Opvoedkunde al voor ien word

ook op die oo mblik beplan.
Dit sal op die skuins gron d onmiddellik aan die bergkan t van die bestaa nde
gebou van die depar tement opgerig word.
a verwagting sal daar teen die tweede
helfte van aanstaande jaar met bou werk
begin kan word.
'n Aansienlike skenking wat die Univeriteit van ' n lid van die gemeen kap van
Stellenbosch ontvang het, sal binne kor t
aangewen d word vir die ombouing van die
plaasops tal op Coetzenburg.
Ombouing sal in die sty l van die
Vikto riaanse ty dperk geskied en dit sluit
onder meer die teru gplasing van die veran da en algernene opknapping van die
woonhuis in. Die woonhuis sal dien as
hoofkwartier van die afdeling Sport en
Ontspanning en ook as spor tmuseum.
Die buitegebou sal herontwikke l word
om groter ruiinte te bied waar sportspanne onthaal kan word.
Op die 0 I ik word
van die p a op tal
bruik an by tye 0 k oro .spJ)fll~~eo:
onthaal.
Die Universiteit i
ing an
die ont j
01

velde
word.

UWEG

Ons
eerste
Intervarsityliedjies

Tot op 1916 is daar tydens die wedstryde
tussen die studente van Stellenbosch en
Kaapstad net twee liedere gehoor. Die
South African College (later die niversiteit van Kaapstad) het met trots sy lied
aangehef:
771e S.A.C is th e College fo r m e,
771e best is the country round:
JIIherel'er we go, our record will
show
Our equals have never been found.

Daarop het die Stellenbossers moedig
geantwoord:
'Tis a fact y OIl know they say
From the Cape to Delagoa Bay
Victoria ns are ever to be found.

Vir die orige het ons op die pawiljoen
geskree totd at ons hees was - en die
Sondag daarop skaars in die kerk kon
sing!
Stude nte in Arnerika het egter reeds
hulle sangkompetisies op die pawiljoene

gevoer tydens hulle wedstryde. Daarvan
het my broer, wat daar gestudeer het,
vertel. Dit het my aangegryp. en op 'n
monstervergadering van studente het ek
gewaag om voor te stel dat ons ook 'n
kommissie aanstel om die sang te reel.
My voorstel was in Engels, omdat ons
Afrikaners toe nog net Engels in ons
monstervergaderings gebesig het.
Die vergadering het eenstemmig besluit
dat ons ook sang by die wedstryde reel,
en 'n sangkommissie is aangestel.
Ons probleem was hoe om spoedig
woorde en musiek te kry vir so 'n groot
opelugvergadering.
Toe ons kort voor die lnt ervarsity op
Stellenbosch in Wilgenhof saamkom, verklaar een van die sangkommissie lede, Piet
Pienaar, dat hy woord e en 'n wysie vir
twee verse gevind het. Musiek daarvoor
het ons nie gehad nie, en terwyl hy met
sy mooi basstem die lied sing, moes ek
probeer om op die klavier die wysie te

Deur: dr T.C.
de illier
Onder: dr T.e. de Villiers as
jong student.
Heel onder: dr de Villiers,
5005 hy vandag daar uitsien.

Die ou ruqbvpawiljoen, met die Ou Hoofgebou in die agtergrond.
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speel. ada t hy dit vir die de rde maa l
gesing het. kon ons di t saams ing en op die
klavier begeJei.
Die woorde van hier die eerste Intervarsity-lied he t gelui:

U.S. and U.C T. have met in higher
degrees;
As colleges they met before. but
now as varsities.
ow as then. with ball and pen.
Our record is still the same:
Our futu re in store. like our past
before.
Will ring with our varsity's fame!
Met vrees en bewing het o ns die
volgende middag voor die stude nte massa
opgetree. Ek moes die wysie spee l terw yl
die kommi ssie die lied sing. Die skare het
dit entoesiasties ontvang. Na 'n paar
herh alings kon die vergadering die nuwe
lied uit volle bors aa nhe f.
Dit was ' n groot gebeurte nis toe o ns

met 'n klavier op d ie pawiljoen ons nu we
lied ui tjubel.
By d ie daa ropvolgende Intervarsity op
uweland, het die Kapenaars ook met ' n
lied en 'n klavier tevoorskyn gekom . Van
toe af het die sangkompetisie ieder keer
meer uitgebrei.
Ons is aangese om nuwe Iiedere by
elke Intervarsity te sing. Die studente het
met wonderlike wysies na die komrnissie
gekom. Daar was baie Bantoewysies. Om da t geskrewe m usiek ontbreek het, moes
hu lle dit vir ons sing terwy l ek moes trag
om not e daarvoor op d ie klavier te vind.
Die eers te Iiedj ies was maa r eenvou dig,
en alma l in Enge ls. On der die eers tes was
daar die volgende :

Have you ever seen th e Ik eys, th e
Ik eys in distress,
When the lads fr om UiS. come?
Th ey get th e blu es, f or f ear th ey'll
lose,
When th e lad s fr om u.s. come.

Dan was daar oo k die eie naa rdige
liedjie:

Hear the good old whistle blowing,
That's music to me.
Sing about our men again victorious.
77IQt good old melody!
But the sound of the Ikeys. a-sizzling in the pan,

Sjoe! Sjoe! Sjoe! That's music to me!
Eers late r het ons begin met Afrikaanse liedere. Onder die eerstes was:

I keys. ons kry julle jammer.
jam mer, jam mer;
Hard wil ons julle nie ham er.
ham er. ham er;
Ons wil nie he nie, dot julle bly Ie
nie Ikey s, ons kry julle jammer.
'n Tipi ese stude n teliedjie wat gevo lg
het , was:

Drink m aar nog 'n sopie, lekker.
lek ker sopie
Van ons soet tamatiestropie:
Jy ken mos sy smakie goed,
Of hoe Sl! ek Ikey-boet Hy versterk en gee weer moed.
am die knoppie wat jul hier vandag
sal kry,
am die knoppie te probeer vermyl
Die dames aileen moes die " tarna tiestrop ie" uitsing.
Soms het die name van voo raanstaan de
spelers in die Iieder e verskyn, soos in die
volgen de een waa rin die nam e van drie
lat ere Springbokke (Sas de Ko ck - 1921 ,
1924 , Nic du Plessis - 1921 , 1924 , en
P.K. Albert yn - 1924) voorkom:

A s die Mati es begin om te speel,
Riek etie, Soma. Kab oe!
Maak hulle nie kwaad, hulle verdra
n ie vee! R ieketie, Soma. Kaboe!
Pasop vir ou Ko kkie, en paai vir ou
Nic.
Wallt Sl! hy eel's So! dan los Pierrie
die briek,
En dan loop IIllI storm met
krygsmans tak tiek,
Pasop, Kapenaars, pasop!
Hierdie liedjies het gekom en gegaan
en is deur ander opgevolg. Ook het ba ie
beter begeleie rs my opgevolg, soos J urgen
Smit h , en selfs ' n da me, Anna Hanek orn .
Ande r u niversit eite in ons land het o ns
voor beeld gevo lg, en Int ervarsit y-sang het
'n belangrike plek verkry in die vrolike
lewe van tienduisende stude n te !
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Stellenbosch
kry tien

nuwe
professore
Tien nuwe professore is vanjaar by die
Universiteit van Stellenbosch aanges tel.
Hulle is proff. W.P. Dreye r (Mon dgeneeskunde en Periodonsie), Wol Engelbrecht (Fisiese Chemie), M.A. Loos
(Mikrobiologie en Virologie), D.A. aude
(Herstellende Tandhee lkun de), L.J . Kaba t
(ltaliaans), R. Reinecke (Meganiese Ingenieurswese), .J . Smith (Sendingwetenskap), C.J. Thomas (Tandheelkun dige
Prostetiek), B.GJ . van Rensbur g (Mendbiologie) en S.T . Zietsman (Ortodonsie).
Pro f. Wol . Engelbrecht, 37, he t die
grade B.Sc. cum laude, Hon neurs- B.Sc .,
M.Sc. cum lau de en D.Sc. aan die Un iversiteit van Ste llen bosch verwe rf. Hy het in
1964 lektor in F isiese Chemi e gewo rd en
ses jaar lat er is hy as senior lektor
aanges tel. Sy doktor sgraad het hy in 196 9
verwer f. Prof. Engelbrec h t het die plek
ingenee m van pro f. Mike de Vr ies wat in
J anuarie vanjaa r dekaan van d ie fak ultei t
van atuurwe tenska ppe gewo rd het.
Prof. M.A. Loos, 37, he t die grade
B.Sc. en M.Sc., albei cum laude, op
Stellenbosch verwerf. Sy doktorsgraad
het hy in 1966 aan 'n Amerikaanse
universiteit verwerf. Hy is sedert 1960 'n
Suid-Afrikaanse burger en was ook 'n
kort rukkie aan die Unive rsiteit van atal
verbonde. Prof. Loos is aanges tel in die
plek van prof. Hermie Louw wat sedert
die begin van die jaar dekaan van die
fakulteit van Landbou is.
Die jongste aanstell ing van 'n Oud-Matie
as p rofessor, is die van dr. R. Reinecke,
40, wat op 1 J ulie pro fessor in Meganiese
Inge nieurswese gewo rd he t. Hy het die
grade B.Sc. , B.Ing. in 19 56 op St ellen bosch verwerf, die graad M.B.A. in 1961
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Orie Oud-Maties wat van jaar as professo re
aangestel is, is W.J. Engelbrech t (b o)
(F isiese Chem ie). M.A. Loos (middel)
(Mikrob iolog ie en Viro logie) en R.
Reinecke (o nder) (Meganies e Ingenieur swese).

aan die Uni versiteit van Pre tor ia en in
1971 die doktor sgraad in Bestuursadmin ist rasie aan die Universiteit van St ellenbosch. Voordat hy in 196 9 aan gestel is as
senio r lektor by die Un iver siteit was hy
onde r meer senior assistent-ingenie ur by
Yskor en per soo nlike raadgewer to t die
Besturende Direkt eur (op algemene bestuursv lak) by S.A. Board Mills.
Pro ff. Dreyer , Thomas, Van Rensburg
en Z ietman he t hulle kwalifikasies aan die
Universite it van die Witwate rsrand behaal
- prof. Zie tsman het sy meestersgraad
aan die Universiteit van Pre to ria behaal.
Pro ff. aude en Smith het albei aan
die
niversiteit van Pretoria gestudeer.
Laasgenoemde is reed s sedert I J unie
1966 senior lek tor in die fakulteit Teo logie op Ste llenbosch.
Pro f. Kabat is van 1 Okto be r vanjaar
aanges tel as professor in Italiaans en he t
sy kwalifi kasies aan oorsese unive rsiteite
behaal. Sede rt 19 7 1 is hy medepro fessor
in It aliaan s aan die Universite it van Massachuse tts in Boston .

