-

j

Waar wyne groot word.
{~""A"""
..:::.. I

(~
-......
VZ 7611405/1

_

I

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

NOMMER DRIE
JAARGANG TWINTIG
DESEMBER 1976

MatielanO

UITGEGEE VIR OUD·STUDENTE EN DONATEURS
VAN
DIE
UNIVERSITEIT VAN
STELLENBOSCH
DEUR DIE DEPARTEMENT VAN ONTWIKKELING
ONDER REDAKSIE VAN DOUGLAS DAVIS

In hierdie uitgawe:

VOORBLAD:
Prof. Philip' McLachlan. wat vanjaar na 21 jaar
uittree as leier van die Universiteitskoor. soos
duisende Oud- Maties hom sal onthou. In sy tyd
het die koor gegroei tot een van die
wflreld se voorstes.

Gedruk deur
Trio- Rand Drukkers

Redaksioneel en
Fokus
bladsy drie

Miljoene het reeds
MatieJand gesien
bladsy drie-en-twintig

Maties versprei Blye
Boodskap in Montreal
bladsy vier

Mike de Vries word
Vise-rektor
bladsy vier-en-twintig

U.S. se Kanselier 'n
Dekade Premier
bladsyagt

Grand Finale vir
Oom Philip
bladsy ses-en-twintig

"Outjies" word toe "Ikeys"
en U,K. baie boos
bladsy tien

Koor het blywende
bydrae gemaak
bladsy nege-en-twintig

Bemaak 'n Erfenis
van Kennis
bladsy twaalf

M usiek pols deur
syare
bladsy dertig

Gedenkskenkings voed
Lewensaar ook
bladsy dertien

Nuwe bedeling
vir Koor
bladsy een-en-dertig

All Blacks kuier
in Eikestad
bladsy veertien

Oud-Dagbrekers neem bewind
in Eikestad oor
bladsy twee-en-dertig

Matienooiens maak
Geskiedenis
bladsy vyftien

Piet Cillie kom
huis toe
bladsy drie-en-dertig

Semesterkursusse lei nuwe
Era aan U.S. in
bladsy sestien

Nuwe aanstellings en
bevorderings aan U.S.
bladsy vier-en-dertig

Uskor lewer
grootse diens
bladsy agtien

Oud-Maties
trek saam
bladsy ses-en-dertig

Matieland se
jongste 'Bokke
bladsy twintig

Fotovaria

Van ons donateurs
bladsyeen-en-twintig

Nuusbrokkies
bladsy vier-en-veertig

U.S. koop unieke
versameling
bladsy twee-en-twintig

In Memoriam

Die man is die U,S.
se nuwe koorleier-bl. 30

bladsy veertig

bladsy ses-en-veertig

Sonder staal SOU jyoral heen moes loop.

Daar sou seen vervoer gewees bet nie.
Staal is die ruggraat van ons
toekomstige groei.
Daarom benodig Yskor mense
soos u wat kan meehelp om aan
die land se groeiende behoeftes
te voldoen.
Sou 'n groter toekoms
vir uself.
Vind uit wat Yskor kan bied.

r------------------Die Korporatiewe bestuurder (Personeel),
Yskor
Posbus 450, Pretoria, 0001.
Stuur assebliefvir my verdere

besonderhede oor
loopbaangeleenthede by Yskor.

Nasn:

.

Adres:

.

YSKORW
Die ~reJd hat staal nodig. Staal hat joo nodig
Odes Marais 10381A
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REDAKSIONEEL
Die invloed van inflasie en stygende lewensduurte is oral duidelik
waarneembaar. Baie mense en ondernemings wat vroee'r jare
geen geldelike probleme ondervind het nie, slaag in hierdie dae
net-net daarin om kop bo water te hou - baie gaan egter onder.
Vniversiteite in die Westerse wereld is geen uitsondering nie.
Ook in Suid-Afrika ondervind universiteite dat geld se koopkrag nie meer is wat dit enkele jare gelede nog was nie, en dat
die waarde van hulle reserwefondse kwaai afgeneem het. In
Amerika het die geldelike verknorsing by universiteite so erg
geraak dat talle moes sluit - dis veral die ou, groot privaatuniversiteite in die V.S.A. wat getref is. Ander in die land word
gedwing om in toenemende mate te steun op Staats- en Federale
hulp.
Prof H. B. Thorn, gewese Rektor van die Vniversiteit van
Stellenbosch, het vanjaar op die gradeplegtigheid van die
Natalse Vniversiteit in Durban waor hy die hoofspreker was,
daarop gewys dat jinansiering van universiteite een van die
kernprobleme was waarmee die Van Wyk de Vries-kommissie
mee te make gehad het. (Prof Thorn het ook in die kommissie
gedien.)
Hy het die aand gese dat die Staat dit nodig geag het om in
toenemende mate universiteite in Suid-Afrika geldelik by te
staan-in sommige gevalle was dit nie net bloot 'n geval van
bystand nie, maar het dit op niks minder as jinansiering van
owerheidswee neergekom nie.
Dus het die Van Wyk de Vries-kommissie onder meer bevind
dat Suid-Afrikaanse universiteite oor die algemeen geldelike
probleme het en dat dit by die Staat berus om hulle te help.
Een van die vele aanbevelings van die kommissie het betrekking
gehad op 'n Adviserende Raad op Vniversiteite (A.R. V.) - die
kommissie het so 'n Raad beskou as 'n logiese en meer ontwikkelde plaasvervanger vir die ou Adviserende Komitee vir Vniversiteite. Vit die universiteite se oogpunt is dit bemoedigend
dat die Kabinet die spesifieke aanbeveling in verband met die
Adl'iserende Raad aanvaar het. N6g meer so omdat die A.R.o.
deur wetgewing 'n statutere liggaam geword het. Dit dien as
skakel tussen universiteite en die regering en is die taak opgedra om die regering oor 'n verskeidenheid universiteitsaangeleenthede in te lig. Die Raad se hooftaak wentel egter om
jinansies van universiteite en dit sluit lopende uitgawe en
kapitale behoeftes in.
Die A.R.o. bestaan uit tien lede wat deeglik geskool is in
sake rakende tersiere opvoeding. Twee universiteitshoofde, benoem deur die Komitee van Vniversiteitshoofde, is twee van
die tien lede. Die A .R. V. beheer onder meer die formule ingevolge waarvan subsidies aan universiteite oorgedra word, asook
aanbevelings van universiteite insake kapitale lenings vir die
aankoop van by. grond, of duur toerusting of vir die oprigting
van geboue.
Die Adviserende Raad verteenwoordig 'n eerlike probeerslag
om binne die stelsel van Staatsubsidiering aan universiteite 'n
meganisme daar te stel wat nie aileen die outonomie van
universiteite nie, maar ook die groot ideale wat met hoik
opvoeding in die Westerse Wereld verbind word, sal bevorder
en bewaar. Mens kan inderdaad met 'n groot mate van vertroue
uitsien na die pad wat voorle - meer so omdat prof H. B. Thorn
die voorsitter is van die Adviserende Raad vir Suid-Afrikaanse
Vniversiteite.
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"I believe that South Africa is
being isolated - politically, socially
and economically - because God
has a special purpose with that
country. South Africa is the only
country left in the world which
still stands firm against Communism, because the people there
believe in Christ and stand steadfast within Him. Isolation will
indeed strengthen Christianity in
South Africa, and from there the
Christians will find on open door to
the rest of Africa as well as the
rest of the world."
Brother Andrew, oftewel die
Smokkelaar van God in Montreal.

MATIES VERSI
IN OLIMPI
Tienduisende mense het vanjaar se Olimpiese Spele in Montreal bygewoon, duisende het deelgeneem, biljoene het dit
oor televisie meegemaak, maar vir 'n
aantal Maties en Oud-Maties het die
Spele 'n veel belangriker betekenis gehad.
Saam met sowat 110 Suid-Afrikaners
van verskillende kerkgroepe - onder hulle
was agt bruinmense, 'n swartman van
Soweto en 'n Sjinese meisie van die
Goudstad - het hulle deel uitgemaak van
die Youth With A Mission-groep, een
van 50 christelike groepe wat deelgeneem
het aan die evangelisasie-aksie by die
Olimpiese Spele van 1976. Die groepe se
werksaamhede is gekoordineer deur 'n
oorkoepelende liggaam bekend as Aide
Olimpique.
Die groep van Youth With A Mission
(YWAM) het bestaan uit bykans 1 700
Iede verteenwoordigend van 45 kerke uit

Die Olimpiese Stad in Montreal was hoofsaaklik die terrein waar die Maties saam met
ander Christene van die wereld die Blye Boodskap versprei het. Hier is 'n deel van die
terrein met die hoofarena op die agtergrond te sien.
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53 lande en byna net soveel tale. Hierdie
mense het naby die Olimpiese Stad
saamgetrek om Sy boodskap van waarheid te spreek aan 'n wereld in die kleine.
Die Spele het aan hierdie Christene 'n
geleentheid soos nooit tevore gebied om
honderdduisende mense te bereik met die
waarheid oor Jesus Christus.
Toe daar nog lank voor die Spele van
die evangelisasie-aksie verneem is, het
die Afri. CSV op Stellenbosch se bestuur
besluit om die moontlikhede te ondersoek
om 'n span van ongeveer tien Maties
daaraan te laat deelhe. Met die samewerking van die vyf studenteleraars en
verskeie dosente het dit toe moontlik
geword om 'n span van elf saam te stel.
Skenkings om onkoste te dek, is ontvang
van Oud-Maties, familie, vriende, die
Rektor, lede van die administratiewe personeel en dosente.
Een Oud-Matie wie se moeder enkele
maande voor die begin van die Spele
oorlede is, het uit die boedel 'n skenking
gestuur . . . omdat sy moeder self 'n
Oud-Matie en diep gelowige mens was.
Nog 'n Oud-Matie het geskryf: "Mooi
so Maties, so ken ek julie - waar daar
iets gebeur, daar is julie altyd," en 'n
bedrag is ingesluit ter delging van die
koste vir die reis na en verblyf in Montreal.
Onder die Oud-Maties wat ook in die
groep uit Suid-Afrika was, is ds. John
Murray, leraar van die N.G.-gemeente
Helderberg op Somerset-Wes. Die Maties
wat van 10 tot 31 Julie vanjaar die Blye
Boodskap help bring het aan sportlui en
toeskouers in Montreal, was Wilhelm
van Deventer (organiseerder), Martin
Oosthuizen, Jurie van Wyk, Johann
Eloff, Gideon Louw, Ronelle van der
Walt, ELize Roodt, Estelle Visser, Christien Barnard en Martin' en Leonie
Brand.
In die groep uit Suid-Afrika is die
meeste kerke soos onder meer die Metodiste, Baptiste, Presbeteriaanse, Hervormde, Nederduitse-Gereformeerde en
die Assembly of Godkerke verteenwoordig.
Die Suid-Afrikaners en ander lede van
YWAM was in die dorpie Dunham,

lREI BLYE BOODSKAP
ESE STAD
suidoos van Montreal saamgetrek. Omstandighede waarin hulle geleef het, was
in baie opsigte haglik. Daar was 'n gebrek
aan slaapgeriewe, wasgeriewe was onvoldoende en hulle dieet het hoofsaaklik uit
brood en polonie bestaan.
Mens sou ook dink dat met sovee!
mense van verskillende nasies op een
terrein saamgetrek, daar 'n Babelse verwarring sou heers. "Mens sou so dinkja,"
se ds. John Murray van Somerset-Wes,
"maar die onmoontLike het daar voor
jou oe afgespeel. Volkere wat jarelank
in vyandskap en haat teenoor mekaar
leef, was saamgesnoer in een groot gesin.
Die liefde van Christus was 'n werkLikheid wat almal beleef het."
Os. Murray se hy het ook weer gesien
en beleef wat gebeur wanneer mense God
as Vader deur Jesus Christus bely. "Die
mense wat daar bymekaar was, was geen
buitengewone mense nie, inteendeel, daar
was baie dinge wat na my mening in
stryd met die Woord was, maar hierdie
men e het waarlik op Christus vertrou.
En dit is vir my die wonder, dat Christus
mens nooit verwerp nie, al kom jy na
Hom met duisende tekortkominge, of
selfs met 'n onsuiwere teologiese sisteem.
Hy sien nie die tekortkominge raak nie,
maar die oorgegewe hart."
Voordat die evangelisasiewerk begin
het, is lesings elke oggend, middag en
aand aangebied deur die leiers van
YWAM. Een van die lesings is gelewer
deur Brother Andrew, 'n man wat
wereldbekend geraak het as smokkelaar
van Bybels in Kommunistiese lande soos
Rusland, Bulgarye en Roemenie - hy is
dan ook bekend as God se Smokkelaar.
In sy lesing het hy verwys na SuidAfrika en gese God het 'n spesifieke doel
met die land. "Daarom word Suid-Afrika
polities, sosiaal en ekonomies afgesonder.
Suid-Afrika is nog die enigste land in
die were!d wat vasstaan teen Kommunisme want die mense daar glo in Christus. Afsondering sal inderdaad die
Christendom in Suid-Afrika versterk en
daarvandaan sal Christene 'n oop deur
vind na die res van Afrika en ook die
res van die wereld," het Brother Andrew
gese.