Die depart ement Geografie het gedurende die eerste twee weke
van die afgelope Junievakansie sy jaarlikse navorsingswerkkamp
vir studen te in die amibwoestyn gehou.
Weens die lang afstand na hulle eindbestemming, moes die
groep oornag op Springbok, waar hulle soos konings deur die
plaaslike Oud- 1aties ontvang en getrakteer is.
Oud-Matie Andre Herbst het in die verband reeds 'n instelling
op Springbok geword. Met hom as voorspraak het nie aileen die
stadsvaders van Springbok lokale op hu lle landboutentoonstellingsterrein tot die beskikking van die groep Maties en hulle
dosente gestel nie , maar is ook die masjinerie van die Oud-Matieskakelkomitee in werking gestel om die oorbly op Springbo k vir
die Stellenbosse groep so aa ngenaam as moontlik te m aak .
T oe die groep lank na so nonder met lee m ae o p Springbo k
aan land, het ee n van die groo tste verrassi ngs van die toe r op hu lle
gewag . Pleks van 'n lee , donke r tent oonst ellingsaal, het 'n vrol ike
vuur en ' n nog vroli ker groe p Oud-Mat ies hull e ingew ag o p d ie
mo oi Nam akwal andse dorp , waar h ulle to t laatnag getrakteer is
o p bra aivle is en an de r verv er sings.
Vir An d ries Sc h reude r, voorsi tter van d ie Oud-Matiesk ak elko rnitee op Springbok, was d it ook somrne r ' n idea le gelee n thei d
om d ie man ne by mekaar te kry om wee r die va rs Matiegees te
adem - en om tegelykertyd die In te rvarsit y-sege van die Mat ies
oor die Tukkies te vier!
So lekker het die groep op Springbok gekuier, dat toe een van
die busse die volgende oggend steeks raak, d ie Ma t ies di t as 'n
welkome kans aangegryp het om die dorp verder te besigtig.
Dan ksy die ywer van Hermie Lochner, 'n Oud-Matie verbonde aan
'n plaaslike vervoer- en rnotorhawe-onderneming, is die bus weer
spoedig reisvaardig gekry en kon die groep hulle reis voortsit.
Op die plaas
omtsas naby Maltahohe in Suidwes, het
Oud- 1at ie He ino Voigts en sy ouers, rnnr en mev. O tt o Voigts,
vanjaar weer gesorg vir 'n oornagplek en verversings. Daar het die
gesellige kameeldoringkampvuur onder die helder sterre van
Suidwes bygedra tot 'n hegte groepsgees onder d ie stude nte, en
die volgende oggend se wakkerword was 'n besonde re ervaring toe
die eerste sonstrale oo r die aukluftberge die Blasskr anz verlig
het,

BERG- EN TOERKLUB
••

GAAN REUNIE
HOU
Die B.T .K.-bestu u r het begin met reelings vir ' n vyftigja rige
best aan sreii nie in 19 78. O md at dit so m oeil ik is o m adresse van
oud- B.T. Ka ners in d ie hande te k ry , wil ons graag lan gs hierdie
weg 'n beroep doe n op aile oud- B.T. Ka ners om h ul adresse so
gou moon tli k na ons te stuur, sodat ko rres pondensie t.o.v,
hierd ie reunie na u gestu ur kan wo rd.
Die huidige B.T .K . wit baie graag weer kontak opbou met al sy
oud-Iede om hulle op hoogte te hou van die aktiwiteite van die
k1ub en ook van ree lings in verband met d ie reunie van 1978.
Vir hierdie doel begin die B.T .K. vanjaar 'n nuusblaadjie wat
nuus bevat vir huidige sowel as oud-Iede. Deur in te skryf op
hierdie nuusblaadjie maak u ook indirek 'n bydrae tot ons
berghutfonds, u word op hoogte gehou van die vordering by
die berghut en ook sal u nuuswaardighede van elke toer en
daguitstappie daarin ontvang. Ons sal ook baie graag beriggies
van oud-lede daarin wil plaas.
Aile be langstellendes word vriendelik versoek om so gou
moontlik hulle name en adres e te stuur aan :
Die B.T. K.
Po sbus 3030
Ste llenbosch 7600
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SBWSTIGTING
~n BELAN G -

RII(E
MYLPAAL
'n Stigting van byna 'n kwartmiljoen rand om bestuu rsopleiding
en -ontwikkeling op aile vlakke van die Suid-Afrikaanse sameIewing te stimuleer, is onlangs deur die Universiteit van Stellenbosch en die Stellenbosch-Boerewynmakery aangekondig.
Die stigting is moontlik gemaak deur 'n skenking van die
Stellenbosch-Boerewynrnakery aan die Universiteit, en heet die
SBW-Stigting. Die maatskappy dra aile kostes verbonde aan die
stigting.
Basies maak die stigting voorsiening vir twee programme. Die
een is 'n opleidings- en ontwikkelingsprogram vir dosente in die
bestuurs- en ekonomiese vakrigtings aan Suid-Afrikaanse universiteite, en die ander is 'n program vir die stimulering van
ondernemingsgees onder aile rassegroepe in die Suid-Afrikaanse
sakewereld.

Prof. H.P. Muller van die agraadse Bestuurskool van die
Universiteit is as Programdirek teur aangeste l. Albei programme sal
onde r sy leiding met behulp van personeel van die Bestuurskool,
van ander Suid-Afrikaanse un iversiteite en selfs van dosent e uit
die buiteland aangebied word.
Die stigting is ' n regstr eekse uitvlo eisel van die StellenboschBoerewynm ake ry se steun aan die Bestuurskool die afgelope ses
jaar en van sy eie program om dosent e van oo rsee na drie
nie-blanke universiteite in Suid-Afrika te bring. Daar is gevoel dat
die tyd nou ryp is om die verskillende programme te konsolideer,
uit te brei en op 'n permanente gronds lag te plaas sodat die
maksimurn-voo rdeel daaruit gehaal kan word.
Weens die noue verbintenis tussen die maatskappy en die
agraadse Bestuurskool is besluit om die program administratief
aan die Bestuurskool te koppel. Vir die doel word onder meer 'n
nuwe leerstoel aan die Bestuurskool ingestel.
'n Verdere aanleiding tot die instelling van die stigting is die
geloof van die Stellenbosch-Boerewynmakery dat opleiding en
ontwikkeling die antwoord verskaf op baie van die probleme wat
tans in Suid-Afrika ondervin d word . Om hierdie rede word die net
van die stigting landwyd gegooi om aile lae van die samelewing te
betrek.
Groot belangstelling in die dosente-ontwikkelingsprogram
heers onder die ander universiteite in die Republiek, blank sowel
as nie-blank, en aanb iedings van samewerking is reeds van die
meeste van hulle ontvang. Dit sal die eerste program van hierdie
aard en omvang wees wat in die Republi ek aangebied word .
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Afgeneem voor die
Nederbu rq-opstal

in Paarl net na die
bekendmaking
van die Stigting:
mnr P.W.G.
Rossouw, die
Personeeldirekteur van Stellen bosch -Boerewynmakery (links).
die Rektor, prof .
J.N. de Villiers,
mnr . L.A.O.
Bart h, die Besturende Direkteur
van die Stellenbosch-Wy nt rust,
en prof . H. Muller
van die Nagraadse
Best uurskool van
die Universiteit.
Onder meer maak dit voo rsiening vir die ontwikkeling van
gespesialiseerde programme. die aanmoediging van toegepaste
navorsingsprogramme en samewerking met ander plaaslike en
veral oorsese programme .
Die dosente-ontwikkelingsprogram is uniek in die sin dat daar
nog net een soortgelyke program in die wereld bestaan, nl. die
International Teachers Programme van die Harvard Business
School in die Verenigde State. Sedert sy stigting in 1961 het
hierdie program so uitgebrei dat daar be luit is om dit na Europa
te verskuif en met die samewerking van vyf Europese universiteite
aan te bied. Die Suid-Afrikaanse program sal so nou moontlik met
die Harvard/Europa-program saamwerk en selfs poog om dosente
uit te ruil.
Aanbiedinge om saam te werk is ook reeds ontvang van ander
universiteite in die VSA en Europa.
Die eerste plaaslike program is vir die eerste week in
September beplan. Aile universiteite en kolleges, blank en
nie-blank, waar kursusse in hierdie vakrigtings aangebied word, is
genooi om deel te neem. Die Universiteite van Suid-Afrika, die
Witwatersrand , Kaapstad en Stellenb osch het reeds aangebied om
die veran twoo rdelikhei d vir sekere gedeeltes van die program te
aanvaar.
Die program sal elke tweede jaar by 'n ande r universiteit
aangebied word. In 1976 kom Unisa se Skoo l vir Bedryfsleiding
aan die beurt.
Meer omvattend selfs as die dosente-ontwikkelingsprogram is
die program vir entrepeneurskap en nuwe ondernemingsbestuur.
Hierdie program het onder meer ten doe I die stimulering van
ondernemingsgees onder aile rassegroepe en die stigting van nuwe ,
doeltreffende ondernemings. Verder beoog dit die aanbieding van
opleidingsprogramme om aan die bestuur of eienaars van bestaande en nuwe ondernernings die nodige vaardighede te verskaf om
hul ondernemings doeltreffend te kan bestuur. Hierdie program is
veral op die klein sakeman gemik.
Weer eens beoog die Bestuurskool om in die aanbieding van
hierdie program ten nouste saam te werk met ander instansies en
universiteite, plaaslik sowel as oorsee, wat soortgelyke programme
aanbied. Aile bevolkingsgroepe sal daarby betrek word. Die
entrepeneurskapprograrn sal aanvanklik op Wes-Kaapland konsen treer en dan geleidelik na die res van die land uitgebrei word.

SAKE SEMINAAR
IN
DURBAN
Die weeklange seminaar oor Verandering-orientasie en Beplanning
van die Nagraadse Bestuurskool van die Unive rsiteit van Stellenbosch wa t teen die einde van Mei in Durban gehou is, is
bygewoon deur senior verteenwoordigers - blank, swart. en Indiers
- van groot en klein sakeondernernings.
Daar was ook verteenwoordigers van sakeondernemings in die
Tuislande .
Die aanwesiges is onder meer toegespreek deur sakemanne van
die verskillende bevoIkingsgroepe en top-staatsamptenare.
Die nasionale en internasionale saketerrein insluitende maatskappy-probleme soos inflasierekeningkunde, die opleiding van
werknemers, begroting en begrotingsbeheer is openhartig en
deurdringend bespreek.
Die aanwesiges het wat die ekonomie van Suid-Afrika betref,
tot die gevolgtrekking gekom dat die beoogde samestelling en
funksionering van ons stelsel van vrye kapitalistiese onderneming
duideliker bepaal en gedefinieer moet word . Sonder duidelike
doelwitte en doelstellings in die opsig, sal Suid-Afrika steeds
voortbeweeg in die rigting van ekonomiese sosialisme.