Insgelyks is die Suid-Afrikaners getref
deur die opregte belangstelLing in SuidAfrika en die probleme van Suid-Afrika.
Os. Murray se baie het uitgevra oor ons
land en ook beloof om vir ons te bid.
" Aileen die lewende Christus maak sulke
dinge moontLik."
Die Suid-Afrikaners het ook talle
vriende gemaak. So bv. het hulle baie
goed met die groep Egiptenare oor die
weg gekom. Teen die einde, toe daar
afskeid geneem moes word, was die een
Egiptenaar se woorde aan hulle: "Op
aarde salons mekaar seker nie weer
raakloop nie, maar ons ontmoet in die
hemel weer."

Wilhelm van Deventer, organiseerder van
die Afrikaanse C.S. V. se evangeliespan na
die 1976 Olimpiese Spele in Montreal in
gesprek met 'n Kubaanse at/eet.

Hier is die Maties wat in Kanada gaan werk het: agter v.l.n.r. Johan Eloff. Gideon Louw,
Jurie van Wyk, Martin Oosthuizen, Ronell van der Walt Estelle Visser en die organiseerder
van die sending, Wilhelm van De venter. Voor v.l.n.r. Christien Barnard, Martin en
Leonie Brand en Elize Roodt.
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AIle nasies in aIle
tale loof die Heer
Toe die Spele begin, het die evangelisasiewerk ook volstoom begin. Verskeie
metodes, soos onder meer persoonlike
gesprekke, literatuurverspreiding, musiek
en sang, rolprentvertonings, mimiek en
dramatiese voorlesings is ingespen om
die Woord oor te dra. Daar is veral
gekonsentreer op atlete uit die Oosterse
lande. 'n Atleet uit die Sowjet-Unie wat
genader is, het laat blyk dat hy graag 'n
Bybel sou wou he mflar kon nie een

neem nie. Hy het beduie na 'n lid van die
KGB (Russiese Geheime-polisie) wat
hulle staan en dophou het.
Aanvanklik het die piramiedagtige geboue wat die atlete gehuisves het, as
gevolg van die hoe drade en omvattende
veiligheidstelsel, vir die evangelisasiewerkers ondeurdringbaar voorgekom.
Maar, God het sy boodskappers op 'n
verskeidenheid wyses tot binne die hartjie
van die atletedorpie laat vorder, waar

twee van hulle by. op 'n dag 'n Rus en 'n
Bulgaar (albei bekende atlete) raakgeloop
het wat baie graag meer oor die Evangelie
wou weet. HulLe het nie net Bybels vir
huLleself nie, maar ook vir hulle spanmaats geneem.
Die ganse Montreal- 'n stad waarop
die wereld se aandag toegespits en waar
miljoene vir die Spele saamgetrek wasis deur evangelisasiewerk gedek. Indien
'n persoon deur die lengte of breedte van

Twee van die N.G.-Ieraars wat in die Suid-Afrikaanse grocp was, blaai hier deur een van die evangeliestukke wat in die vorm van 'n
koerant aan mense uitgedeel is. Links is ds. Aubrey Titus van die Kleurlinggemeenskap en regs ds. John Murray van Somerset- Wes,
wat ook 'n Dud-Matie is.
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Montreal gestap het, sou hy elke paar
meter iemand teegekom het wat iets te
vertel het in verband met die Blye Boodskap van Jesus Christus. Met tye het dit
voorgekom of die Christene absoluut oral
in die OJimpiese Stad was.
Op 'n vraag wat vir hom die belangrikste betekenis van die grootse ondervinding in Kanada was, het ds. Murray
geantwoord: "Ek het nie net gehoor nie,
maar met my oog gesien dat die antwoord vir die probleem van hierdie
wereld nie krag en geweld is nie, maar
Jesus Christus die opgestane Heiland.
Hy verlos van haat, selfsugtigheid, eie
belang en Hy bind mense van aile volkere,
rasse en tale in ware liefde saam. Jesus
leef, Hy is met ons, elke dag. Dit het ek
ook besef toe ek in lsrael by die graf
gestaan het waar hulle beweer Christus
begrawe was. Terwyl ek daar was, het
iemand die deur wat na die graf lei
toegemaak. Op die deur het gestaan:
He is risen, He is not here.
II

THEY'LL KNOW
WEARE
CHRISTIANS
BY OUR LOVE

II

In hierdie ou skool op 'n klein dorpie naby Montreal het die Christene tuisgegaan. Die
spreuk van die Youth with a Mission kan duidelik op die agtergrond gelees word:
They'll know we are Christians by our Love. En dit was ook so, want afgesien van meer
as 50 tale wat daar gepraat is, se ds. John Murray van Somerset- Wes, was daar nooit 'n
tekort aan onderlinge liefde nie en waar nodig was daar altyd hulp aan mekaar verleen.

Brother Andrew, beter bekend as God se
Smokkelaar, lewer 'n lesing wat deur 'n
Fransman (regs) getolk word. Brother
Andrew se wonderbaarlike ondervindings
in Kommunistiese lande, waar hy met
groot seen Bybels en ander godsdienstige
literatuur versprei, laat Christene van oor
die hele wereld met dankbaarheid stom
staan.

Die intense wyse waarop die jong vrou van die YWAM-groep Die Boodskap aan haar
luisteraar oordra, spreek duidelik op haar gesig. "Hoe kan jy nog twyfel?", vra sy die jong
man af wat skynbaar haar woorde ter harte neem.
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Die Vise-kanselier van die U.S., dr Kosie Gericke,
en die Universiteit se Kanselier kom reeds 'n lang
pad saam. Dr Gericke vertel hoe Stellenbosch die
man ken wat op 13 September vanjaar sy elfde
jaar as Eerste Minister van die Republiek van
Suid-Afrika begin het.

Jare gelede was daar in diens van 'n Amerikaanse tydskrif 'n
rubriekskrywer - Simeon Stylitis was sy naam - wat met sy
voortreflike bydraes 'n wye en waarderende leserskring vir
die tydskrif verseker het.
Ek onthou hoe daar by geleentheid 'n kort briefle van 'n
leser in die korrespondensie-kolom van die tydskrif verskyn
het met die volgende bewoording: "Mr Simeon Stylitis, [
don't know what they pay you for your services; I only
know it's not enough!"
As 'n men begin nadink oor die ontsaglike verantwoordelikheid wat daar deesdae in ons kranksinnige en gevaarlike
wereld op regeringshoofde in die algemeen en in die besonder
op 'n regeringshoof in Suid-Afrika rus, dan wil 'n mens ook
maar se: "Mnr Voster, ek weet nie wat hulle jou vir jou
dienste betaal nie; ek weet net dis nie genoeg nie!"
As 'n mens moet gaan slaap en opstaan met probleme
waarvoor daar geen "ideale" oplossing bestaan nie, probleme
wat jou elke dag op die horings van 'n dilemma plaas en wat
die lewe en die toekoms van 25 miljoene mense raak, dan
moet jy, as jy 'n gewone mens is, mettertyd jou belangstelling
in die gewone bedrywighede van gewone "klein" mensies
verloor en hul aanspraak op jou tyd en aandag met ongeduld van jou afstoot.
Maar die Eerste Minister van Suid-Afrika is oie '0 "gewone" mens nie. Vra maar vir die studente van die Universiteit waarvan hy sedert 1968 die Kanselier is.
• Wanneer hy te midde van 'n duisend en een parlementere
verpligtinge, en terwyl hy besig is om hom vir gewigtige
samesprekings in Duitsland voor te berei, die verdagingstyd
van die Volksraad tussen l8hOO en IOhOO benut om die 50 km
na Stellenbo ch te ry ten einde te voldoen aan die versoek
van 'n studenteraad om as hul kanselier net saam met hulle
vir 'n portret te kom sit ...
• En wanneer hy 'n uur of twee die plooie van kommer en
spanning van sy gesig vee om op uitnodiging van sy ou
koshuis net weer 'n keer met hulle te kom saam eet . . .

Die Kansdier \an die Lnhersiteit
\an Stellenbosch, dr B. J. \'orster,
\\as \ anjaar op 13 September 'n
dekade lank Eerste 'Hnister. In
die eerste tien jaar \ an sy Premierskap het hy hom reeds as Icier
ge\estig onder die grotes van die
"rye Wheld. Binnelands geniet hy
steun soos nie een \an sy \oorgangers ooit geken het nie, en in
die buitdand het sy beleid \an
Mtente tot ge\olg gehad dat hy
\ andag l'rken word as staatsman
\ an internasionale formaat. Die
L.S. is trots dat hy kon bydra tot
die akademiese en geestelike be\\apening \an 'n dinamiese Icier
soo'o dr John Vor'Oter.

• En wanneer hy besig is om brfie oor die Zambezi en tot in
die hart van Afrika te probeer bou, hy nog inderhaas na
Stellenbosch kan kom om grade toe te ken aan studente, vir
wie die dag soveel onvergeetliker word omdat die Eerste
Minister hul hand kom vat het ...
• En wanneer hy sy huis in Kaapstad oopmaak vir studente
wat net vir hul Kanselier "Laat Heer, U seen op hom daal"
wil kom sing, terwyl daar in daardie huis selfs oor die
etenstafel net oor "groot dinge" gedink en beplan moet
word . . .
Dan vra 'n mens jouself af hoe kry 'n eerste minister in
ons tyd en in ons land dit reg om, soos Die Bybel se "die
dag van kleine dinge nie te vergeet nie?"
Vir diegene wat dr Vorster van naby ken, is die antwoord
voor-die-handliggend.
• Vir hom bly die jongmense van ons volk ons land se
grootste bate en daarom het hulle, wat hom betref, aanspraak
op sy tyd, sy belangstelling en sy liefde.
Dis daarom dat hy sy handtekening sewekeer vir 'n seuntjie
sal gee al se die seuntjie vir hom dat hy hierdie sewe handtekeninge gaan verruil vir een van Mannetjies Roux!
Dis daarom dat hy by 'n jong meisietjie kan gaan staan, sy
hand op die koppie plaas en vra: Hoe gaan dit my kind? al
staan die hoogwaardigheidsbekleers vir hom op die verhoog
en wag.
Daarom is die man wat met Schmidt en Kissinger s6 kan
praat dat hulle ontdek dat hulle met 'n staatsman van -rormaat
te doen het, ook die man wat met 'n groepie studente s6 kan
gesels dat hulle Eerste Minister en hulle Kanselier ook hulle
"Oom John" word.
'n Ware volksleier is 'n man wat groot genoeg is om tussen
die grotes van die wereld sy man te staan maar ook mens
genoeg bly om die vriend van sy volk se kinders te weeSe
So 'n man is die Kanselier van die Universiteit van Stellenbosch.
• Met erkenning aan Die Transvaler en Oggendblad.
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C.C.Outjies" word toe C.C.lk
Die Maties en die Ikeys bet vanjaar op 31 Mei die eerste keer weer sedert
Mei 1972 Intervarsity gebou. By die geleentbeid moes baie Maties seker
gewonder bet waar die benaming "Ikeys" sy ontstaan gebad bet. (Ons
vertrou bulle weet boe dit gebeur bet dat daar na bulle as Maties verwys
word.) Min studente weet dat die Ikeys aanvanklik niks van die spotnaam
gebou bet Die. Adv. Jacs Marais van Pretoria-by was in 1917 eerstejaar
in die Eikestad-werp nuwe Jig op die ontstaan van die benaming wat
deur die jare net so ingeburger geraak bet soos Matie, Tukkie, Witsie
en Puk.

Adv. Jacs Marais, soos hy vandag daar
uitsien.