Monica sal
}ubileum
•
feestelik mer
Monica, op een na die oudste dameskoshuis van die Universiteit
van Stellenbosch, gaan die naweek van 14 tot 16 Mei 1976 sy
vyftigste bestaansjaar vier. Die feesreelingskomitee is reeds saamgestel, met mev. S. Botha, 'n oud-primaria, as voorsitster.
'n Omvattende feesprogram word vir die naweek gereel, en sal
ontha1e, uitstappies, besigtigingstoere, 'n huisvergadering, huiskerk, filmvertonings, ens. insluit.
Naas Harmonie is Monica die oudste dameskoshuis. Dit is in
1926 teen 'n bed rag van £4 919 voltooi en het aanvanklik as
Harmonie nr 2 bekend gestaan. By die inwyding daarvan op 14
Mei 1926 was byna die hele Kabinet, insJuitende die Eerste
Minister, genl. J .B.M. Hertzog, teenwoordig, met die oog op
nadere kennismaking met die Universiteit en sy personeel. By die

Die algemene mening was dat top-sakemanne en senior
staatsamptenare nou moet saamwerk wat die bepIannings-,
koordinerings- en rigtinggewende funksies van die Staat betref.
Desentralisasie in die algemeen en TuisIandontwikkeling in die
besonder, is gebiede waar die Staat bv. 'n meer rigtinggewende
funksie sal moet vervul - dit moet natuurlik geskied sonder
inmenging op die gebied van vrye onderneming.
Wat die opbou van 'n swart entrepeneursmiddelklas en die
opleiding van swart werknemers betref, is daar saamgestem dat
die private sektor te geneig is om dit as eksklusief die verantwoordelikheid van die Regering te beskou, Dit is verkeerd. Daar is
gevoel dat swartmense, veral die in die Tuislande, geleenthede
gegun moet word om tegniese, administratiewe en bestuursopleiding in blanke en lndier-ondernernings te ontvang.
. Tydens die seminaar is daar telkens nadruk opgele dat die
doelwit van aile hulp aan die swartman moet wees om hom te
help om hom self te help . Die tyd is ryp vir die swartman om
inisiatief aan die dag te Ie om sy eie ekonomiese omstandighede te
verbeter aangesien tradisionele, wetlike en ander hindernisse in
die pad van swart ekonomiese vooruitgang in Suid -Afrik a in
toenemende mate verwyder word.
Daar is ook genoem dat 'n mate van aarseling aan die kant van
beleggers bestaan (plaaslik sowel as oorsee) om in die Tuislande te
bele omdat daar nog eintlik geen oorweldigende bewys is dat 'n
voldoende aantal swartmense bestaan wat in staat is om die
vaardighede en dryfkrag te voo rsien wat 'n voorwaarde vir
ekonomiese sukses is. Dit berus by die swartmense sell om die
bewys te lewer aangesien die geleenthede nou bestaan.
Daarby is dit dringend noodsaaklik vir hulle om voort te gaan
om deur woord en daad te toon dat hulle beskik oor die rypheid ,
wysheid en selfbeheersing wat so tragies ontbreek in talle
Afrikastate waar onafhanklikheid bloot net bloedvergieting,
wetloosheid , armoede en korrupsie beteken het.
Geen belegger sal vrywillig bele as hy verwag dat sy eiendom
genasionaliseer gaan word of geen winste sal afwerp, as gevolg van
wanadministrasie , korrupsie of geweldpleging nie.

geleentheid het genl. Hertzog sy nou historiese toespraak:
"Ryksverhoudinge en die komende Imperiale Konferensie" geJewer.
Ook die studentegemeenskap het hom nie onbetuig gelaat oor
hierdie koshuis wat langs "die ou bekende Harmonie pronk en
wat in 'n groot behoefte voorsien" nie. Die Stellenbosse Student
(hoofredakteur: P.A . Weber, en assistent-redakteur: H.B . Thorn)
lewer in sy editoriaal van Maart 1926 'n pleidooi vir meer
koshuise vir mans, "want die student wat privaat Joseer, is maar 'n
halwe student: hy geniet nie die egte Stellenbosse koshuislewe nie
en dit is moeilik vir hom om te voel dat hy 'n integrale dee I van
die Universiteit uitmaak terwyl hy die intieme omgang met baie
van sy medestudente ontbeer."
In die open bare lewe is daar vandag baie bekende vroue wat
inwoners van Monica was, onder andere mevv . Tinie Vorster,
Maria Thorn, Bettie Gericke en Audrey de Villiers (Audrey
Blignaut).
Op Stellenbosch heers groot geesdrif vir hierdie besondere
reunie , en daar word nou reeds 'n beroep op aile oud-Monicaners
gedoen om van hulle te laat hoor. Met die oog op 'n moontlike
feesbrosjure word oud-Monicaners gevra om interessante staaltjies
en foro's in te stuur. Enige ander aandenkings vir die argief is
welkom. Adresse en ander inligting kan gestuur word aan die
Sekretaresse, Reelingskomitee vir die Jubileumfees, Monica,
Universiteit van Stellenbosch, Stellenbosch 7600.
•
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n D.F. Malan-Gedenkpenning is in Mei
aan dr P.A. Weber, Raadslid van die
Universiteit van Stellenbosch , oorhandig.
Die penning is aan dr Weber oorhandig deur die Kaaplandse leier van die
asionale Party , mnr P.W. Botha op 'n
gesamentlike konferensie van asionale
Parlementslede en Provinsiale Raadslede
van Kaapland en hoofraadslede van die
Nasionale Party .
Die minister het gese die penning is 'n
huldeblyk aan dr Weber as persoon en
ook vir wat hy as voorsitter van Nasionale
Pers verrig het om goeie betrekkinge
tussen die party en die pers daar te stel en
te handhaaf.
Die penning moet ook beskou word as
simbool van waardering van die party in
Kaapland teenoor asionale Pers.
Dr Weber het in sy bedankingswoord
gese die asionale Party en die pers het
merkwaardig baie tot stand gebring en
geskiedenis is gemaak en ge kryf.
"Daar is stille vreugde by my dat die
samewerking tussen pers en party vandag
so goed is as wat dit ooit die afgelope 60
jaar was," het dr. Weber gese.

Die voorsitter van die Bestuursraad van
Daimler-Benz in Wes-Duitsland , professor
Joachim Zahn, het die Universiteit vroeer
vanjaar besoek en 'n open bare voorlesing
gehou.
Die saaI in die Wilcocksgebou was
stampvol - van die mense het selfs in die
paadjies gesit - toe die grootbaas van
Mercedes aan die woord gestel is.
Onder die hoogwaardigheidsbekleers
was die bekende nyweraar dr Anton
Rupert, die Vise-Kanselier, dr Kosie
Gericke en die Rektor, prof. Jannie de
Villiers.
Prof. Zahn is 'n persoonlike kennis
van dr Rupert en hy besoek Suid-Afrika
taamlik gereeld. Sy seun werk op die
oomblik by Rupert Intemasionaal op
Stellenbosch.
Prof. lahn het in 1958 lid van Daimler-Benz se Bestuursraad geword en is
dertien jaar daarna aangestel as voorsitter.
Benewens die pos het hy sitting op die
beheerrade van Daimler-Benz en verwante
maatskappye in verskeie ander lande,
insluitende Suid-Afrika.
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D.F. MalanGedenkpenning
na Phil Weber

Daimler-Benz
se baas besoek
Stellenbosch

HELMUT
MEYER
SPAN
UIT

AC. VEREER MET DOKTORSGRAAD
n Eredoktorsgraad is op 23 Augustus
vanjaar tydens 'n buitengewone ereg rade plegtigheid deur die Universiteit van Port
Elizabeth aan 'n afge trede hoogle raa r in
Teoretiese Fisika aan die Universiteit van
Stellenbo sch toegeken. Hy is prof. A.C.
Cilliers wat aan die ein de van 1963
afge tree he t.
Prof. Cilliers het die graa d on tvang by
die inge bruik neming van die gebo ue op
die Som er str andkampus. Die gradeplegtigheid was deeI van die feest elik e gedenking
van die Univers iteit van Port Elizabeth se
tiende bestaansjaar.
Prof. Cilliers is veree r vanwee sy
bydrae tot die uit bou ing van die universiteitswese in Suid-A frik a.

GERTENBACH
LE TUIG NEER
'n Man wat be kou word as een van die
baanbreke r Afrikaanse tuinboukundiges
en 4S jaar lank by die Bo tan iese Tuin van
die Universiteit van Stellen bo sch werksaam was, het aan d ie einde van April
vanjaa r afgetree. Hy is mnr Helm ut
Meyer , een van die eerste mense in
Su id-Afrik a wat die rooi d isa me t welslae
gekweek he t. Die rooi disa is vandag
Kaapl and se em bleern nadat daar met d ie
aan stellin g van dr Nico Malan as Adrnin istr at eur deur die Provinsiale Raad so
besluit is.
Mnr Meyer het sy opleid ing as tu inboukundige in Duitsland gehad en het in
194 0 begin met die kweek van disas in die
Bo taniese Tuin van die Universiteit.
Deur die jare het hy 'n kweekmetode
ontwikkel wat volgens hom heel eenvoudig is. Hy verbeter steeds daarop maar
die geheirn daaraan verbonde het hy nog
nie bekend gemaak nie .
Sy belangstelling in plante het hy
reeds in sy kinderjare in amakwaland
gekry waar sy vader sendeling was en hy
as kind die mee te van sy tyd in die veld
deu rgebring het.
Dr L. Bol us, beroemde vetplantkundige na wie die herbarium by die Universiteit van Kaapstad heet, het twee vygies
na m nr Meyer vernoem.

VAN DER MERWE
NOU HOOGLERAAR
Die Rektor van die Hugenot e-Kollege op
Wellington, dr J .D.C. van der Mer we, wa t
vroeer aan die Unive rsiteit van Stellenbosch gestudeer het, is deur die Un iversiteit van Su id-Afr ika aanges te l as hoogleraar in die departement Dogmatiek, Et iek
en Prak tiese Teologie .
Pro f. van der Merwe he t 'n doktorsgraad in Sielkunde aan die Un iversiteit
van Stellenbosch behaal.
Sy aanstelling he t op 1 lei van krag
geword en he t gevolg kort nada t daa r
aangekondig is dat d ie Hugenote-Kollege
amptelik by Un isa ingeska kel word .
Pro f. van der Merw e het 196 1 dosent
aan die Hugen ot e-Kollege gewo rd en sewe
jaar lat er is hy as Rektor aanges tel.

Mnr C.W. van B. Ger tenbach , een van ons
staatmaker Oud-Maties, het die tuig neergele. Mnr Gertenbach, wat vroeer jare die
sekretaris van die ou Oud-Matiebond van
Po tchefstroom was, was met y aftrede
met pensioen vroeer vanjaar die hoofvakkundige beam pte van die afdeling Bodernbeskerming in die hoeveldstreek op
Po tchefstroom. Hy het na etlike jare in
die onderwys in 1946 by die Departernent diens aanvaar as voorligtingsbeampte . Hy het in 1969 bodembeske rmingsbeampte van die hoeveldstreek gewo rd.
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JOOLVAN WYK
GAAN WYN BEOORDEEL IN
AUSTRALIE

MVSA-ERELIDMAAlSKAP AAN
LAUBSCHER EN

Erelidrnaatskap van die Misstof-vereniging
van Suid-Afrika is tydens die vereniging se
jaarvergadering in Kaapstad in Mei vanjaar
toegeken aan twee bekende dosente van
die Universiteit. Hulle is prof. Eddie
Laubscher, bo links, professor in Akkerbou en Weiding, en Adriaan Theron,
professor in Grondkunde .
Hulle het albei hulle opleiding op
Stellenbosch en in die V.S.A. ontvang.

THERON
Prof. C.J. (Jool) van Wyk, hoof van die
departement Wynkunde, is deur die
Royal Agricultural Society van WesAustralie genooi om as beoordelaar van
skouwyne op te tree tydens die Internasionale Wynskou van 1975 in Perth,
Australie. Hy vertrek op 4 September.
Die Internasionale Wynskou word aangebied saam met die 1975 Perth Royal
Show. Op verlede jaar se wynskou is
1 636 wynmonsters beoordeel.
Prof. Van Wyk sal na die beoordeling
ook die Australiese Wynnavorsingsinstituut in Adelaide besoek.
Stellenbosch se fakulteit van Landbou
het noue bande met die instituut. Dr
Bryce Rankine, een van die instituut se
top-manne, het sy doktorsgraad op Stellen bosch verwerf en sy naam is bekend in
wynkringe in Suid-Afrika. Hy is ook die
borg van 'n boekprys wat jaarliks aan
studente in Wynkunde op Stellenbosch
toegeken word. Die instituut se direkteur
het ook reeds Stellenbosch besoek.
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MINISTERSVROU BESOEK
HAAR OU
DEPARTEMENT
'n Beroernde dosent en 'n ewe beroemde
student het mekaar raakgeloop tydens die
aflegging vroeer vanjaar van die plegtige
verklaring van geheimhouding deur studente in die Maatskaplike Werk . Mev.
S.E.A. Loots , eggenote van die Minister
van Beplanning en die Omgewing en van
Statistiek, mnrJ.J. Loots,het in 1951 die
graad M.A. in Maatskaplike Werk verwerf.
H a ar promotor was prof. Erika
Theron, wat enkele jare gelede afgetree
het as hoof van die departement Maatskaplike Werk. Op die foto staan mev.
Loots (links) en prof. Theron in gesellige
luim. Minister Loot s was die gasspreker
by die geleentheid.

STELLENBOSSERS DOEN
BAANBREKERSWERK IN
OWAMBO
Baan brek er swer k o p die ge b ied van landbounavorsin g word tan s deur twee do sen te van die fakulteit van Landb ou in
Owambo gedoe n. Hull e is prof, F.J . van
der Merw e . hoof van di e departe rn en t
Vee kunde ( regs). en dr J .G .V . J ou bert ,
senio r lek tor in kke rbou en We id ingsleer
(heel regs). wat op versoek van die be tro kke staatsdepartement onder oek intel na d ie groei- en vleisproduksiepotensiaa l van d ie inh eem se beest ipe asook d ie
voedingswaard e en be hoo rlike be nu tt ing
van die natuurlike we iveld in hi erdie
no ordelike tui sland. Dil is in oo ree ns te rnming met die Univer sit eit se verklaarde
belofte om daad werklike h ulp te verl een
met d ie ontwikkelingswe rk in Ow am bo.
Oo r die werklike p ro d uk siepo tensiaal
van die O wam bo bee s (boonste foto) en
d ie voedingswaa rde van die weiveld in die
vloedvlak tes (osho nas) is daar min beken d . Beide is essensie le h ulpbronne in
hierdie afge lee land wat in d ie to ek om s so
ste r k o p sy landboupoten siaal sal moet
leun.

U.S . KRY
NUWE
TELEDRUK_
KER
PRESENT

n
uwe Siemens T I OO-teled ru kke r is
onlangs deur die firma Siemens S.A.
(Edms) Bpk aan die Universiteit geskenk
vir gebruik in die departement Elektrotegniese Ingen ieu rswese . Die tele dru kker sal
in vo.or- en nag~aadse lab.oratoriumkursusse vir opvoedingsdoeleindes, e n navorsings we rk op die gebied van telek om munikasie geb ru ik word .
Op di e fot o st aan mnr Co lin Ferreir a
(links), ' n d irekt e u r van di e firma. by rnnr
He n drik K irst en, se n io r lekt o r in Elektrotegniese Ingen ieur sw ese , wat in bevel
staan van opleidingskursusse in telekornmunikasie .
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LOUIS
PIENAAR
ONS NUWE
AMBASSADEURIN
FRANKRYK
Mnr en mev. Pienaar
Een van ons be langriks te d iplomat ieke
post e sal voo rtaan deu r ' n Oud-Matie
beklee word .
Hy is mnr Lou is Pienaar, L.V . vir
Bell ville , waf aa ngestel is as Suid-A fr ikaan se ambassadeu r in Par ys. Die vo rige
ambassadeu r, mnr A.B.F. Bur ger , is
elde rs heen verplaas.
H ier die Oud-M at ie h et ingeb or e verb inteni sse met Ste lle nbosch e n die politiek .
Hy is o p 23 J uni e 192 6 op St ellen bosch gebo re en sta m aan moed er skant
uit die ou Stiglingh-Familie van St ellen bosch . Sy o upa Sti glin gh was ee n van di e
st igte rslede van die
asion ale Part y in
191 6 , en was L.V . in di e ou Kaap se
parl em ent.
adat h y aan d ie Ho er J on gensko ol op
Well ington gemat riku lee r he t, het hy na
die nive rsiteit van S tellenbosch gekom,
waa r hy in 194 5 op 19-j ari ge ouderdom
die graad B.A . verwerf het.
1n sy tuden teja re was hy die kranige
agsteman van die onder 19 C-span. Hy
was in P.S.O. tuis. Pro f. J .e. de Wet , by
wie hy Regte gestudee r het , was ook sy
rugby-afri gter.
Mnr Pienaar het ho m daarn a verder in
die Regte be kwaam, en die graa d LL.B .
aan d ie Un iversite it va n Suid-Afrika verwerf.
ada t hy o p Brakpan en Ver een igin g
gewe rk het , was hy ' n jaar assiste n t-stadsklerk o p Geor ge. In 195 2 het hy inge-
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krewe proku reursklerk geword. Sedert
19 54 is hy verbonde aan 'n proku reursrnaatska ppy in Bellville.
Mnr Pien aar het eers na sy Stellenbosch-dae aktief in d ie pol it iek begi n
belangstel. Met die ver kiesing van 1948
was hy ver kiesingsage n t van d ie Eers te
Min ister , dr BJ . Vor st er , in Brakpan .
Hy het in 196 6 L.P .R . vir Bellville
geword, en he! hom in die Volk sraad sver kiesings van 196 6 en 19 70 in die kiesafdeling Simonstad ve rk iesbaar gest el.
Mnr Pien aar het aan Mati eland gese sy
stre we as arn bassa de ur in Fr ankryk sal
wees o m gro te r ko n ta k en be te r begrip
tu ssen die mense van d ie land en Suidfrika te bewerkste llig. Me t die no ue
ban de wat daa r reeds tussen Frankryk en
Suid-A frika bes taan, is d it ook belangri k
dat daar grote r ui truili ng van kultuu rgoede re sal wee .
Die verstewiging van kultuurbande
tu ssen ons en die Fran se Ie hom na aan
die hart. By dink byvoorbeeld aan die
o o r-e n-we e r-aan stelling van ku ltuu rattaches, en die "uit ruil" van kore tussen
die twee lande . Hy sou baie graag Ban toeen Male ier kore na Frankryk wil laat kom.
Een van sy grootste kul tuu rideale is
egte r om die Universiteitskoor van Ste llen bosc h in F rankryk te sien op tree .
" In m y ideaa l om ku lt uurverb in te nisse
uit te bou , sal ' n besoe k aa n Fr ankryk
deur die Un iversite itskoo r ' 11 hoogt epunt

wees," se mnr Pienaar. " Hierdie koor het
onder die be kwame leid ing van p rof.
Ph ilip McL achl an ongetwyfeld een van
die bestes - ind ien nie die beste nie - in
die we reld geword, en ' n besoek aan
Frankryk en ook ande r de le va n die
wereld sal van o nbe rekenba re waarde vir
ons lan d wees."
Mev. Pien aar , wat deur haa r man lie fdevol " Ou noo i" genoe m wo rd, is self ' n
Oud-M ati en ooi . V6 6r haar troue was sy
Isab el Maud van Niekerk, en het in di e
vro ee vyftigerjare 'n diploma in Handel
verwerf. Sy was in Harmonie tui s. Die
egpaa r het mek aar na hul stude n ted ae
on tmoe t, en het twee seu ns en 'n dogt er .
Die dog te r, Isabel , wil aa ns taa nde jaar
na Stellen bosch kom om Ar beid ster apie
te bestudeer, te rwy l die oudste seun ,
J aco bus, wa t ta ns o pleid ing in die Vlo ot
ondergaan, ho m in 19 77 aan die Un ivers ite it a stude n t in d ie Regte wil inskryL
Die jongste sprui t, Willie, is nog op skool,
en bly in 'n kos huis agte r wan nee r sy
ouers na Parys gaan.
Mnr Pienaar se hy gaa n na F ra nkry k
met aangename herinn er ings aa n sy Alma
Ma te r. Hy he t oo k nog fami lie op S te lle nbosch. Pro f. J ool van Wyk van die departernent Wy nkun de is get roud me t ' n
sus te r van mevrou Pien aar , terwyl mnr
Pienaar se e ie niggie , Rit a , getro ud is m et
mnr ick de Klerk , sen io r o n tw ik ke lingsbeam pt e van die Univer sit eit.
•