Na aanleiding van dr T. C. de Villiers se bydrae oor ons eerste
Intervarsityliedjies in Matieland van Augustus 1975 kan dit
miskien die huidige geslag interesseer om te verneem hoe die
benaming "Ikey" vir die studente van die U.K. ontstaan het.
Die presiese jaar waarin dit die eerste maal gebruik is, kan
ek nou nie aangee nie, maar ek is feitlik seker daarvan dat die
naam in 1917-my eerste jaar op Stellenbosch-nog nie bestaan het nie. Die ontstaansjaar moet dus op sy vroegste 1918
en op sy laatste 1920 wees-soos verderaan sal blyk.
Soos uit dr De Villiers se artikel blyk, was daardie jare die
tyd toe daar met mening werk gemaak;is van voetballiedjies,
en ons het die paar weke voor 'n Intervarsity so te se elke
middag in die saal van die Ou Hoofgebou geoefen.
Een van die liedjies wat goed ingeslaan het, was die-glo
nou nog bekende-"Die Stellenbosse faam" waarvan die
tweede reel gelui het: "Die Kaapse outjies het van ons al
menig pak gekry." Ons het, onder leiding van Pine Pienaar
(later dr W. J. B. Pienaar-nie Pine se ouer broer, Piet, nie)
en met begeleiding deur Jurgens Smith lekker gesing oor die
"Kaapse outjies" totdat Pine toe die middag van die verhoog
af aankondig dat ons voortaan die "outjies" gaan vervang
deur "Ikeys".
Ek gaan nou liewer nie in op die rede waarom die naamook vandag nog?-as redelik geniepsig kan beskou word nie,
maar Pine se suggestie het geweldige byval gevind. Geen
wonder ook nie, want in daardie dae het ons wei voorgegee
dat ons trots is op die naam Matie.
In werklikheid het ons maar goed verlee gevoel as die
Kapenaars so honend van die M-m-maties sing en skree, en
hier het ons mos nou eindelik die gooiding om na hulle kant
terug te slinger. En het dit nie pragtig gewerk nie! Die Intervarsity waarop die geinspireerde naam sy debuut gemaak het,
was op Nuweland. Die Kapenaars het onmiddellik die pestelike woord raakgehoor (en seker netso gou die sinspeling
gesnap). Voordat ons 'n derde maal die liedjie kon aanhef,
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het 'n stuk of drie van die Kaapse manne as 'n afvaardiging
hulle opwagting by ons deel van die paviljoen gemaak om
ontstelde beswaar teen die belastering te maak-natuurlik
sonder gevolg want hulle beswaar het dan juis bewys gelewer
van die raakskoot wat ons met ons vonds skiet.
Ons het derhalwe by hierdie Intervarsity en verderes self
lekker honend voortgesing, maar die Kapenaars wou hierdie
"tamatiestropie" maar nie sluk nie, veral toe daar nog ander
Ikey-liedjies soos by. "Ikeys, ons kry jul jammer" bykom.
In die eerste helfte van 1921 het op 'n Saterdagm6re die hele
studenteraad van die U.K. oorgekom Stellenbosch toe om die
ergerlikheid hopelik eens en vir altyd te beeindig.

In die jare toe adv. Marais student was aan die U.S. is daar
nog op groot skaal gedoop, so os die foto wat by Wi/genhof
geneem is, duidelik bewys. Die eerstejaar - dis hy wat Ie
en wi/-wil glimlag - se naam is nie bekend nie, maar die
ander is v.l.n.r. Bertie de Wet, Recht Malan, Jan (Punch)
Raats en Charlie Gronum.

ys " en U .1(. baie boos. • •
Ons het in die Opvoedkundegebou vergader en daar het
hulle (o.a. Johannes Conradie, later Speaker en nog later
Regter-president van Suidwes) hulle gegriefheid oor die
"beledigende" en "onregverdige" naam terdee gelug.
Na heelwat argumentasie heen en weer, het ons voorsitter
-sy naam het my ontgaan-d.ie woord geneem en vir hulle
vertel hoe" Matie" eers 'n spot- en hoonnaam was en nou as
'n erenaam geag en gedra word-wat nie sonder kwalifikasie
die waarheid was nie !-en hulle eg vaderlik en vroom aangeraai om toe te sien dat "Ikey" met verloop van tyd vir die
U.K. se mense netso 'n erenaam word soos Matie toe reeds
vir die StelJenbossers was. (Daar is reeds iets gese oor die
waarheidsgraad hiervan.) En daarmee was die vergadering
yerby en ons het almal saam gaan tee drink!
• Adv. Jacs Marais-sy noemnaam op SteUenboscb was Koos
-was van 1917 tot 1921 aan die U.S. verbonde en bet die
graad B.A. en die destydse sertifikaat vir Hoer Onderwys verwerf.
Daarna bet by 25 jaar onderwys aan Grey-KoUege in
Bloemfontein gegee en die graad LL.B. buitemuurs aan die
U.O.V.S. bebaaI. Toe bet by uit die onderwys getree en was
tien jaar aan die balie in Bloemfontein verbonde waarna by
teen die einde van 1958 na Pretoria verbuis bet om lid te word
van die Loonraad. Hy is tans afgetree.
Adv. Marais se vrou was 'n nooi Madeleine Roux van die
Paarl wat by op die Akker ontmoet bet.
(Tot dusver is daar gemeen dat ene Ben de Wet die studente
van die U.K. bulle benaming gegee bet toe by die eerste keer
gepraat bet van "!key-hoet". Maar, adv. Marais se by is daarval! oortuig dat voor Pine Pienaar "outjie" omskep bet in
"!key", daar beslis geen verwysing na 'n reeds bestaande
"!key-boet" was nie.)

Die eerstejaar het vas geglo hy sal nie weer 'n sonsondergang beleef nie, maar in die jaar 1920 (toe die foto by
Wilgenhof geneem is) het sake wat doop betre!, ietwat
anders daar uitgesien. Voor in die middel staan Geo
Rademeyer en die ander is (v.l.n.r.) Otto Brune, Kosie du
Toil, adv. Marais, Fatty Schoon, Ben Strauss (vader van
Unisa se prof. S. A. Strauss) en Pottie Potgieter.

Gesoute joernalis sluit
aan by Matieland
'n Man met wye ervaring in die joernalis- waar hy onder meer redakteur van die
tiek, is onll'lngs in die afdeling Publisiteit departement van Indiersake se Iyfblad,
van die departement Ontwikkeling van Fiat Lux, was. Die blad word namens Ig.
die U.S. aangestel waar dit een van sy departement in die Natalse hawestad uithooftake is om die redakteur van Matie- gegee dl:ur die departement Inligting.
land by te staan met die versorging van
Later het hy by die S.A.U.K. :n Durban aangesluit as verslaggewer in die
die blad.
Hy is mnr Hans Oosthuizen wat die nuu redaksie.
a sowat 'n jaar in dien van die
graad B.A. in 1967 aan die Universiteit
S.A.
U.K. het hy koerantman geword toe
van Stellenbosch verwerf het. Hy het sy
hy
in
die redaksie van die Pretoriase
skoolopleiding op Kroonstad in die Vryoggendkoerant,
Oggendblad, aangestel is.
staat geniet.
As koerantman het hy meteoriese opgang
Mnr Oosthuizen het in 1968 in Pretoria gemaak en is binne die bestek van enkele
by die departement van Inligting in diens jare aangestel as Oggendblad se hoofgetree. Later is hy na Durban oorgeplaas subredakteur.
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BEMAAK 'N ERFENIS VAN KENNIS
Bemakings was deur die jare die vernaamste bron waaruit fondse
vir privaat-universiteite en -kolleges in Amerika geput is. Tot 80
persent van die blywende fondse waaroor die hoer opvoedkundige inrigtings in die V.S.A. beskik, is nagelaat deur bedagsame oud-studente wat besor!: was oor die toekoms van die ou
Alma Mater en bulle ere-skuId gedelg bet deur 'n bemaking in
bulle testament te doen.
Weens wispelturige ekonomiese toestande die afgelope ruk, bet
uitgestelde skenkings, wat testamentere bemakings insluit, as
geldelike bron feitIik die lewensaar van verskeie universiteite
in die Republiek geword. Dit is ook die geval met Stellenboscb
en beelwat aandag is veral die afgelope twee jaar deur die
departement Ontwikkeling bieraan geskenk.

Die welslae wat in die tydperk deur die departement bebaal is,
is bemoedigend - die Universiteit is ook baie dankbaar oor die
talle Oud-Maties en ander vriende van die U.S. wat reeds jare
gelede aan so 'n moontlikbeid gedink bet.
Die Universiteit sal in die jare vorentoe voor nog groter uitdagings en boer eise te staan kom. lndien sukses steeds die wagwoord gaan bly, word toenemende kapitale fondse benodig.
Dit is juis in die verband dat uitgestelde skenkings 'n allerbelangrike rol kan speel. Hiermee word een van die volgende
bedoel:
• 'n Testamentere bemaking
• 'n lewenspolis wat aan die Universiteit gesedeer word
• aandele of ander beleggings wat aan die Universiteit oorgedra word met die verstandbouding dat die Universiteit "0
voorafbepaalde inkomste daarop tydens sy/baar lewe aan
die betrokke persoon betaal
• lenings teen 'n lae rentekoers aan die Universiteit met\die
verstandbouding dat die kapitaal na die afsterwe van
persoon aan die Universiteit oorgedra word
• '0 testamentere bemaking wat nie net kontant of realiseer~
bare bates verteenwoordig nie, maar ook kunswerke en/of
versamelings wat vir die nageslag van groot waarde kan
wees
• die leningsbeffing wat volge05 Suid-Afrika se wetgewing
insake inkomstebelasting by afsterwe beskikbaar raak
• 'n bedrag wat op enige datum 'in die toekoms in kontant of
by wyse van paaiemente of aftrekorder betaalbaar is.
Dit is belangrik om daarop te let dat net soos 'n bemaking
aan die Universiteit in 'n boedel van boedelbelasting vrygestel
word, kontantskenkings deur persone of maatskappye aan
belastingtoegewings onderworpe is.
Ons voorgangers bet vir ons beplan en gebou - 005 moet dieselfde vir ons nakomelinge doen.
Die adjunk-direkteur van Ontwikkeling aan die U.S., mOl
Andries Esterbuyse sal met groot graagte nadere besonderbede
verskaf. Sy telefoonnommer is Stellenboscb 3640 of 2222 en
indien u eers wil skryf, is die adres:
DIE ADJUNK-DIREKTEUR, DEPARTEMENT ONTWIKKEUNG, UNIVERSITEIT VAN STELLENBOSCH, STELLENBOSCH. 7600.
Geen skenking is te klein of onbelangrik nie - elk sal eendag
bydra om 'n standhoudende bron te voorsien wat die lewe05
van nuwe geslagte studente sal raak.

we
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Gedenkskenkings
voed lewensaar
Talle Oud-Maties wat reeds oorlede is, se
familielede het stappe gedoen om te verseker dat die oorledene se naam aan die
U.S. bly voortleef.
Dit het hulle gedoen deur middel van
'n gedenkskenking aan die Universiteit.
Gedenkskenkings aan die Alma Mater
deur agterbJewende familielede het veral
in die jongste verlede toegeneem en dit is
duidelik dat die wyse waardeur iemand
se nagedagtenis vereer word, al hoe
groter inslag onder Oud-Maties vind. Dit
is des te meer so as die wat agterbly, ook
noue bande met die U.S. het.
Twee noemenswaardige gedenkskenkings wat onlangs deur die Universiteit
ontvang is, is gedoen deur die nasate van
wyle mnr A. W. Schumann en wyle dr
L. D. Boonstra. Die bedrag wat in albei
gevalle betrokke is, is RIOOOO en die
beurse dra die mense se name. Die A. W.
Schumann-beurs en die L. D. Boonstrabeurs (vir paleontologie) word reeds van
aanstaande jaar af aan die Universiteit
van Stellenbosch toegeken.
Adolf Wilhelm Schumann was die seun
van 'n Duitse sendeling. Hy was in die
tagtigerjare van die vorige eeu 'n Matie
en het onder meer krieket en rugby vir
die eerstespanne van die Universiteit gespee1. Die jong Adolf het veral geskitter
in Wiskunde.

Bo: Die oulike knapie wat so watters
met die gekruisde been in sy pragtige
pakkie staan, is niemand anders nie as
prof. C. G. W. Schumann. afgetrede
hoogleraar in bedryfsekonomie aan die
Universiteit van Stellenbosch en 'n man
wie se bekendheid ver strek. Hy staan
by sy vader, wyle mnr A. W. Schumann.

Regs: Dr Lieuwe Dirk Boonstra, 'n OudMatie wie se navorsing in die paleontologie selfs tot in Moskou erkenning geniet
het. Hy was 25 jaar oud toe hy sy
doktorsgraad in 1930 aan die Universiteit van Stellenbosch verwerf het.

Later is hy na Carnarvon as skooLhoof
- hy het ook daar met 'n sendeling se
dogter, mej. Willa Sterrenberg, getrou.
In J898 is hy na Klein Drakenstein waar
hy 30 jaar hoof van die skool was.
Nege van sy elf kinders het aan die
U.S. gestudeer en twee is as hoogleraar
aangestel. Hulle is prof. C. G. W. Schumann, afgetrede hoogleraar in bedryfsekonomie en een van Stellenbosch se
"groot eike" en prof. D. E. W. Schumann, huidige dekaan van die fakulteit
Handel en Administrasie. Mnr Schumann
is in J935 oorlede.
Dit was dan ook by prof. C. G. W.
Schumann wat die gedagte ontstaan het
om 'n beursfonds te vestig om die naam
van sy vader in ere te hou. Hy is hierin
ondersteun deur sy oudste broer se dogter, mev. Enid Wengel van Kemptonpark.
Sy is 'n prokureur. Later het ander
familielede ook hulle steun aan die gedagte toegese.
Lieuwe Dirk Boonstra was een van
Suid-Afrika se bekendste en kJeurrukste
wetenskaplikes en het wereldwye erkenning geniet vir sy navorsing in die
paleontoJogie. Hy het in 1926 die graad
B.Sc. in sooJogie (cum laude) aan die
U.S. behaal en twee jaar later die graad
M.Sc. (cum laude). Hy was 25 jaar oud
toe hy in 1930 sy doktorsgraad aan die
U.S. verwerf het. As student het hy op
sportgebied in boks uitgeblink - sy kranigheid in die sportsoort is ontwikkel
aan Durban Boys' High waat hy destyds
die enigste Afrikaanssprekende leerling
was. Hy is verlede jaar in Kaapstad oorlede.
Die L. D. Boonstra-beurs vir paleontologie is moontlik gemaak deur skenkings deur sy weduwee, mev. I. V. Boonstra, en die egpaar se vier kinders, mnre
H. G. v. D. Boonstra, G. Boonstra,
D. A. Boonstra en mev. H. M. Ross.
• Matieland sal voortaan gereeld meer
inligting bekend maak oor gedenkskenkings aan die Universiteit en die
mense daarby betrokke.
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ALL BLACKS
KUIER IN
EIKESTAD
Die All Black-rugbytoer van 1976 deur
Suid-Afrika is al 'n geruime tydjie iets
van die verlede maar dit sal Die spoedig
vergeet word Die. Die Manne uit die land
van die silwer varing bet baie bard probeer,
maar bulle kon nie berbaal wat WillieJohn McBride en sy trop Leeus in 1974
vermag bet Die. Die All Blacks en etlike
bonderd van bulle bykans 3 000 ondersteuners bet talle aangename berinneringe
saam buis to geneem - onder die was 'n
besoek aan die Mekka van rugby, oftewel
Stellenboscb. Die weer bet met die spelers
en die ondersteunersgroepe se besoeke
pragtig saamgespeel en die ieu-Seelanders kon nie uitgepraat raak oor die
Eikestad se natuurskoon Die.

Gedurende die week na die derde toetswedstryd op Nuweland, was daar feitlik elke
dag 'n groep Nieu-Seelandse rugbyondersteuners op Stellenbosch. "Where's Doc
Craven?" was die algemene vraag wat die aangename klomp mense gestel het kort
na hulle aankoms. En hier groet hulle vir Dok. Baie van die mense het ook uitgevra
oor Dok se hond, Bliksem, met die gevolg dat hy heelwat aandag gekry her. soos die
foto aandui.

Hier gesels mnr Jay Jay Stewart, afrigter van die 1976 All
Blacks en twee van die span se top-vleuels, Bryan Williams
(links) en Grant Batty (regs) met die Universiteit se skakelman,
Johan Fechter. Lg. het in 1960 vir die span van Suidelike
Universiteite vleuel gespeel teen die All Black-toerspan van
Wilson Whineray. Later het hy ook vir die WP. en NoordTransvaal vleuel gespeel. Bryan Williams was in 1970 as lid
van die All Blackspan van Brian Lochore in Suid-Afrika maar
het toe nie besoek gebring aan Stellenbosch nie. Williams is
oral in Suid-Afrika deur handtekeningjagters bygedam en
Stellenbosch was geen uitsondering nie.
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Die All Black-spelers het Stellenbosch in Julie kort voor die
eerste toets besoek en soos dit die geval met die ondersteunersgroepe was, is hulle ook deur die Universiteit se rugbyklub in die
D. F. Malan-Gedenksentrum onthaal. Die voorsitter van die
Maties se rugbyklub, mnr Jannie Krige, het die besoekers verwelkom en ook as gebaar van welwillendheid en vriendskap
'n paar dasse van die klub aan hulle oorhandig. Hier skerts mnr
Krige (middel) met die bestuurder van die span. mnr Noel
Stanley (regs) en die kaptein, Andy Leslie. Leslie het kort nadat
die foto geneem is, na buite gestap om met die groot aantal
kinders te gesels wat vergader het om hulle helde van naderby
te beskou.

-------

--

-----------------.

Die name Ruda Wahl en lIse Treurnicht sal in die annale van die
geskiedenis van die Universiteit van Stellenbosch opgeteken staan as
twee Matienooiens wat prestasies gelewer het wat sover vasgestel kon
word, nog nie voorheen deur enige damesstudent behaal is nie. Ruda
Wahl het die eerste vroulike student aan die U.S. geword aan wie
erekleure toegeken is en lIse Treurnicht het in die studenteraadsverkiesing die mans uitgestof en die meeste stemme op haar vereniggryskoppe aan die Universiteit kan nie onthou of so iets al voorheen
in 'n studenteraadsverkiesing gebeur het nie.

Matienooiens maak geskiedenis
Mej. lise Treurnicht het 'n slag vir vrouestudente geslaan deur
in vanjaar se studenteraadsverkiesing aan die U.S. die meeste
stemme (62,17 persent) op haar te verenig. Sy is 'n produk van
die Lindense Hoerskool in Johannesburg en het in matriek sewe
onderskeidings behaal. As skooldogter was sy 'n kranige atleet
en het in 1972 op Standerton in die BOO meternommer die
S.A. 0/16- so wei as die 0/1B-rekords in die slag laat bly. Sy
was vanjaar 'n student in haar finalejaar vir die graad B.Sc. en
ook primaria van die koshuis Minerva. Sy beoog om eers 'n
honneursgraad in chemie te verwerf voordat sy LLB. aanpak.

Mej. Ruda Wahl is die eerste vroulike student aan wie erekleure
van die U.S. toegeken is. Sy is 'n oud-Ieerling van die Hoerskool Upington en was vanjaar lid van die studenteraad. Sy
hoop om vanjaar die Hoer Onderwysdiploma te verwerf en het
reeds B.A. en Hons(B.A.) in Engels agter haar naam. Verlede
jaar was sy primaria van die koshuis Huis ten Bosch.
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SEMESTERI(URSUSSE LE

deur:
Prof Jan de Bruyn, sameroeper van die Semesterkursussekomitee. (Foto onder.)
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Na 'n deurtastende ondersoek, wat etlike jare en baie manure in beslag geneem het, het die Universiteit van Stellenbosch besluit om vanaf 1977 'n stelsel wat vir semesterkursusse
voorsiening maak, in te stel.
'n Semesterstelsel word reeds sedert hulle stigting deur die
Randse Afrikaanse Universiteit en die Universiteit van Port
Elizabeth gevolg, terwyl 'n aantal ander universiteite, waaronder die van Pretoria, die Oranje-Vrystaat en Kaapstad,
in ten minste sommige fakulteite van semesterkursusse
gebruik maak.
Die instelling van semesterkursusse behels in die eerste plek
'n herorganisasie van die akademiese jaar in twee gelyke
semesters van 14 klasweke elk, plus 'n eksamentydperk van
3 weke aan die einde van die eerste en 3-4 weke aan die einde
van die tweede semester. Daarmee gaan gepaard veranderings - in sommige gevalle ingrypend - ten opsigte van kursussamestellings en eksamen- en promosieregulasies. Die veranderde kursusformaat het ook die invoer van 'n stelsel van
kredieteenhede genoodsaak.
Een van die bekendste aspekte van die huidige akademiese
opset op Stellenbosch is die sg. "tweesyfer-stelsel" van klasen eksamensyfers. Hoewel dit in wese behoue sal bly, sal
dit tog onder die nuwe stelsel ietwat verander word. So sal
daar voortaan nie meer op grond van 'n goeie klassyfer
(50 or meer) van een jaargang na die volgende gepromoveer
kan word nie, maar sal in elke afsonderlike yak - voortaan 'n
vakkursus genoem - afsonderlik by wyse van 'n eksamen
geslaag moet word.
Die rede hiervoor is o.a. die feit dat selfs onder die huidige
stelsel geen studie erken word as dit nie by wyse van 'n
suksesvolle eksamen afgesluit is nie, met die gevolg dat
studente dikwels probleme ondervind omdat hulle op 'n
bepaalde tyd nie eksamens in 'n yak gedoen het nie. Ook is
die eksamen, veral onder 'n semesterstelsel, die enigste
geleentheid waarby 'n student se kennis en begrip oorsigtelik
getoets kan word.
Onder die semesterstelsel sal die klaspunt steeds gebruik
word om toegang tot die eksamen te verleen, maar word die
toelatingsvereiste (die ou " predikaat") van 40 tot 35 verminder. Dit word veral met die oog op semesterkursusse
gedoen, waar 'n klaspunt op so min as een toets in die middel
van die semester gebaseer mag wees, in 'n stadium dat 'n
student nog aanpassingsprobleme mag ondervind.
Vir rekord-doeleindes word die klaspunt en eksamenpunt
voortaan egter in 'n enkele prestasiepunt saamgevat, en weI
in die verhouding 40/60 vir semester- en 50/50 vir jaarkursusse. (In die geval van jaarkursusse sal 'n student waarskynlik in klastoetse oor meer as driekwart van die leerplan
getoets kan word, sodat die klaspunt in hierdie geval gelyk
aan die eksamenpunt gestel kan word.) Nou kom daar egter
'n belangrike afwyking van die huidige stelsel voor: indien
'n student se eksamenpunt hoer as sy klaspunt is, word
eersgenoemde outomaties sy prestasiepunt; indien sy klaspunt

NUWE ERA AAN U.S. IN
die hoogste van die twee is, word dit volgens bovermelde
verhouding in die berekening van sy prestasiepunt gebruik.
Om enige voorgraadse vakkursus, asook meeste nagraadse
vakkursusse te slaag, word 'n prestasiepunt van 50 vereis.
Vir hoer grade as sodanig word 'n prestasiepunt van 60 egter
vereis. In alle gevalle word 'n prestasiepunt van 75 vereis
om 'n vakkursu of'n graad met lof (cum laude) te slaag.
Eksamens in semesterkursusse word in Junie en November
afgeneem. In die geval van jaarkursusse word daar tydens die
eksamengeleentheid in Junie semestertoetse afgeneem, terwyl
die finale eksamens in November gehou word. Met die
uitsondering van die fakulteit van Ingenieurswese en enkele
ander gevalle, word hereksamens t.o.v. sowei eerste- as
tweedesemester- en jaarkursusse in Januarie van die daaropvolgende jaar afgeneem.
Vir toelating tot 'n hereksamen word 'n prestasiepunt van
minstens 30 vereis; om in 'n hereksamen te slaag, word 'n
eksamenpunt van 50 vereis (dit word dan die nuwe prestasiepunt) ongeag die klaspunt wat die student voorheen gehad
het. Indien 'n student toelating tot 'n bepaalde hereksamen
verkry, maar dit nie by die eersvolgende geleentheid afle
en slaag nie, verval sy reeds verworwe prestasiepunt en moet
hy die betrokke vakkursus herhaal.
Met die invoer van die regulasie word gehoop om baie
van die probleme en misbruike wat tans met hereksamens
ondervind word, uit te skakel.
Vanwee die onderverdeling van bestaande jaarkursusse of
-vakke in kleiner eenhede - in sommige gevalle soveel as 4
vakkursusse per jaarvak - was dit nodig om 'n stelsel van
kredieteenhede in te voer waarvolgens die vereistes vir 'n
bepaalde graad- of diplomakursus omskryf kan word. Aan
elke bestaande volwaardige jaarkursus, met 4 vooriesings of
meer per week (bv. Afrikaans I, Geskiedenis II, Chemie III,
Rekeningkunde III, e.d.m.), is 'n kredietwaarde van 8
toegeken.
Indien so 'n kursus voortaan by. in 4 semesterkursusse
(d. w.s. kwarte) onderverdeel sou word, sal elkeen 2 kredieteenhede (2K) bedra; indien dit in 2 semesterkursusse (d.w.s.
halwes) verdeel word, sal elkeen 4K bedra, ens. Na aanleiding
biervan kan die vereistes vir die verwerwing van 'n bepaalde
graad of diploma ook nou vasgele word, by. 80K (i.p.v. 10
vakke, soos tans) word vir die graad B.A. vereis, vir die
graad B.Sc. word 12K (i.p.v. 9 vakke) vereis.
Met die semesterstelsel gaan ook 'n nuwe nommeringstelsel
van vakkursusse gepaard. Elke vakkursus word voortaan
deur 'n driesyfergetal onderskei: die eerste syfer stel die
jaargang of -vlak voor waarin die yakkursus normaalweg
aangebied word (bv. I, 2, 3, 4 ens., asook 7 vir Hons-,
8 vir M- en 9 vir D-grade); die tweede syfer stel die semester
van aan bieding voor (nl. I, 2 of 3 vir eerstesemester-, 4, 5 of
6 vir tweedesemester- en 7, 8 of 9 vir jaarkursusse), en die
derde syfer die kredietwaarde (I tot 8). So by. word Geskiedenis I voortaan Geskiedenis 178, Rekeningkunde II word