RIKASENNET
-ONS EERSTE
TV-NODI

n Oud-Matie he t weer geskiedenis gemaak!
Rika Sennett, die aanvallige jong ster
wat hoofrolle vertolk het in rolprente
soos Snip en Ri siepit en Die Square he t
die eers te vrou in Suid-Afrika gewo rd om
'n TV -prog ram aan te bie d.
Sy het in 19 70 , ' 7 1 en '72 op St ellen bosch in die dep art em ent Dram a gestudeer.
Rika raak skoon opgewonde as sy
gesels oor haar geskiedkundige beeldradio-uitsending.
Sy se sy was baie senuweeagtig. "Ek
sal dit natuurlik nooit vergeet nie; my
maagseer is aangetas - ek het nooit
eintlik daaraan gedink dat ek toe besig
was om r "kiedenis te maak nie,' het sy
skertsenr' gese.
Rika was in Mei vanjaar d ie ee rste vrou
in die Republiek wat as gasvro u of programleidster oor bee ldradio opgetree het.
"Ek moes die ro l van "gasvrou" speel
- ek moes die uittreksels van die week
bekend stel. Dit was n ie eintlik 'n volle
program wat ekself aangebied het nie,
maar ek was kort-kort op die skerm
deurdat ek na elke nommer wat vertoon
is, 'n aankondiging moes doen,' vertel sy.
Rika meen daa r moet o p die ge bied
van TV in Suid -Afrika nog baie gelee r
word . Sy se sy troo s haarsel f maar daaraan da t haar eerste uit sending 'n toe tsu it-

sending was en nog nie eintlik die ware
Jakob nie!
Sy doen op die oomblik vryskutwerk
vir die radio en TV en het kort voo r haar
vakansie in Mei 'n TV-reeks van tien
episodes bekend as Keert y d 11.30 vir die
S.A.U.K. voltooi.
Toe sy met Mati eland gesels het , het sy
geku ier op ' n plaas in die distrik Hoop stad.
Die jongste Afrikaanse rolprent waarin
Rika Sennett 'n hoofrol vertolk, is Oliekolonie. Die manlike hoofrol word vertolk deur Hans Strijdom. Hy was enkele
dae voor Rika die eerste man wat in
Suid-Afrika 'n TV-program behartig het.
Die kritici se reaksie op R ika se ee rste
beeldradio-op trede was oo r die algemeen
gunstig, maar sy se sy verk ies verhoogwerk bo radi o-, beeld radio- en rolprentwerk.
"Op die verhoog weet mens na elke
aand se optrede hoe die mense daaroo r
voel. Dit is natuurlik nie die geval by die
radio en TV nie en ook nie by rolprentwerk nie."
Rika het verlede jaar drie maande lank
opgetree in die baie geslaagde revue,
Ada m's Spect acular. Sy se sy het elke
oom blik daarvan geniet.
In haar Mat ie-dae was Rika onde r meer
Karn avalko ningin - dit was in 1972 .

RIA OLIVIER

Hierd ie ervare toneelmens het as verhoog- en radiospeels ter en veral as regisseuse reeds diep spore in die frikaanse
toneellewe getrap. Sy het in die de rt igerja re haar buigi ng as to neelspeelster in die
geselska p van Wena
au de gernaak, en
h aar lat er by Andre Hu guen et aangesluit.
In die tyd het sy vir sewe jaa r lank die
land as spee lste r deurreis.

KRY DRIE
BLARE-PRYS
VIR BESTE
REGIE
R ia Olivier. die eggenote van pro f.
Fred Ie Roux wat hoof is van die departement Drama op Stellenbosch. het die Drie
Blare-toekenning vir die be te regie van
1974 ontvang.
Die toe kenning is gemaak vir haa r
studente-aanbieding van Ses Personasies
op soek na 'n Skrywer.

Haar eerste opvoering as regisseuse was
in die veertigerjare vir die Akademie van
Dramakuns. Met haar opvoering in 1956
van DJ . Opperman se Periandros van
Ko rin the , met Fred Ie Roux in die hoofrol, het sy haarself as regi seuse gevestig.
Daarn a he t sy Opp erman se Vergelegen
opgevoer. In be ide gevalle was dit die
eerste keer dat Opperman se werk op die
plank e gebring wo rd.
Haar wer k as regisseuse het sy op
Stellenbosch voo rtgesit toe haa r man 'n
klompie jare gelede hoof gewo rd het van
die departemcnt Drama op Stellenbosch.
Sy was onlangs weer in die nuus met haa r
baie geslaagde opvoering van Adam Small
se Kan na hy ko hystoe me t die studente
van die dep art ement Drama.
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S6 het die Oud-Maties oral" in groot getalle by die uitvoerings
opgedaag. Op die boonste foto kan 'n klompie gesien word waar
hulle na die uitvoering op Potchefstroom om prof. en mev.
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McLachlan saamdrom. Op die onderste foto staan die "OudMatiekoor" van Rustenburg gereed! Pieter Jacobs, wat aan die
hoof was van die reelinqs daar, staan links van prof. McLachlan.

I.

n rekordo pkoms, het die biltong-fase van die toer begin!
Kuruman is gevolg deur 'n ewe geslaagde uitvoering in Vryburg,
waar Dawid Viviers en sy span reusewerk verrig het. Hy is veral
mooi bygestaan deur J.J. Scholtz van Coetzersdam. Dis op
Vryburg dat die hele koor 'n knop in die keel gekry het oor die
primere skooltjie wat honderde kilometers per bus gery het om na
hulle te kom luister.
In Welkom het die oud -P.S.O.-Iosskakel Willie Seidel met 'n
flinke stukkie spel gemaak dat die groot en swierige Ernest
Oppenheimer-teater byna uit sy nate gebars het - kompleet
soos Coetzenburg op 'n Saterdagmiddag wanneer die Maties
uitdraf - en op Ladybrand moes ds H. Taute ne t een keer sy
stem dikmaak om die saal vol te kry!
Ladybrand is gevolg deur Ficksburg en Bethlehem , waar L.C.
Wagener en S. de Jager onderskeidelik saam met die koor die note
laat rol het! Op Ficksburg he t oud-koorlid Eunice de Villiers een
van die onverbiddelikste rugbygangers in die Vrystaat omgepraat
om sy twee toetskaartjies (vir die eerste toets tussen die
Springbokke en die Franse in Bloem font ein) weg te gee om liewer
na die koor te ko m luister, en op Beth lehem het groo t Hen ry
Knobel se ou d-Wilgenhoffer-vroutjie Christine (haa r moe der was
jare lank koshu ismoeder van die koshuis) en haar span helpers
gewys dat die Oud -Maties net so goed kan koskook as wat die
Maties kan sing.
Op Sasolburg het Dawid de Villiers en Hendrik Potgieter die
koor op die deeglike Sasol-wyse ontvang (hulle is ook OudMaties! ). 'n Onvergeetlike ervaring daar was toe die koor vroeg
die oggend na die uitvoe ring toegelaat is om in die half-voltooide
Etien ne Rousseau-teater vir die werksmense te sing, en dit byna
was asof selfs die hope stene en steiers in eerbied staan en luister
he t.
Danksy Pieter de Villiers se kenmerkend deeglike beplanning
in Potchefstroom , het die koor daar in 'n stampvol Konservatori umsaal gesing. Selfs die paadjies en aile ander beskikbare
ruimtes het volgesit van die ko nsertgangers.
VIr

KAAPSE
OUD

-

MATIES
KRY OOK
'n KANS!

Na Potche fstroom was dit weer Rusten burg, waar Pieter
Jacobs en die do rp se hele Oud-M atiebevolking alles in die stryd
gewerp het om te sorg vir 'n skitter-uitvoering daar. So het sy
vrou byvoorbeeld meer as 150 kaartjies self gaan verkoop!
In Springs, waar die reelings in die hande van die Stadsraad
was, het die groepie Oud-Maties daar hulle ook deeglik laat geld.
Pretoria se Oud-Maties, met Riel Cillie (Klein Klein-Gawie) aan
die spits, het gesorg vir 'n propvol Unisa-saal weke voor die tyd.
Die gehoor daar het byna sonder uitsondering uit Oud-Maties
bestaan . Dis in Pretoria, waar die koor op dieselfde dag as die
tweede rugby toets teen die Franse gesing het, dat iemand die
noodoproep gemaak het: hy sal twee toetskaartjies verruil vir
slegs een koorkaartjie!
Vanjaar se toer was in vele opsigte 'n triornftoer. Die
samewerking van die Oud-Maties was 'n besieling, nie net vir die
koor self nie, maar ook vir elkeen wat die belange van die
Universiteit van Stellen bosch op die hart dra . Soos dit ook hoort,
het die Oud-Matie s oral gepraat van "ons koor",
Die besond ere toewy ding en opofferinge van elke koo rlid en
veral van hul leier, prof. Philip McLachlan, wat reeds vir twintig
jaar die siel en wese van die koor is, is ryk lik beloon met hulle
skitteren de welslae. Koerant opskrifte soos: " Stellenbosse koor ' n
musikale bele wen is" (Oggendblad) en "Choir weaves magic"
(pretoria News) weerspieel die geweldige indruk wat die koor op
sy gehore gemaak het.
Plaaslike instansies wat gebaat het by vanjaar se uitvoerings is
die Hospitaalraad op Carnarvon, die Gedenk- Kinderhuis op
Ladybrand, en die Rapportryers van Upington, Ficksburg en
Bethlehem. Die instansies sal hulle deel van die winste aanwend
vir liefdadigheid.
et voor die afgelope toer het die koor 'n uitvoering in die
Kleurlingdorp Idasvallei gehou, die opbrengs waarvan vir die dorp
self aangewend sal word.
Die koor hou vanjaa r nog 'n hele aantal uitvoerings ten bate
van liefdadigheid.