Die Universiteit van Stellenbosch betree aanstaande jaar 'n
nuwe era wanneer daar in talle departemente en fakuIteite
na 'n steIseI van semesterkursusse oorgeskakel word. Prof.
Jan de Bruyn wat onlangs aangesteI is as dekaan van die
fakulteit Natuurwetenskappe, was ten nouste gemoeid hiermee. In die meegaande artikel verduidelik hy presies hoe
die nuwe steIseI sal funksioneer.

Rekeningkunde 278, Biochemie I word Biochemie 214 en
244, en Botanie III word Botanie 312, 322 of (332), 342 en
352. Soos uit 19. voorbeeld blyk, kan opsionele kursusse
binne 'n bestaande yak ook gevolg word.
Hoewel die meeste fakulteite - en departemente binne die
fakulteite - voortaan hulle vakke op 'n semester- i.p.v. jaargrondslag gaan aanbied, sal 'n hele aantal vakkursusse steeds
jaarkususse bly o.a. die in die fakulteite Regsgeleerdheid,
Geneeskunde, Tandheelkunde, asook in sommige departemente in ander fakulteite. So by. sal die meeste eerstejaarskursusse in die Natuurwetenskappe nie op semestergrondslag
aangebied word nie.
Die semesterstelsel het - veral met die oog op die toekoms
- die voordeel van groter aanpasbaarheid as die huidige
jaarstelsel, en die oorskakeling daarna geskied hoofsaaklik
op akademiese gronde en nie soseer vanwee die oorweging
om twee maal per jaar eksamen af te Ie nie.
Hoewel daar aanvanklik nog nie van al hierdie voordele
gebruik gemaak kan word nie, sal die stelsel hopelik uiteindelik tot 'n groter mate van skakeling tussen departemente
(en vakke) lei, sodat dienskursusse 'n groter rol sal speel en
oorvleueling gaandeweg uitgeskakel kan word. Sodoende sal
die samestelling van sinvolle graadleergange vir studente
hopelik vergemaklik word. Terselfdertyd sal daar sterk teen
onoordeelkundige kursussamestellings en ander misbruike
gewaak moet word.
Aspekte soos inskrywings, koshuistoelating en -verpligtinge, asook hertoelatingsregulasies gaan ten nouste met die
semesterstelsel gepaard; al die implikasies daarvan is nog
nie ten volle uitgepluis nie. Inskrywings en koshuistoelatings
sal waarskynlik nog op 'n jaargrondslag geskied tot tyd
en wyl groter duidelikheid oor moontlike probleme - en
hopelik hulle oplossing - verkry is. Vir 1977 sal studente ten
minste ook nog vir die ekwivalent van die huidige volle
jaarkursusse moet inskryf; eers in die daaropvolgende jare
sal die semesterstelsel ten volle ontplooi kan word.
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Bruin gemeenskap

baat by
karnaval . . .

Elke jaar hou die Maties hulle vrolike karnaval om geld in te
samel vir die Universiteit van Stellenbosch se Klinieke
Organisasie. S6 word goedkoop mediese en tandheelkundige
dienste en ander hulp deur die Stellenbosse studente aan die
Kleurlinggemeenskappe van Stellenbosch en Bellville moontlik
gemaak.

"Is dit hier waar jy ook seer het? Toemaar, dit sal sommer
gou-gou beter gaan." 'n Senior mediese student van die
Universiteit ondersoek 'n jong knaap in USKOR se kliniek
in Bishop Lavis.
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USKOR lewer
Met die geld wat die Maties se vrolike karnaval jaarliks
oplewer, bied 'n Stellenbosse studente-organisasie aan duisende bruinmense van Stellenbosch en Bel1ville goedkoop
mediese en tandheelkundige dienste aan, asook gratis regsadvies, onderwyshulp, huishoudkundedemonstrasies en ontspanningsgeriewe.
Die studenteliggaam, die Universiteit van Stellenbosch se
Klinieke Organisasie (USKOR), was die eerste welsynsorganisasie aan 'n Afrikaanse universiteit toe dit in 1974 gestig
is. USKOR is as 'n volwaardige welsynsorganisasie by die
Staat geregistreer.
In die kort tyd sedert die organisasie tot stand gekom het,
het dit snel ontwikkel. Talle toegewyde Maties help reeds
met 'n omvattende gemeenskapsdiens aan 'n groot deel van
Wes-Kaapland se Kleurlingbevolking.
Die baie diensprojekte wat hierdie bedrywige studente aanpak, sluit oilder meer die volgende in:
• Altesaam 5 000 pasiente word jaarliks in mediese klinieke
behandel.
• Ongeveer 1 000 pasiente word in 'n tandheelkliniek behandel.
• 'n Regskliniek, waar bruinmense gratis regsadvies ontYang, word weekliks aangebied.
• Onderwysers en senior skoliere ontvang gratis onderwyshulp van die studente.
• Studiebeurse word aan vyf bruin eerstejaarstudente toegestaan.
• Professionele maatskaplike dienste word aangebied.
• Huishoudkundedemonstrasies word aan behoeftige huisvroue gegee.
• Naweke word gesonde ontspanning by tien sentrale punte
op plase vir plaaswerkers aangebied.
• Klubs word vir voorskoolse en skoolgaande kinders
georganiseer.
• Dramaklasse word aangebied.
• Onderwysers word met sportafrigting gehelp.
• Samesprekings word gereeld gehou met die leiers van
verskeie Kleurlingwoongebiede en plaaslike owerhede.
Hoewel USKOR heeltemal van die vrywillige samewerking
van studente afhanklik is, het hierdie organisasie reeds vier
voltydse en vyf deeltydse personeel1ede aangestel. Hulle
koordineer die werk wat die studente doen, sorg vir die
administrasie, help om beproefde projekte uit te bou en nuwe
gedagtes te beproef, behartig langtermynbeplanning en sorg
dat vakmanskap gewaarborg word vir die studente se werkalles baie be1angrike funksies.
Hierdie nege personeellede, wat optree onder leiding van 'n
gemeenskapsdirekteur, sorg veral dat kontinuIteit aan die
studente se aktiwiteite verleen word.
USKOR word beheer deur 'n bestuurskomitee, saamgestel
uit dosente en studente van die Universiteit. 'n Studenteraadverteenwoordiger dien ook in die komi tee, wat bestaan uit
twee takkomitees vir elk van USKOR se twee takke (Tygerberg en Stellenbosch).
Die Tygerbergtak op Bellville lewer hoofsaaklik mediese,

grootse diens
paramediese en tandheelkundige dien te aan die bruinmense
van Bi hop Lavis, Sarepta en EI iesrivier. Mediese en maatskaplike dien te word ook in Bishop Lavis gelewer. Die
Stellenboschtak lewer onder meer regs-, onderwys- en maatskaplike hulp, reel huishoudkunde- en ander demonstrasies
en bied so iale projekte vir talle plaa gemeenskappe aan.
By USKOR e mediese kliniek in Bishop Lavis word 50 tot
80 pasiente elke kliniekaand behandel. Vir omvattende
mediese sorg wat op 'n buitepasientebasis aangebied word,
betaal die pasiente elk net tien sent.
Gesinsbeplannings- en voor- en nageboortekLinieke word
ook aangebied, asook gesondheidsvoorligtingsprogramme en
mediese maatskaplike dienste.
In 'n kleiner kliniek, Sarepta, is in September verlede jaar
met weekLikse, omvattende buitepasient-dienste begin.
Daar bestaan nog 'n groot behoefte aan veral tandheelkundige geriewe vir die Wes-Kaapse Kleurlingbevolking.
USKOR doen reeds baie om in hierdie behoefte te help
voorsien. Saam met die departement van Gesondheid en die
provinsiale departement van Hospitaaldienste word 'n tandheelkundige USKOR-kliniek bepLan.
Mediese en tandheelkundige dienste word vrywiILig gelewer
deur nagenoeg 270 senior studente van die Universiteit van
Stellenbosch se Tygerbergkampus. Junior studente wat
spesiaaL opgeLei is om in 'n apteek of Laboratorium te werk,
help ook met hierdie dienste.
Die Stellenbosse tak van USKOR lewer 'n hele verskeidenheid ander dienste waarby' studente van verskeie vakwetenskaplike rigtings betrek word. Ook die studente se
vrywillige werk word altyd onder professionele toesig gedoen.
In Cloetesville hou die studente elke Woensdagaand 'n
regskLiniek waar bruinmense van gratis regsadvies voorsien
word.
USKOR bied ook die enigste saalgeriewe in Cloetesville
aan. Altesaam 59 Liggame gebruik hierdie saal. Nege kerkdienste word elke week daarin gehou. Die gebruik van die
saal word beheer deur 'n Kleurlingkomitee, waarop USKOR
ook sitting het.
Saam met komi tees in Idasvallei en CLoetesville word kinderspeeLparke ontwikkeL vir die talle voorskoolse kinders in
die twee woongebiede.
U.S.-studente het die afgelope jaar begin met verskeie
KJeurlingklubs in Scottsdene en Sarepta. Dit sluit in 'n
dramaklub waarmee die Universiteit se amateurdramavereniging heLp, 'n kleuterkLub en verskeie sportkLubs. Die
studente help om sportsoorte so os rugby, sokker, boks, stoei,
judo, gewigoptel en netbaL af te rig.
Op tien plekke in die omgewing van SteLlenbosch is projekte vir plaaswerkers die afgelope jare aangepak. Skakelkomi tees, gekies deur die werkers self, word geheLp om die
beheer van die klubs en ontspanningsgeriewe self oor te
neem. Rolprent- en ontspanningsaande word gereeld gehou
en sportkLubs word met afrigting gehelp. By huisvroueklubs
gee huishoudkundestudente vir bruin huisvroue lesings en
demonstrasies.

On Student in huishoudkunde aan die Universiteit hou On
kookklas vir bruin huisvroue van Stel/enbosch.

Saterdagaande word rolprentvertonings en ander ontspanningsprogramme vir bruin plaaswerkers gereel. Jongmense
soos hierdie word aangemoedig om self die ontspanningsgeriewe vir hul/e eie mense te leer behartig.
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ANEEN DE JAGER

MATIELAND SE
JONGSTE BOKKE
En mer is die jongste Springbokke uit Matieland. Springbokkleure is onlangs die eerste keer toegeken aan Aneen de Jager
(atletiek), Claire icholson (hokkie) en Hans Degenaar (fietsry). Aneen de Jager is ook aangewys as die U.S. se Sportvrou
van die Jaar-sy is die S.A. rekordhoudster oor die 800 en
1000 m.
Springbokke van Matieland wat weer kleure ontvang het,
is Jan-Boland Coetzee en Dawie Snyman (rugby), Stefan Hugo
(kanovaart) en John van Reenen en Danie Malan (atletiek).
Danie Malan is oak aangewys as die Universiteit se Sportman
van die J aar.
Vroeer vanjaar is Springbokkleure toegeken aan die volgende Maties: Neil Fourie (vyfkamp) en Peter Todt (gholf).

HANS DEGENAAR-(Foto: Eikestadnuus)
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CLAIRE NICHOLSON

Links: Mnr Francis J. H. Ie Riche, besturende direkteur van
Sentrachem Bpk., 'n maatskappy met filiale in die dierevoedings- en gesondheidsbedrywe, het onlangs namens sy
maatskappy 'n baie waardevolle hings aan die departement
Veekunde van die Universiteit geskenk. Dit is 'n ingevoerde
Lipizzaner wat as ryperd by die beroemde Spaanse Ryskool in
Wene afgerig is. Sentrachem het die perd ingevoer vir teeldoeleindes by sy stoetery op Newcastle. Sy naam heet Siglavy
Savona. Op die foto staan v.l.n.r. prof. Hennie Louw, dekaan
van die fakulteit Landbou, mnr Francis Ie Riche en prof. Frans
van der Merwe, hoof van die departement Veekunde wat ewe
trots Iyk pas nadat hy Siglavy Savona in ontvangs gene em het.

Regs: Die Suid-Afrikaanse Permanente Bouvereniging het
vroeer vanjaar nog geld aan die Universiteit van Stellenbosch
geskenk. 'n Tjek ten bedrae van R1 500 is aan die US. se
direkteur van Ontwikkeling, mnr Piet Lombard (middel) oorhandig deur mnr Ralph Cluver, voorsitter van die direksie van
die bouvereniging op Stellenbosch. Die bestuurder van die
Stellenboschse tak, mnr Colin Bester (regs) was ook teenwoordig.

Links: Die fakulteit Landbou aan die US. het onlangs 'n hele
reeks moderne implemente ryker geword. Dit is geskenk deur
Erdvark Ploegfabriek (Edms) Bpk. van Moorreesburg. Die
bestuurder van die onderneming, mnr S. J. Marais het self die
oorhandiging kom doen. Hy is 'n Oud-Matie. Hier verskyn hy
(tweede van links voor) saam met prof. Hennie Louw (links)'
dekaan van die fakulteit Landbou, prof. Eddie Laubscher, hoof
van die departement Akkerbou en Weiding en mnr D. J.
Hanekom (plaasbestuurder.) Agter sit v.l.n.r. mnre J. M.
Johnson, J. M. Lourens, H. Coetzee, C. W. Rautenbach en
T. P. Theron - Ig. drie is studente in akkerbou en weiding. Die
kleinhandelverkoopwaarde van die implemente wat deur Erdvark Ploegfabriek geskenk is, beloop minstens R8 000.

Regs: Die United Bouvereniging het op 2 Augustus vanjaar
nog 'n bydrae aan die Universiteit van Stellenbosch gemaak.
Hier oorhandig mnr Johan Vermeulen van UB.S. se tak op
Stellenbosch 'n tjek ten bedrae van R4 000 aan die US. se
direkteur van Ontwikkeling, mnr Piet Lombard (links).
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u.s.

koop

unieke versameling
"Hierdie boekery is 'n blywende fees in 'n
beskaafde gemeenskap. "
Die enkele sin uit 'n brief geskryf deur
mnr Flooi du Plessis, die universiteitsbibliotekaris, is miskien die raakste beskrywing vir 'n versameling boeke en
plate van een man wat mens nie maklik
in 'n leeftyd teekom nie.
Tienduisende byvoeglike naamwoorde
sal nie reg kan laat geskied aan die boeken plaatversameling van wyle kommandeur Michael Scott van Montagu nie. En
die versameling is 'n paar maande gelede
deur die U.S. aangekoop.
Kommandeur Scott se speelmaat as
kind was die prins van Wallis, oftewel
koning Eduard die Agtste - die man wie
se liefde vir 'n geskeide vrou hom van
die Britse troon laat afstand doen bet.
Michael Scott het nooit enige geldelike
probleme geken nie, hoofsaaklik vanwee
sy moeder se verbintenis met een van die

grootste porseleinvervaardigingsondernemings in Engeland.
In die Tweede Wereldoorlog was hy
kommandeur in die Britse Vloot. Asma
het veroorsaak dat hy na Suid-Afrika
gekom het en op Montagu het hy sy
unieke boekery gehuisves in 'n kapel wat
hy laat bou het volgens die model van 'n
biblioteek op Oxford.
Toe hy in Januarie vanjaar dood is, het
sy versameling ongeveer 30-duisend boekdele en vlakby IO-duisend plate beslaan.
Woorde kan nie die versameling beskryf
nie - sien is glo.
Dr Piet Aucamp, adjunk-universiteitsbibliotekaris, se die navorsings- en studiewaarde daarvan is geweldig. "Die
sterkte van die versameling Ie daarin dat
daar bymekaar gebring is wat mens feitlik
nerens anders in die land in 'n privaatversameling sal vind nie."

\_---

Bo: Een van die duisende unieke boeke
in die versameling is sir Francis Bacon se
Versamelde Werke wat in Latyn geskryf
is - die datum wat daarop verskyn, is
1665.

Onder: Julius Caesar van William Shakespeare in die palm van 'n man se hand.
Die boekie, met leer gebind, is 4 em x 5,5
em en beslaan 340 bladsye - dis raar
maar waar.

Hier staan dr Piet Aucamp. adjunk-universiteitsbibliotekaris, tussen maar 'n klein deeltjie van wyle kmdr Scott
se boekversameling. Dr Aucamp blaai in die werk van
John Gerard, getitel The First Book of the History of
Plants. Die datum daarop is 1597.
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Mi/joene
het reeds
ro/prent

MAT/ELAND
•

geslen

Die rolprent, Matieland, is reeds deur
meer as drie-miljoen mense in die Republiek, Suidwes-Afrika, Rhodesie en
Malawi gesien.
Dit het begin Maart vanjaar saam
met die lagprent, Funny People, van
Jamie Uys in verskeie stede en dorpe in
die bovermelde gebiede begin draai. Dit
word ook dwarsdeur Suid-Afrika en in
Malawi in veldflieke vertoon.
Matieland is deur Raymond Hancock
Films van Johannesburg vervaardig in
samewerking met die departement Ontwikkeling van die U.S. Mnr Hancock,
wat reeds tweekeer deur die S.A. Akademie vir Wetenskap en Kuns vir sy
rolprentwerk vereer is, het self 'n jaar
lank daaraan gewerk. Tonele is in feitlik
elke fakulteit en op die meeste bekende
plekke in die Eikestad en omgewing
geskiet.
.
Die rolprent wat sowat 16 mmute
draai word ook deur ontwikkelingsbeampt~s van die departement Ontwikkeling by Oud-Matiesaamtrekke vertoon.
Na elke so 'n vertoning is daar gewoonlik 'n hele klomp Oud-Maties met blink
oe - die soete herinneringe uit die dae
op die Akker sal altyd heimwee wek.
Om presies te wees, het 3 689 293
mense Matieland van begin Maart tot
25 September vanjaar gesien. Mens
wonder net waar die syfer nou reeds
staan.

DRINGEN·D
BENODIG:
FOTO'S VAN
STUDENTERADE

Alle Oud-Maties word vriendelik gevra
om die volgende paar reels aandagtig
deur te lees - iewers moet daar een of
meer van hulle wees wat sal kan help.
Die huidige studenteraad van die Universiteit sit met 'n yslike probleem. Hulle is
op soek na foto's van studenterade van
die verlede.
Op die oomblik word daar dringend
gesoek na die foto' van die studenterade
van 1925, 1932, 1942, 1943 en 1955.
Indien daar enige Oud-Maties is wat kan
raad gee, vra ons vriendelik dat u asseblief skryf aan: M nr Thys van Lingen,
Studenteraadskantoor, LangenhovenStudentesentrum, Universiteit van Stellenbosch, Stellenbosch. 7600.

Bestel nou u stereokasset van die 1976 Sangfees
'n Hoetrou-stereokasset van die unieke sangfees is tans beskikbaar teen R4,OO verpakking en posgeld ingesluit.
Maak u tjek of posorder uit aan ALVOX en stuur dit aan:
ALVOX

Unielaan 37

Stellenbosch 7600

BESTELVORM
Van:
Stuur asseblief (
aan die volgende:

Ek sluit R(

) stereokassette van die 1976 Sangfees

) in.
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MIKE DE VRIES
Dit gebeur besLis nie dikwels dat die opvolger van 'n Viserektor aan 'n Suid-Afrikaanse universiteit ook 'n briljante
wetenskaplike soos sy voorganger is nie. Die Universiteit van
Stellenbosch kan egter hiermee spog.
Sy nuwe Vise-rektor, prof. Mike de Vries, is 'n briljante
skeikundige terwyl sy voorganger wat nou Rektor van die
Universiteit van die Oranje-Vrystaat is, prof. W. L. Mouton,
'n kernfisikus van formaat is. Albei was dekaan van die
fakulteit Natuurwetenskappe aan die U.S. voordat hulle as
Vise-rektor aangestel is.
Prof. Mike de Vries, 'n boerseun doer van Barrydale se

w€reld, het vanjaar op die eerste dag van die lente - I September - sy nuwe pos as Vise-rektor van die Mati.es aanvaar.
Die jong seun wat sy laerskooljare in die plaasskool op
Brandrivier (naby Barrydale) in die Klein-Karoo deurgebring.
het, het van kleintyd af 'n groot belangstelling in die wetenskap gehad. En die jong Michiel Josias de Vries het op skool
nie net geskitter in wiskunde en chemie nie, maar ook in
rekeningkunde en geskiedenis. Vir die vier vakke het hy in
sy matriekeksamen A's ontvang.
Prof. De Vries se noue verbintenis met Stellenbosch het in
1951 begin toe hy hom aan die Universiteit ingeskryf het vir

Prof. Mike de Vries en sy vrou Renee saam met hufle "rykdom" in die tuin van hufle gerieflike woning op Stellenbosch. Michelle
(6) hou ma se hand vas-fangs haar stap Terry (14) en Lize (17) is aan pa se sy.
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ORO VISE-REKTOR
die graadkursus B.Sc. "Ek het geen vaste voorneme gehad toe
ek op die Akker aangeland het wat hoofvakke betref nie.
Ek het geweet ek gaan chemie, fisika, wiskunde en geologie
- in laasgenoemde het ek ook baie belanggestel- bestudeer,
en ek het die dinge maar toe laat ontplooi. Later het beurse
vir my laat besluit wat die keuse van vakke sou wees," het
prof. De Vries vertel.
So het hy dan 'n beurs vir 'n Meestersgraad in chemie van
die departement Landboutegniese Dienste ontvang. Nadat
hy die graad M.Sc. verwerf het, het nog 'n beurs hom in staat
gestel om aan die Albert Ludwig universiteit in Freiburg in
die suide van Duitsland te gaan studeer vir sy doktorsgraad die het hy met onderskeiding verwerf.
Hy het na Stellenbosch teruggekeer nadat die Universiteit
hom 'n aanbod gemaak het. "Ek het nog nooit by die URiversiteit om 'n pos aansoek gedoen nie, hulle het nog altyd
net vir my gese jy gaan nou soontoe," het prof. De Vries
geskerts.
In 1961 word die jong dr De Vries lid van die doserende
personeel van die Universiteit van Stellenbosch. En dit was
van meet af aan vir almal duidelik dat die briljante jong
skeikundige die leer van sukses vinnig sou bestyg. 'n Skerp
brein, aangename persoonlikheid en die gawe om enige
aangeleentheid in perspektief op te som en sinvol daaroor te
kommunikeer, maak van Mike de Vries d;e ideale Viserektor. Voeg daaraan toe 'n fyn sin vir humor, 'n gees wat
jonk is en 'n voorliefde vir bykans aile sportsoorte - veral
gholf - en geen Rektor kan vir 'n meer geskikte tweede-inbevel wens nie. Trouens, om die U.S. sonder Mike de Vries
voor te stel, sal wees soos die Eikestad sonder Die Laan.
Maar, die U.S. se nuwe Vise-rektor het aanvanklik ligweg
geskerts oor hoe hy die groot taak wat hom nou opgele is,
gaan, en graag sou wit hanteer. "Ek se nou die aand vir 'n

klomp mense ek voel soos die dag daar op Brandrivier se
plaasskool toe die ouer seuns al ons jong nuwelinge in die
diepkant van die plaasdam gegooi het. Dis 'n stryd om bo te
bly en aan te hou swem ...
En toe in ernstiger trant: "Ek sien baie uit om met die
studente saam te werk. Dis een van die dinge wat ek nog in
my loopbaan tot dusver aan die U.S. altyd geniet het, hetsy
in die voorlesingsaal, in die laboratorium of as dekaan.
"Nou sal dit meer gaan in die breere sin wat die studentegemeenskap en hulle belange betref, en ek sou graag 'n
gladde skakeling van die kant van die studente met die
administrasie van die Universiteit wit he. Meer kommunikasiekanale as wat ons op die oomblik het, moet nog geskep
word. Ons moet in ons pasoppens bly vir misverstande en
verkeerde besluite.
Prof. De Vries is van mening dat enigeen wat die gehalte
van die student op Stellenbosch ken, baie gelukkig kan voel
"want hulle het nog bepaalde waardes waaraan hulle kleef
en hulle is ook lojaal teenoor die Universiteit."
Die Universiteit se Vise-rektor is getroud met mej. Renee
Weber - dit was 'n liefde wat geblom het na die galatoer van
die B.T.K. in 1953. (Mev. De Vries het haar as onderwyseres
aan die U.S. bekwaam.) Vandag het die egpaar drie pragtige
dogters, Lize (17), Terry (14) en Michelle (6). Wat Lize
betref, het die appel nie ver van die boom geval nie. Pa se
oe vonkel as hy vertel dat sy ook lief is vir die wetenskap en
oorweeg om op Maties die graad B.Sc. te volg.
Die verbintenis van prof. Mike de Vries met die U.S. strek
in die stadium oor 'n tydperk van 15 jaar - almal wat die
belange van die Universiteit op die hart dra, hoop dat dit
net die eerste van vele "vyftienjare" is.
Matieland wens u aile sukses toe met u .groot taak (en
menige telkaarte deurspek met putjies-in-een !).
II