Die Universiteitskoor hou op 13
September sy eerste lente-uitvoering vir die Skiereilandse DudMaties in Parow se Burgersentrum.
Die besluit om elke jaar uitvoerings
vir die Oud -Maties in die gebied te
hou, volg op herhaalde versoeke
deur die Oud-Maties self.
In die Noordelike Voorstede en
omgewing aileen is daar oor die
vierduisend Oud -Maties en hulle
rretgeselle. Ongelukkig is daar net
plek vir 1 300 mense in die sentrum, en Oud-Maties word dus aangeraai om hulle plekke vroegtydig
te bespreek. Dit kan in Parow gedoen word by Nasionale Boekwinkels, en in Bellville by Kempenville-Apteek. Die Koor is uitgenooi
om in Julie 1976 op te tree by die
twaalfde Kongres van die International Society of Music Education
in Montreux in Switserland, en ook
om uitvoerings te hou in Wes·Duitsland, Belgie en Frankryk.
Die opbrengs van die uitvoering in

Parow sal aangewend word om die
reiskoste te help dra, Met hulle
teenwoordigheid op die aand van
13 September kry die Oud-Maties
dus nie slegs die geleentheid om by
te dra tot 'n genoeglike Oud-Matieaand nie, maar sal hulle ook help
om die Universiteitskoor oorsee te
stuur.
By die geleentheid sal die Koor se
nuwe stereo-Iangspeelplaat ook te
koop aangebied word. Die plaat,
wat deur Brigadiers vervaardig is,
word beskou as die mooiste wat die
Koor tot dusver gemaak het.
Van die liedere wat die Koor vanjaar tydens die inhuldiging van die
Staatspresident, dr N. Diederichs,
gesing het, kom daarop voor, asook
verskeie liedere waarmee die Koor
gaan toer het en ook in Parow gaan
sing. Dit kan teen R5,50 bestel
word by die Bestuurder, Universiteitskoor, Departement Ontwikkeling, Universiteit van Stellenbosch,
Stellenbosch 7600.
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MUSIEK

Mnr Dana de \Vaal van Kuilsrivier ( B.Ius. I) en mej . Brigitte Brem er van Preto ria ( B.A.Mus . III ) het die Un iversite it se
mu siekbeurse vir vanja ar o ntva ng. Die

landswye Junior F.A.K .-beurs is aan mej.
Chri stine Appel (B.Mus. I) toegeken. Op
die foto staan van links mej . Appel, mnr
De Waal en mej . Bremer.

Die Roux van der Poel-pryse vir Gevorderde Rek eningkunde en Ge vorderde
Ouditkunde, en die pry s van die Kaapse
Gen o ot skap van Geoktrooi eerde Rekenmee ster s vir die twec vakke, is vanj aar
deu r mnr AJ. Basson verower. Mnr Baso n he t verle de jaa r die S.T.R. o p Stellen-

bosch verw erf. Op die foto ver skyn mnr
Basson (links) saarn met prof. Johan
Matthcc , hoof van die departcmcnt
Rekeningkunde, en rnnr D. Truter (regs),
toe na g voor itter van die Kaap se Genootska p van Geoktrooieerde Rekenmee sters.

HANDEL
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LANDBOU

Die nagraadse J.L. Irvin Rurnevite-studiebeurs van Sentrachern is vanjaar aan rnnr
Jens Kargaard toegeken. Hy is 'n
M.Sc .-student in Landbou (Veekunde).

TEOLOGIE

Hier ontvang mnr Kargaard (middel) die
beurstjek van dr W.M. O'Donovan van
Rumevite (Edms) (Bpk), terwyl sy studieleier, prof. Frans van der Merwe toekyk.

'n Allesomvattende Duitse akademiese
uitruilbeurs ten bed rae van sowat RS 000
is onlangs aan die 25·jarige mn r Bobby
Lo u bser, ' n studen t in sy finale jaar aa n
die Kweekskool op Stellenbosch toegeke n. Hy ka n daarm ec sy studies voo rts it
aan die Uni versit eit van Tubingen .
' n FeitIik soo rtge lyke Rotarlerbeurs
vir 1975 -1 976 vir nagraadse stu d ie in
Wes-Duitsland is ho m ook aangebie d. Die
Rotarierklu b van die Strand het aansoek
gedoen dat hy 'dit kry.
Mnr Loubser het die grade B.A.,
Honneurs-BiA. en M.A ., cum laude, aan
die Un iversiteit van Stellenbosch verwerf.
Hy beoog om hom op Stellenbosch vir
sy doktorsgraad in die teologie in te skryf
en dan in Wes-Duitsland navorsing te
doen vir die verwerwing daarvan. Sy
proefskrif sal oor die begrip "nederigheid" in die uwe Testament handel.
Mnr Loubser is die kleinseun van die
bekende Stellenbosse rugby-Springbok
van jare gelede wie se naarn hy ook gekry
he t. Sy vader, mnr Coenraad Loubser is
landmeter op Stellenbosch.
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Matieland het die afgelope paar maande
met leedwese verneem van die heengaan
van verskeie bekende Oud-Maties, dosente
en oud-dosente van die Universiteit, en
betuig graag sy diepste meegevoel met die
naasbestaandes.
Die hoof van die departement Beeldende
Kunste aan die Universiteit van Stellenbosch en 'n bekende in kunskringe in
Suid-Afrika, prof. O.E.A. (Otto) Schroder
is in Junie na 'n kort siekbed in die
StelIenbosse hospitaal oorlede.

Prof. Schroder is aangestel as hoof van die
departemen t Beeldende Kunste toe die
departemen t in J anuarie 1963 aan die
Universiteit van StelIenbosch gestig is.
Hy het veral bekendheid verwerf met sy
pastel-skilderye, Sowat vier maande voor
sy dood het hy 'n geslaagde uitstalling in
Kaapstad gehou.
Die portret-skildery van die vorige rektor
van die Universiteit van StelIenbosch,
prof. H.B. Thorn, wat in die H.B. Thornteater hang, is deur prof. Schroder gemaak.
Deur die toedoen van prof. Schroder was
die Universiteit van StelIenbosch se departement Beeldende Kunste onder die
eerstes aan ' n Suid-Afrikaanse universiteit
wat ook voorsiening gemaak het vir toegepaste kuns.
Prof. Schroder is op 12 Fe bruarie 1913 in
Londen gebore. In 1919 het hy saam met
sy ouers na Duitsland gegaan waar hy in
Keulen en Hamburg skoolgegaan het.
Hy was van 1933 tot 1938 student aan
die Kunsakademie in Hamburg en het
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gestudeer onder bekende leenneesters
soos Oscar Boegel en Hermann Junker.
Hy het in 1938 na Kaapstad gekom. Later
het hy na Windhoek verhuis waar hy 'n
kunssentrum vir skoolIeerlinge gestig het.
Op grond van die gehalte van die werk
van sy leerlinge is hy genoem as lid van
die International Society for Education
Through Art van UNESCO. Van sy leerlinge het ook in Duitsland die toelatingseksamens vir verdere stu die aan die Duitse
Akademie met goeie gevolge afgele.
Hy het ook in Windhoek 'n tak van die
S.A. Kunsvereniging gestig. As kunstenaar
het hy 'n eie styl ontwikkel en is spoedig
erken as een van die beste kunstenaars
wat die lewe in Suidwes uitgebeeld het.
Prof. Schroder was ook direkteur van die
Universiteit se Kunsmuseum waar hy
keurige kunsuitstaIIings gereel het. Van
die uitstallings was uniek aangesien hy by
kere skilderye spesiaal uit die buiteland
gebring het om op StelIenbosch uit te
stal.
Hy was egter ook 'n veelsydige kunstenaar en kon al die media van die skilderkuns gebruik - olie, akwarel en pastel.
Hy het die tegnieke van grafiese kuns
geken en was bedrewe in die toegepaste
kuns. Hy het rnetaalwerk , ernaljewerk,
muurdekorasies en muurskilderye gedoen.
Prof. G.P.1. Triimpelmann , afgetrede professor in die departement Duits, het prof.
Schroder baie jare lank goed geken - nog
lank voor hy die eerste hoof van die
departement Beeldende Kunste aan die
Universiteit geword het.
Prof. Triimpelmann het in 'n huldeblyk
onder meer gese: "In my lang lewe het ek
geen kollega geken wat sy werk met
groter toewyding verrig het 'en die belange
van sy departement en universiteit meer
op die hart gedra het as Otto Schroder
. "
me.

Prof. Avril Malan wat aan die Universiteit
van StelIenbosch gestudeer het en bekendheid verwerf het as akadernikus ,
politikus en ekonoom , is in Julie vanjaar
in sy strandhuis op Glenmore langs die
atalse suidkus in die ouderdom van 77
jaar oorlede.
Hy was die vader van die Hoof van die
Leer, Iuitenant-generaal Magnus Malan en
van die gewese Springbok-rugbykaptein,
Avril Malan. Sy dogter Cecile was 'n

Springbok in skyfwerp.
Hy was jare lank Volksraadslid vir Gezina
en ook Adjunk-Speaker van die Volksraad. In die dertigerjare was hy lid van die
Akademie vir Wetenskap en Kuns. Hy was
oak voorsitter van die direksie van Volkskas. Sy doktorsgraad het hy in 1927 aan
die Universiteit van Cambridge verwerf.
Prof. Malan sal deur die Universiteit van
StelIenbosch ook altyd onthou word vir
die pragtige skenking van die versameling
van 72 akwarelIe van die kunstenaar
Solomon Caeser Malan. Hy het dit in
Londen teen 'n hoe bedrag gekoop en dit
was sy wens dat dit aan sy Alma Mater
"vir Suid-Afrika" gegee word. Hy het die
waardevolIe versameling op 10 Mei 1971
aan die Universiteit geskenk.
Hy word oorleef deur sy vrou, twee seuns
en twee dogters .

Prof. W. Boeddinghaus wat in die vroee
sestigerjare lektor in Duits aan die Universiteit van Stellenbosch was, is in April
vanjaar oorlede.
Hy was ten tyde van sy afsterwe hoogleraar in Duits aan die Randse Afrikaanse
Universiteit in Johannesburg. Prof. Boeddinghaus het StelIenbosch in 1964 verIaat.

Ds A.G.E. van Ve1den, gewese Assessor
van die Kaapse Sinode van die N.G. Kerk
en 'n man wat hom op StelIenbosch as
predikant bekwaam het, is in Mei op
Sornerset-Wes oorlede. Hy was 80 jaar

oud.
Hy het as leraar van verskeie gemeentes
gedien. onder meer in die loedergemeente op Stellenbosch en later in die
gemeente Stellenbosch-Wes. Hy was leraar
op Stellenbosch-Wes toe hy afgetree het.
Hy het hom in 1964 op Somerset-Wes
gevestig.
.
Ds Van Velden word oorleef dsur sy
vrou, ses kinders en 24 kleinkinders.

'n Agterkleinkind van die eerste ds
Andrew Murray van die N.G. Kerk wat
die graad B.Sc. aan die Universiteit van
Stellenbosch verwerf het en in die vyftigerjare hoofbestuurder van Ou Mutual
was, is in Julie in die ouderdom van 73
jaar in Kaapstad oorlede. Hy is rnnr.
Thomas Abbott (Tom) Murray.
Die oorledene het in 1958 uitgetree as
hoofbestuurder van Ou Mutual maar was
tot sy dood 'n direkteur.
Mnr. Murray was getroud met mej. Helen
Hoets. Sy het hom sewe jaar gelede
ontval. Hulle was die ouers van een seun
en drie dogters.

Brigadier Johannes Pienaar, broer van die
afgetrede redakteur van Beeld, mnr
Schalk Pienaar, is in Mei vanjaar in
Pretoria oorlede. Brigadier Pienaar het die
grade B.Sc. en M.Sc. aan die Universiteit
van Stellenbosch verwerf.
In die Tweede Wereldoorlog het hy in
Noord-Afrika geveg en is by Mersa
Matruh gevange geneem nadat hy 'n
ammunisieopgaarplek voor oprukkende
Duitse magte die lug ingeblaas het.
Hy was vier jaar krygsgevangene en was in
'n kamp saam met sir De Villiers Graaff.
Hy laat sy eggenote Eileen agter.

og 'n bekende Oud-Matie wat vroeer
vanjaar in Pretoria dood is, is ds Andries
Burden. Hy was daar leraar van die .G.
gemeente Villieria. Hy is op Stellenbosch
begrawe.
Ds Burden het ook in die gemeente
Maitland , Strand- oord, Krugersdorp-Wes
en Waterval gedien.
Hy word oorleef deur sy eggenote en
twee kinders - 'n seun en 'n dogter.

Dominee D.S.S.F. (Danie) Pienaar wat
aan die Kweekskool op Stellenbosch gestu deer het, is in April vanjaar kort voor
sy 32ste verjaardag aan 'n ongeneeslike
siekte in Port Elizabeth oorlede.
Hy was predikant op Hofmeyr en is ook
daar ter ruste gele.
Voordat hy in 1973 na Hofmeyr beroep
is, was ds Pienaar leraar op Venterstad,
wat ook sy eerste gemeente was.
Hy word oorleef deur sy vrou en twee
jong seun tjies.

Dr Marie Hermine lise Thiele, wat haar
opleiding as landboukundige in haar
vaderland, Duitsland, gehad het en hoof
was van die Universiteit van Stellenbosch
se Landboubiblioteek, is vroeer vanjaar in
die Stellenbosse hospitaal oorlede.
Sy het tien jaar by die avorsingsinstituut
vir Vrugte en Vrugtetegnologie op Stellenbosch gewerk en in 1968 by die
Landboubiblioteek in diens getree. Twee
jaar later het sy hoof van die biblioteek

geword.
Haar groot lewensideaal was om dit die
bes toegeruste en doeltreffendste Landboubiblioteek in die land te maak.

Nog 'n bekende persoon wat in April
oorlede is, is dr A.B.W. Ferreira wat
sedert die stigting van die Universiteit van
Stellenbosch se departement Oogkunde
aan die roer van sake was.
Dr Ferreira het eers in Kaapstad gepraktiseer en was ook verbonde aan die Karl
Bremer-Hospitaal. Die vrug van sy arbeid
is egter by die Tygerberg-Hospitaal te
vind waar die departement Oogkunde van
die Universiteit van Stellenbosch, hoofsaaklik deur sy toedoen, gegroei het tot
wat dit vandag is. Hy was ook stigter van
die Kaapse Oogbankstigting.
Dr Ferreira word oorleef deur sy vrou en
vier kinders.

'n Oud-Matie wat horn as koerantman
onderskei en groot bekendheid verwerf
het oor die radio, mnr H.J . (Duiwel) de
Villiers, is in Junie in die ouderdom van
73 jaar in die hospitaal op Sorrerset-Wes
oorlede.

Hy het as jongman na die Universiteit van
Stellenbosch gegaan om hom as predikant
te bekwaam maar sy bynaam, Duiwel,
was een van die redes waarom hy besluit
het om na 'n ander kursus oor te skakel.
(Dit is afgelei van die Engelse woord Devil
- die eerste vyf letters van sy van.)
In 1927 het rnnr De Villiers lid van die
redaksie van Die Burger geword. Kort
voor sy aanstelling 20 jaar later as redakteur van Die Oosterlig, was hy plattelandse redakteur van Die Burger.
Hy het gedien as redakteur van Die
Oosterlig tot 1955 toe hy uitgetree het.
Daarna was hy sewen tien jaar lank lid van
die Radioraad, o.m, tien jaar as ondervoorsi tter.
Hy word oorleef deur sy vrou, Mimi, en
twee kinders.

Die voorsitter van die Kaapstadse Prokureursvereniging, rnnr P.M. Lombard, is
onlangs na 'n lang siekbed oorlede. Hy
het hom op Stellenbosch in die regte
bekwaam en was sedert 1947 verbonde
aan 'n prokureursfirma in die Moederstad.
Mnr Lombard was van 1969 tot 1971 en
weer van 1973 tot met sy dood voorsitter
van die Kaapstadse Prokureursvereniging.
Hy word oorleef deur sy vrou, twee seuns
en 'n dogter.

'n Bekende persoonlikheid in skolesport
in die Westelike Provinsie, die Oud-Matie
mnr Gerhard Lombaard, is in Mei vanjaar
in Madrid, Spanje, oorlede. Hy was 30
jaar oud.
Mnr Lombaard was onderwyser in Afrikaans en Geskiedenis aan die Hoer Seunskool Rondebosch.

Mnr J.J. (Pine) Pienaar, een van die groot
Matie-sportrnanne van weleer, is enkele
maande gelede op Potchefstroom dood.
Hy het Suid-Afrika op die atletiekbaan
verteenwoordig en ook vir die Westelike
Provinsie rugby gespeel. 'n Tydgenoot van
mnr Pienaar het hom bestempel as 'n
"ware heer en 'n man wie se sportrnangees vir elke sportgeesdriftige 'n pragtige
voorbeeld was."
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KIMBERLEY
SE
OUD-MATIES
HOULEKKER
SAAMTREK
Die Oud -Maties van Kimberiey het op 18
April vanjaar 'n baie geslaagde saamtrek
gehou . Met die bekwame en sjarmante
mev. Clasie Theron aan die roer van sake,
was die gesellige byeenkoms een van
Kimberl ey se hoogtepunte van 1975.
Die Vise-Rektor prof. W.L. Mouton, was
die geleentheidspreker.
Op die boonste foto gesels mev. en prof.
Mouton met mev. Clasie Theron, voorsitster van die Oud-Matie-Skakelkomitee, en
mnr Ters Theron. Op die middelste foto
verskyn, van links na regs, mnr F.J.C.
Swiegers, mev. J.C. Kooij en mnr L. v.
Zyl. Die twee mooi Oud-Matienooiens
onder links is mej. F. Blom en mev. S.
Pullen. Onder regs wens ds W. Fullard en
mev. C. Roux mekaar sterkte toe.
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OUD-MATIES
VAN TZANEEN
VROLIK
BYEEN

Die Oud -Mat ies van Tzaneen - daar is 'n
hele klompie van hulle - het vroeer
vanjaar gesellig byeengekom.
Hulle is toegespreek deur mnr Andries
Esterhuyse. Adjunk-D irekteur van Onto
wikkeling van die Universiteit. Mnr
Willem Dreyer van d ie Johannesburgse
kantoor van d ie Departement het ook d ie
funksie bygewoon.
Op die foto verskyn sommige van die
Oud-Maties wat daar was . Hulle is van

OUD-STUDE TEKLUB
I LONDE GESTIG
' n Klu b vir oud-stu den te van Suid-Afrikaanse un iversiteite is in
Londen gestig. Dit staan bekend as die South African Universities
Club (UK) (Suid-Afrikaanse Universiteiteklub (UK)).
Lidmaatskap van die klub is oop vir aile oud-studente van
Suid-Afrikaanse universiteite en hulle eggenote/eggenotes, asook
gewese personeellede van die universiteite. Erelidmaatskappe
word ook toegeken.
Die doelstellinge van die klu b is om die algemene welvaart van
Suid -Afrikaanse universiteite op so veel terreine as moontlik te
probeer bevorder, belangstelling van oud- studente in hulle eie en
ander Suid-Afrikaanse universiteite te stimuleer, vergaderings,
lesings, sosiale byeenkomste en ander aktiwiteite te reel met die
oog op nouer skakeling tussen oud- studente om daardeur 'n
gemeenskaplike belang te bewerkstellig en 'n gerneenskaplike
kultuurplatform te skep, en om donasies aan Suid-Afrikaanse
universiteite te maak soos en wanneer fondse beskikbaar word.
Oud-Maties wat hulleself in Londen bevind , kan vir meer
besonderhede skakel met die voorsitter, mnr Bernard Wiehahn , by
Fitzhardingestraat 3, Londen , WI H 9PN.

links na regs, agter: Mev. P. Marais. mnr
P. Marais, mev. J . Human. dr J . Hum an.
mev. V. Labuschagne. mnr C. Labuschagne, mev. H. Freysen, rnnr P. Frevsen. mnr
W. Dreyer, mev. M. Grobbelaar, mnr B.
Grobbelaar en mnr P. Hoffman, en van
links na regs. voor: Mev. D. Smit, mnr A.
Theron. mnr D. Smit , mnr Van der
Merwe, rnnr A. Est erh uyse. mev. Ver·
woerd, ds Hendrik Verwoerd en mev. J.
Hoffman.

SAAMTREK
IN DURBAN
Die Alumni-Skakelkomitee van Durban
reel 'n saamtrek vir die Oud-Maties van
Durban, Pietermaritzburg en die omliggende do rpe.
Die saam trek vind op Dinsdag 16
September 1975 in die Hotel Edenroc,
Durban plaas.
Mnr Con Botha en sy reelingskornitee
rig 'n vriendelike uitnodiging aan aile
Oud-Maties in hierdie gebiede asook aan
Oud-Maties wat op 16 September op
besoek in Durban sal wees om hierdie
saamtrek by te woon. Dit beloof om 'n
gesellige byeenkoms te wees. Die groep
Oud-Maties wat met die S.A . Vaal in
Durban op besoek sal wees, sal ook die
byeenkoms bywoon . Daar sal seker lekker
gesels kan word met ou studentemaats.
Persone wat die funksie wil bywoon ,
moet asseblief so gou as moontlik in
verbinding tree met mev. E. du Toit,
Sanlam, Posbus 2086 , Durban 4000 (telefoon 65541) .
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MNRJAMES
HON/BALL
END/E
IIU/TDEELPAK HU/S"

"Wat wou jy nie verstaan nie! .J y hou jou maar so onnooslik! "
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Deu r: Koo s Oo sthuysen

Wan neer daar vandag na die reusevragmot ors en die gro ot pakhuis van die
Universiteit gekyk word, is dit baie in teressant om teru g te blaai na die dae van
die Universiteit se uitdeelpakhu is onde r
behee r van mnr J ames Honiball wa t voor
hy na St ellenb osch ve rhuis het , ' n on derwyser in die distrik Mossel baai was.
Dit he t meegebring dat sy seun, T .O.
Honiball, sy studie op Stellenbosch begin
en later oorsee voltooi het.
Die Honiball-hu rno r wat sy seun landswyd beroemd gemaak het, is egter duidelik van mnr J ames Honiball atkomstig.