II

'n Foto uit die studentejare van die u.s.
se nuwe Vise-rektor en sy vrou. Dit is in
1953 geneem by die monding van die
Palmietrivier tydens die galatoer van die
BJ.K. in daardie jaar. Dit was ook op
die uitstappie dat die aanvallige mej.
Renee Weber (voor, tweede van links)
en die jonge heer Mike de Vries (dis hy
wat regs voor sit) mekaar van naderby
leer ken het - vandag is hulle die us
se nuwe Vise-rektorspaar. Ander DudMaties op die foto is v.l.n.r. (voor) De
Villiers Loubser, Erik Barnard en Jean
Steyn. Agter v.l.n.r. Marie Coetzee, Graaff
Dosthuizen en Gerhard Andrag.
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Die uitgebreide Europese toer wat die Universiteitskoor in die
Junie-Julievakansie vanjaar onderneem het, was van driedubbele betekenis. Dit was vir prof. McLachlan die volmaakte
afsluiting van sy 21 jaar as koorleier, dit was die ideale geleentheid om die houding jeens Suid-Afrika te toets net na
die aanvang van die Soweto-onluste, en dit het die koor in
staat gestel om homself te bewys en sy gehalte aan internasionale standaarde te toets.
Swaarkry het Oom Philip-hulle oor die jare heen geken.
Daar was dae toe hulle binne die toerbus onder sambrele
saamgehurk moes sit op reis na die volgende bestemming,
omdat daar nie genoeg kougom was om die lekgate in die
dak te stop rue, Dikwels moes hulle honger-honger staan en
sing by uitvoerings in die Skiereiland en die Boland, omdat
hulle reeds voor aandete uit Stellenbosch moes vertrek om
betyds aan te kom, en daar net nie geld was om 'n haastige
ete onderweg te koop nie. En altyd het die mense gewonder
waarom lyk die dirigent dan so bleek, waarom val die Stellenbosse kinders dan so Bou neer terwyl hulle sing.
En toe hulle dikwels so in vervoering geraak het oor die
sang van die Stellenbossers, het min mense in die gehoor
seker besef watter opoffering en toewyding dit werklik van
die dirigent en die koorlede geverg het om die peil te bereik.
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Natuurlik moes 'n koor van die gehalte die erkenning kry
wat hom toekom. Die erkennin het nooit uitgebly rue. Maar
vanjaar het die Universiteit, 0 d-Maties van heinde en ver,
die publiek, instansies uit die akewereld en die regeringdeur middel van die departeme t van Nasionale Opvoedinguit een mond gepraat en gese: dankie, Oom Philip, dankie
Universiteitskoor. Ons stuur ulle na die buiteland sodat
die wereld kan sien wat in julle teek, en sodat jy, Oom Philip.
jou loopbaan met die koor op n glorieryke toon kan afsluit
Die betekenis van die toer te opsigte van betrekkinge met
die buiteland, Ie mooi opgeso in die boodskap van dr Piet
Koornhof, minister van Nasio ale Opvoeding, aan die koor
se buitelandse gehore:
"Dit is vir die departement van Nasionale Opvoeding 'n
voorreg om die Universiteitsko r Stellenbosch in staat te stel
om vanjaar 'n uitgebreide konse ttoer in Engeland, Frankryk,
Belgie, Wes-Duitsland en Switserland te onderneem. Hierdie
koor, wat reeds vir homself hoe roem in Suid-Afrika en in
die buiteland verwerf het, is 'n Bewys van wat deur toewyding
en opoffering deur jongmense bereik kan word.
"Dit is ook die ideaal van my departement om kultuur- en
vriendskapsbande met oorsese lande uit te brei en te verstewig - iets wat in ons tyd so dringend noodsaaklik geword het

- en ons kan aan geen mooier instrument dink om dit te
verwesenlik as 'n koor soos die Universiteitskoor Stellenbosch
nie."
Vriendskap en samewerking in die buiteland. Wie het ooit
kon dink dat die dinge so 'n allesoorheersende aksent tydens
die toer sou bykry. Want wie sou kon voorspel dat die
Soweto-onluste sou uitbreek toe die koor reeds uit Stellenbosch vertrek het, en dat Europa oorgehaal gesit het om ons
met 'n "Soweto-woede" te verwelkom. En dit nadat Radio
Hilversum nog kort tevore verkondig het dat Europa nie kan
wag om na die koor uit Stellenbosch te luister nie!
Maar ons is vort met die geloof dat die hand van vriendskap
wat reeds uitgesteek was, nie skielik na 'n sweep sou gryp nie.
Ons is vort terwyl die middernagtelike telefoonoproep van
Oud-Matie Anton Loubser, verbonde aan die kultuurraad in
Brussel en ons kontakman daar, nog in ons ore tuit: daar
dreig skeuring - ja, letterlik so - in die Belgiese parlement oor
ons beoogde besoek aan die land. Belgie is geskud deur die
Soweto-tonele wat op hulle beeldradio vertoon word, en in 'n
beeldradio-onderhoud het die Waalse minister wat belas is
met die Belgies-Suid-Afrikaanse kultuurverdrag aangekondig
dat die verdrag opgeskort word en dat alle fondse wat vir

die doel beskikbaar is, bevries word. En die Walinge eis die
koppe van die Vlaminge in die parlement weens hulle simpatie
met Suid-Afrika, en veraI diegene in die ministerie van Nederlandse Kultuur, onder wie se beskerming die Belgiese deel
van die toer sou plaasvind.
En Anton los die born: weens die dreigende skeuring, en die
dreigende versteuring van die openbare orde - die massas
maak hulle gereed vir betogings teen ons en ontwrigting van
ons uitvoerings - is aile konserte wat deur die ministerie van
Nederlandse Kultuur gereel is, gekanselleer. Daarmee is ook
'n gewaarborgde inkomste en gratis vervoer in Belgie van
die baan, asook gratis huisvesting. Anton belowe om te kyk
wat hy kan doen ten opsigte van vervoer en huisvesting, al
sou ons dan geen konsert in Belgie kon gee nie. Maar ons
moet op niks staatmaak nie, waarsku hy.
In Parys aangekom is selfs ambassadeur Louis Pienaar
onseker oor wat ons te wagte kan wees.
So het ons dan aangekom by Marcq-et-Baroeul aan die
buitewyke van LiUe in Noord-Oos Frankryk vir ons eerste
uitvoering - en die eerste tekens van dreigende onheil gewaar.
Oral in die nabyheid van die kerk van St. Vincent, waar ons
sou optree, sluip sulke langhaarmanne met leerbaadjies en
wrede uitdrukkings rondo Hulle volg die bus na die hotel
waar ons tuisgaan, hulle wag ons in by die kerk wanneer ons
weer die aand daar aankom vir die uitvoering, en ons sien
hoedat een of twee ook die kerk binnedring.
En 'n paar van ons manne - die ingenieurs en landboumanne, en ek dink die tokkelokke ook! - kyk vlugtig na
mekaar en ons weet die spiere hier onder die koortogas word
in afwagting saamgebondel, maar dan dink ons aan Louis
Pienaar se woorde: moet onder geen omstandighede terugstry
of terugbaklei nie. Dis net wat hulle wil he.
Dan sien ons vir monsieur Leon-Gabriel Tharin, ons erekonsul in Lille, in gesprek met een van die boewe, en hulle
knik vir mekaar, en toe tref dit ons: ons is die hele tyd
omring deur Franse veiligheidspolisie!
En die koor en Oom Philip neem hulle plekke in met 'n
knop in die keel, en hulle weet: vanaand sing ons ons kele
hees vir elke langhaar wat ons vandag so agtervolg het.
"Baie dankie dat ek die voorreg gehad het om na julle
sang te luister," het 'n Fransman na die uitvoering gese.
"Julie optrede bier vanaand het van my een van die sterkste
ondersteuner~ van Suid-Afrika gemaak. En my mense gaan
daarvan weet!" Die woorde het gekom van een van die
giftigste anti-Suid-Afrikaanse koerantskrywers in Frankryk'n man wat nog enkele ure vISor die konsert gese het hy sal
hom nMit laat oortuig dat daar enigiets goeds in SuidAfrika kan steek nie. En dat hy - maar onder protes - die
uitvoering sou bywoon bloot uit beleefdheid teenoor mnr
Tharin.
Toe die koor na die slotnommer lank staande toegejuig is,
het ons in dankbaarheid geweet dat ons weer 'n klein deurtjie
vir Suid-Afrika oopgemaak het.
Die besoek aan Lille is uit Parys meegemaak deur mnr
K. N. Mdleleni, eertydse dosent in Engels en pedagogiek en
tans leerlingdiplomaat in Parys vir die Transkei. Mnr
Mdleleni se belangstelling en hoflikheid was vir die koor 'n
riem onder die hart.
In die voormiddag het die koor 'n paar nommers gesing
by 'n beroemde, eeue-oue skool daar, en mnr Mdleleni het
spontaan opgespring, langs prof. McLachlan plek ingeneem
en saam met hom die Bantoenommers gedirigeer. Die insidentjie was vir die Franse van groot betekenis net na die
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Soweto-gebeure, wat groot opspraak in Frankryk verwek het.
Die beoogde uitvoering in die abdy van Le Mont St.
Michel aan die Normandiese kus is die dag waarop dit sou
plaasvind, gekanselleer weens die teenwoordigheid van 200300 betogers met plakkate en kiste vrot tamaties. Die koor
wou met alle geweld voortgaan met die uitvoering, maar ons
gashere wou niks weet nie.
Die uitvoering is toe verskuif na Chateau du Monthorin
by Louvigne-du-Desert, nie baie ver van St. Michel nie.
Dit is 'n massiewe ou herewoning wat aan 'n groot Franse
nyweraar behoort en waar Napoleon ook glo vertoef het.
Die telefone het die namiddag gegons soos niense van die
dorp en distrik uitgenooi word na die uitvoering, en die
gehoor het uiteindelik uit 'n honderd gaste bestaan. Dit was
ook 'n buitelugvertoning, en toe dit begin donker word, moes
'n groot kers voor prof. McLachlan se gesig brandgemaak
word sodat die koor darem sy lip-aanduidings kon lees!
Ons kon eers nie verstaan waarom ons gasheer aangedring
het dat die uitvoering agter die chateau moet plaasvind, met
die son direk in die koorlede se oe, en nie aan die meer
geskikte voorkant nie. Agterna het dit bekend geword dat
die mense gewaarsku is dat hulle fisies aangerand sou word
as hulle met die groep uit Suid-Afrika "konkel", en dat daar
toe deeglik stelling ingeneem is v66r die chateau om enige
aanslae af te weer terwyl ons sing.
Ook by die geleentheid is die koor staande toegejuig.
Die kansellering van die St. Michel-uitvoering was vir die
koor 'n groot teleurstelling, aangesien die lede hulle reeds
lank v66r die toer verlustig het aan die kleurfoto's van die
plek wat monsieur Tharin aangestuur het. Dit is 'n steil
klipkoppie waarteen die geboue vaskleef en wat mettertyd
na boontoe 'n massiewe abdy van klip van dieselfde kleur
word. Met hooggety is die vesting geheel-en-al omring deur
water van die helderste blou.
Die dag na die chateau-uitvoering, toe dit by St. Michel
"veilig" was, het ons gashere ons na die abdy geneem sodat
ons ten minste kon sien hoe die plek lyk. Op pad daarheen is
besoek gebring aan die Amerikaanse oorlogsbegrafplaas in
Bretagne, waar ry op ry ontelbare wit kruise die laaste
rusplek van Amerikaanse gesneuweldes in die Tweede
Wereldoorlog aandui. Die koor het in die klein kapel 'n
krans gele en 'n skriflesing gedoen, en daarna die Onse
Vader - in Afrikaans - gesing. Bestuurslede van die Franse
Legioen van Eer, wat groepe besoekers daarheen gebring het,
was verwonderd om te hoor dat dit 'n koor uit Suid-Afrika is,
en het gese dat dit die wonderlikste gebeurtenis was wat nog
ooit daar plaasgevind het. Die "wonderwerk", soos een van
hulle die besoek van die koor genoem het, het plaasgevind
in die teenwoordigheid van talle Amerikaners wat die grafte
van hulle geliefdes kom besoek het.
Een van hulle het gevra of dit nie moontlik is vir die koor
om in samewerking met die betrokke owerhede, eendag 'n
dergelike besoek aan al die oorlogbegrafplase in EuropaAmerikaans, Engels en Duits - te bring nie. Met sulke sang
en sulke toewyding, so is gese, sal Suid-Afrika vermag wat
tot vandag toe nog nie vermag is nie: om aile hartseer en
haat wat na 31 jaar nog sluimer, vir goed uit te wis.
Die gevoel jeens die koor, wat met 'n minuut of twee
se sang gewek is, het alle hartseer oor die St. Michel-teleurstelling laat verdwyn. Vir die koor was dit van veel meer
betekenis as 'n staande ovasie deur 'n massagehoor in enige
abdy ter wereld!