In Eikestadnuus van 9 Mei 1975 skryf
mej. Annie Hofmeyr dat rnnr Honiball se
kantoor in Birdstraat was en meld sy dat
rnnr Ralph Cluver die staaItjie vertel het
van hoe rnnr Honiball op 'n dag in die
twintigerjare 'n rekening in Engels van
Gebr. De Wet ontvang het.
Mnr Honiball het teruggeskryf dat hy
die rekening in Afrikaans wit he. Per
kerende pos is aan die versoek voldoen en
is die rekening gelewer aan Mnr J.
Heuningbal , Voelstraat, SteIIenbosch.
Soos iemand tereg opgemerk het, het
die inkoper van voorrade ook maar bitter
gehad in die goeie ou tyd toe StelIenbosch nog jonk was.
Op 24 Desember 1919 skryf mnr
Honiball aan "Amice" (moontiik die
Registrateur): " Ik heb bericht ontvangen
van de Bestierder van de Distr. Bank, dat
ek de stoor met de andere kamers van
Jurgens en Naude krygen vanaf I Januarie
tegen £60 per jaar."
Maar nou kom die knoop: "Zy zyn
echter niet bereid om toegang te verienen
tot de trap uit hun voorste wacht-kamer.

"Wy zullen nu maar onze koppen
moeten by-elkaar teneinde de bovenste
kamers te kunnen bereiken door middel
van de ander trap uit die voorste stoorkamer."
Hoe Iietlik toon mnr HonibaII se taal,
idioom en spelling reeds die ontwikkeIing
van Afrikaans met bv. "onze koppen",
Om hom uit sy penarie te help, gaan
hy die hulp inroep van koppe soos Boy,
Jan Morkel en Wakkie Krige.
Op 15 Maart 1920 roep rnnr Honiball
die hulp in van die Registrateur omdat
"zaken niet lopen zoals die behoren te
zyn tussen een van de Huismoeders, mev.
P. van der Merwe, te Prima, en myzelf en
ik wens u vriendelik te vragen een onderzoek in te stellen.
"Zy schynt gedetermineerd te zyn
alles voo r my zo moeilik te maken, en my
ook te beledigen.
"Aardappelen, uien , enz . waarvoor ik
geen plaats heb, wi! zy niet meer dan een
zak op een tyd ontvangen . .. Zy heeft nu
al met my scherpe uitvaIIen gehad omtrent koffie, uien, aardappelen en lampolie .. . Met de andere tien huismoeders

ben ik sover goed over weg gekommen."
'n Nota op die brief toon dat die
Registrateur op 24 Maart 1920 mev. Van
der Merwe gespreek het, maar die dame se
van was duideIik nie Van Vreeden nie!
Op 20 November 1920 skryf hy aan
"Het Koshuis Komitee" dat dit 'n onmoontlike saak is om met die "Huismoeder van Prima op behoorlike wyze
over weg te kornen."
Selfs die forse rnnr Paul Roos was vir
die huismoeder lugtig want dit is aan hom
opgedra "te trachten een goede verstandhouding tussen ons teweeg te brengen,
doch hy Iiet my twee dagen tervergeefs
wachten."
In 'n nota skryf rnnr Honiball dat rnnr
Roos tog op sy kantoor was, maar dat hy
hom nie daar gekry het nie.
(Die Hoer Seunskool was toe nog
onder beheer van die Universiteitsraad
wat , soos tot vandag , die Paul Roos-Gimnasiumkomitee benoem. In Prima en Industria was toe skoolseuns en in Quarta en
Tertia universiteitstudente. Die koshuise
was almal op die terrein van die huidige
P.R.G.-koshuise.)

"Met de andere tien huismoeders ben ik zover goed over weg qekomen. " V .l.n.r.: Mev. Van der Merwe, Oom Polla, mnr. Heuningbal.
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Bereplek he t 'n probleem gebly en mnr
Hon iball wou graag op groo t skaal en op
gelee tye wanneer seisoenspryse laer was,
soveel moontlik aankoop.
In die somer wou hy brandhout inkoop, asook "aardappelen, potats, pornpoenen en uien", Soms het die "perishables" hom baie hoofpyn besorg. (Wat
sou hy vir 'n groot koelkamer wou gegee
het? )
Die inflasie het hom ook gedruk en op
19 Mei 1920 vra hy beleefd dat die
komitee sy salaris 'n weinig moet verhoog
"daar ik het haast onmoge lik vind met
myn tegenwoordige salaris uit te komen
wegens de hoge prysen van lewensmiddelen."
' n Kant aant ekening in po tlood gee die
bedr ag van £45 0 wat moontli k die jaa rlikse salaris aandui.
Dat die Universiteitsraad van daardie
dae nog tyd gehad het om ook op die
besonde rheidjies te let , blyk uit ' n briefie
van die Registrateur , mnr DJ . Ackermann ( 1917 - 1923). waarin hy onder
datum 17 J unie 1920 in pron t Afrikaans
skryf: "Ek het opdrag U mee te deel dat
die Raad besluit het U, na advies van 'n
komitee bestaande uit die Registrateur. dr
Cillie en mnr De Waal, te magtig 'n
hoeveelheid koren te koop."
Opmerklik dat so 'n gewigtige komitee
niks meld van die werklike hoeveelheid of
pryse nie. Dit is nou waarlik 'n geval van
waar die beginsel goedgekeur is!
Van uit die "Uitdeel Pakhuis" skryf
die Universiteit se " Inkope r" dat vervoermidde ls na die koshuise uilers primitief is.
" Reparasie aan kar en tuig is die laaste
jaa r £8 gewees, en ek sal alweer twee
nuwe wiele moet laat inset ." Die donki es

Die koshuis Prima, 50 05 dit vroeer jare
daar uitgesien het. Die kwaai mevrou Van
der Merwe wat vir mnr Honiball soveel
moeilikheid besorg het, is darem nie een
van die dames wat onder die eikeboom
sit nie! Die foto is in 1909 qeneern. nog
voordat mev. Van der Merwe die koshuismoeder geword het.
Dit is waarskynlik by die einste voordeur,
net agter die twee knape by die boo m,
dat mnr Honiball bittere tve beleef het
onder 'n vloedgolf van raaswoorde van
die koshuisrnoeder, oo r wie hy later sou
kla dat "zaken niet lopen zeals die
behoren" tussen hulle nie.
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veroo rsaak ook baie prob leme, ergem is en
skade aan mense se tuine wanneer die
hekke oople " ... en soms is die donkies
dae lank op soek."
Dan kom die groot versoek: "Ek wil
dus baie graag u beleef vra of u my nie
met beter vervoermiddels kan voorsien
nie, soos 'n kleine ligte motorlorrie. Ek sal
dankbaar wees as daar 'n verandering kan
kom voordat die reentrnaande kom.
"By voorbaat baie dankic ."
Oor die dae vertel mnr T.O. Honiball,
wat die lekeninge spesiaal vir Iatieland
gemaak het, soos volg:
"Ek onthou nog as seun die ellende
wat my vader en veral ou Danie Michau
mel die mev. Van der Merwe gehad het,
Danie was die enigste hulp wal my vader
gehad hel. Hy was so ' n tingerige, benerige Kleurlin g. Hy het jare en ja re vir my
vader gewerk en was net so deel van
daardie besigheid soos enige donkie,
paneelwa of 'n mevrou Van der Merwe!
"As ek reg onthou, het Danie eers 'n
stootkarretjie - soos die vrugteverkope rs
in Kaapstad - gehad waarmee hy die
bestellings by die koshuise gaan aflaai
het, Die het later plek gemaak vir die
eendonkiekarretjie en daarna die " Chev,
Van".
.. 1y vader moes Danie leer bestuur.
Danie het net Iwee oogtande in sy mond
gehad en was op sy manier nogal godsdienstig - ouderling in ds. Latsky se
Sendingskerk.
"Ek onthou nog hoe Danie op reendae
moes gaan donkie soek en hoe hy met die
donkie geraas het as hy hom uiteindelik
in die hande gekry he t. As ek hom vra:
' Danie, hoekom praat jy so mel die
donki e? Hy verstaan jou mos nie! ' was

sy antwoord:
" ' Kleinbaas, watnou hy verstaan nie;
hy hou hom maar so on nooslik! '"
Ja-nee, wanneer daar vandag gekyk
word na die vragrnotors en die groot
pakhuis van die Universiteil, dan Iyk die
prentjic anders!
Wat sou ou mev. Van der 1erwe gese
het as hulle in plaas van een sak aartappels, die voorrade by haar deur kom
aflaai het wat decsdae in een jaar in die
ko hui e gebruik word? Sou sy ooit kon
dink dat die dag sou aanbreek dat Stellenbosch e koshuisstudente in een jaar
aileen 6 624 sakke aartappe ls opee t,
52584 bossies worte ls en bee t. 2 1 432
koppe blomkoo l, kopk ool en slaai,
143 300 piesangs (afgesien van die 39 000
k iI ogram bevrore groen te), 152 000
brode, 32 000 kilogram botter, 16 500
kilogram kaas, 18 500 kilogram ma rgarine, 770 400 eiers, 40 271 kilogram kon fyt, 73 750 kilogram suiker, 23 200 liter
roorn ys, 30 179 kilogram vis. ' n tro p van
595 beeste ( insluitende 20 kilometer
wors! ), 2 000 ska pe, 135 varke en
30 000 hoende rs, en dit daarby afspoel
mel 45 600 liter vrugtesap (slegs by ontbyt! ). 318 000 lite r melk, koffie gernaak
van 9 000 kilogram rnoer, en byna soveel
tee!
En ou oom Honiball sou seker groot
geskrik het om Ie hoor dat die dieselverbruik vir die oliestowe en warrnwaterinslallasies I 086 000 liter per jaar beloop,
en dat sy uitdeelpakh uisie mel die een donk iekarretj ie gegroei het tot 'n reus wat
deesdae digby die driemiljoen rand se
goedere per jaar han teer !
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STU KRAG VRA.
Dis nie speletjies om geld te
5005 by Nedbank, verdien u
bele nie. Vandag nog minder as
spaargeld saamgestelde rente,
voorheen. Want deesdae moet u
en u belegging groei soveel
geld inflasie kan hokslaan.
vinniger.)
Dus, voor u sommer in enige
(iv) Word ek beskerm teen 'n
skielike daling in rentekoersespaarrekening gaan geld bele ,
vra uself eers af:
en gaan ek baat as die koerse
(i) Kry ek die hoogste
weer klim?
beskikbare rentekoers?
(v) Kan ek geld trek as ek wi I?
(ii) Is daar dalk versteekte
U sal vind Nedbank weet die
finan siele koste wat my
beste raad met u spaargeld . Wat
rentekoers verminder?
u besondere behoefte ook al mag
(iii) Word my reken ing maanwees. En as u eers 'n Nedbanker
deliks met die rente gekrediteer is, sal u 'n Nedbanker bly.
of net een keer per jaar? (As u ~
maande liks gekrediteer word
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