28

So het die toer voortgegaan in die skadu van Soweto, van
stad tot stad, van land tot land, met talle teleurstellings oor
konserte wat afgestel is, maar elke keer met 'n meevallertjie
wat dit oor en oor die moeite werd gemaak bet.
So was daar ons onsekere aankoms in Belgie, met geen
bloue duit om ons besoek van tien dae te finansier nie, maar
ons is met die intrap meegedeel dat die ministerie van
Nederlandse Kultuur voortgegaan het met reelings vir gratis
huisvesting, vervoer en ontspanning, dat verskeie uitnodigingskonserte gereel is om die wat gekanselleer is te vervang,
dat dr Johan Fleerackers, die kabinetschef (hoof, of minister)
van die ministerie, persoonlik na ons belange sou omsien,
en dat aile leemtes deur ons eie ambassade in Brussel aangevul
sou word.
En hoe het die Belge ons nie op die hande gedra nie! Hulle
het ons vir geen oomblik laat stilsit nie. En watter roerende
oomblikke het ons nie daar beleef nie! Daar was die uitvoering in die kapel van die St. Jans-hospitaal in Brugg~,
waar die siekes en krankes op draagbare ingedra en op
rystoele ingestoot is, in baie gevalle deur ewe krank medepasiente, en waar elke siekesaal met 'n luidsprekerstelsel
verbind was met die kapel. 'n Mens het nederig en diep dankbaar gevoel toe jy teruggedink het hoe die siekes 2000 jaar
gelede aangekruip het en aangedra is om na die Woord te
kom luister.
En daar was die keer toe 'n kinderkoortjie ons by 'n uitvoering verwelkom het met 'n lied van ons eie Jan F. E.
Celliers, en die kere - by al die uitvoerings - dat die Belgiese
gehoor, man, vrou en kind, uit volle bors saam gesing het
wanneer die koor met Die Stem afsluit.
Daar was die hartlike, byna oorweldigende ontvangs wat
ons in Wes-Duitsland geniet het te midde van dreigende
betogings, die byna smekende "Kom asseblief weer", die
goeie wense waarmee ons na ons eie land teruggestuur is.
En ten slotte was daar die keer in Montreux, Switserland,
by die kongres van die International Society of Music Education, toe die koor en sy dirigent die verhoog bestyg het om te
verskyn voor 'n internasionale jurie van 40 lande om rekenskap te gee van wat hulle is en waarvoor hulle staan, en die
verwagte uitjouery tydens die eerste lied toe nooit plaasgevind het nie.
In plaas daarvan het 'n doodse stilte oor die mense neergedaal. Mense het byna eerbiedig die groot ouditoriurn
ingestroom en die saal volgepak - glo die eerste en enigste
vol ouditorium tydens die tien dae lange kongres - en agterna
was daar die oorweldigende applous wat net nie wou bedaar
voordat die koor lank reeds die verhoog verlaat het nie.
En die koorlede, veral prof. McLachlan, wat daarna vir nie
minder nie as drie volle ure omsingel is deur musiekkenners uit
aile dele van die wereld wat uitvra, komplimenteer, bedank,
planne maak om ons koor weer gesien te kry en uitnooi.
En terwyl ons uit die mond van kenners moet aanhoor dat
daar seker nerens ter wereId nog so 'n koor bestaan nie, en
ons in die koerante die hoogste lof toegeswaai word, gaan die
dinge by ons verby en dink ons terug aan ODS langhaarbeskermengele in Lille, die stralende gesig van mnr Mdleleni
toe hy voor vyande van Suid-Afrika prof. McLachlan omhels
net nadat die koor die Bantoenommers gesing het, die
wit kruise in Bretagne, die siekes en krankes wat in Brugge
ingedra word, die kindertjies wat ons met oorgawe toesing,
en ons weet: dis die dinge wat van ons toer 'n triomftoer
gemaak het . . .

Koor het blywende bydrae
gemaak
Prof. McLachlan het vanjaar finaal afskeid geneem met uitvoerings op Worcester, Riversdal en George, en die OudMaties op die plekke in vervoering gehad met dieselfde
koormusiek wat Europa vroeer vanjaar op sy voete gehad het.
Die dawerende applous wat Oom Philip en sy koor na (en
v66r, en tydens!) die uitvoerings ontvang het, was 'n paslike
afskeidsgroet aan die man wat die Universiteitskoor in die
afgelope 21 jaar gebring het tot waar hy vandag met reg sy
plek langs die bestes ter wereid kan inneem.
Dis nie verniet nie dat die president van die Amerikaanse
Koorvereniging - die toonaangewende koorliggaam in die
Verenigde State - na die uitvoering in Montreux gese het:
"With this choir you can go any place on earth."
Die Universiteitskoor Stellenbosch is in 1936 deur 'n groep
sangliefhebbers onder leiding van mm William Morris gestig.
Onder die stigterslede was Philip McLachlan, 'n jongkerel
van skaars twintig.
Die koor het gou 'n instelling op Stellenbosch geword, en
onder leiding van prof. Gawie Cillie, wat na etlike jare mm
Morris as koorleier opgevolg het, landswye bekendheid
verwerf. Dit was in dr Gawie se tyd dat die koor uitgebreide
konserttoere begin onderneem en ook oor die radio begin
optree het.
Toe prof. McLachlan in 1955 die koor se nuwe leier word,
het daar 'n klemverskuiwing begin intree. Hoer eise ter wille
van gehalte en repertorium het daartoe gelei dat die koor tot
vyftig, sestig stemme verminder is. Lede is gekeur op grond
van stemkwaliteit en die vermoe om 'n mooi beeld na buite
te skep.
Prof. McLachlan word opgevolg deur dr Johan de Villiers,
kleinseun van M. L. de Villiers wat "Die Stem" gekomponeer
het. Sy vader is die bekende mm Dirkie de Villiers, wat onder
meer dirigent van die Vrystaatse Jeugkoor is.
As 'n laaste, effense hartseer: "Tot siens, en baie dankie,
Oom Philip," maar ook as 'n harllike "Welkom, en aBe

Drie indoenas saam afgeneem. V.I.n.r. staan prof. Philip
McLachlan, mnr William Morris en prof. Gawie Cillie - die
drie manne wat vir byna 'n halfeeu die stokkie geswaai het.

sukses, Johan," vereenselwig Matieland hom graag met die
woorde van President Diederichs, wat aangehaal word uit die
1975-uitgawe van Die Eggo, die koor se amptelike jaarblad:
"Dit is vir my 'n besondere vreugde om 'n woord van
opregte dank en gelukwense te rig aan die Universiteitskoor
Stellenbosch en aan sy voortreflike dirigent, professor Philip
McLachlan, vir die besondere diens wat hulle besig is om vir
Suid-Afrika te lewer. Hierdie Universiteitskoor het vir homself hoe roem behaal - nie net in Suid-Afrika nie, maar ook
in die buiteland. Hy het geword tot 'n magtige kultuurinstrument wat nie maar net aan die Universiteit van Stellen bosch behoort nie, maar as die trotse besit van die hele
yolk van Suid-Afrika beskou word. Ons land kan dankbaar
wees dat ons met 'n studentekoor van so 'n hoe gehalte
kan spog."
Tot ons kultuurgeskiedeDis het die Universiteitskoor ongetwyfeld 'n blywende bydrae gemaak. Mag dit hom toegelaat
word om tot in lengte van dae ons mense op hierdie voortreOike
wyse te dien."

Ope b riel aan Oud-Maties van Transvaal
Geagte Vriende,
Met die oorsese toer van die Universiteitskoor in Julie vanjaar
het ons ongelukkig die vorige Matieland verpas. Nou wil ons
egter met groot graagte die geleentheid gebruik om aan u almal
ons hoe waardering te betuig vir die voortreOike manier waarop
u aan ons tot siens gese het by geleentheid van die laaste
konsert wat die UDiversiteitskoor onder ons leiding op 19
JuDie in Pretoria aangebied het.
Dit was 'n briljante gedagte om vir die hele gehoor, waaronder so baie Oud-Maties en oudkoorlede, 'n puik onthaal na
die uitvoering aan te bied. Dit het inderdaad van die aand 'n
gala-geleentheid gemaak - ODS kon gesellig verkeer, mekaar
'n handdruk gee en les bes kon ons "Come again sweet days'.
saam sing. 'Spesiale dank aan oudkoorlede Riel Cillit\ Laurie
MacFarlane, Dave Beyers en Tilly Kotze wat die veeleisende
reelings in hierdie verband op huUe geneem het.

Asof hierdie guide gebaar Die voldoende was nie, is daar ook
nog 'n tjek van RSOO aan ons oorhandig. Hiervoor en vir die
sinvoUe gedagtes wat regter Kowie Marais, namens u by die
geleentheid uitgespreek het, ODS nederige en opregte dank. Dit
laat ons geheel onwaardig voel maar stem nietemin tot innige
dankbaarheid teenoor die Goeie Gewer wat dit aUes genadiglik
aan ons gegun het.
Mag die bydrae wat die UDiversiteitskoor SteUenbosch tot
die musiekkultuur van ons land kon maak tot in lengte van
dae gedy.
Met hoogagting en beste wense aan u almal en met die
verwagting dat ons baie van u sal sien by die Koorreiinie van
12 tot 14 Desember groet ons u.
U vriende,
Philip en Helen McLachlan
Noordwal-Wes 11
STELLENBOSCH
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Musiel( pols deur syare
Prof. Philip McLachlan se mantel as leier
van die Universiteitskoor Stellenbosch
het geval op die bree, jong skouers van
'n man wat twee uiteenlopende "liefdes"
het, naamlik toegepaste wiskunde en
musiek. En hy het reeds skitterende
prestasies in albei rigtings behaal.

Voeg daarby dat sy grootvader die
komponis van Die Stem was, dat sy
vader dwarsdeur die land 'n bekende in
musiekkringe is, en dan geraak mens tot
die slotsom dat Johan de Villiers ongetwyfeld die aangewese man is om by
Oom Philip oor te neem.

Die nuwe /eier van die Universiteitskoor Stellenbosch en sy gesin on/angs afgeneem by
Harmonie se tuinparty. Pierre is in dr De Vi/liers se arms en Lise ka,) nie bes/uit of sy van
die fotograaf hou waar sy aan mev. Louwina de Villiers se sy staan nie.
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Dr Johan de Villiers (die doktorsgraad het hy aan Cambridge verwerf)
het op 6 Oktober vanjaar sy dertigste
verjaardag gevier. Hy is op die oomblik
senior lektor in die departement Toegepaste Wiskunde en sal wat sy taak as
koorleier betref, van die helfte van die
pligte onthef word.
Die kleinseun van ds. M. L. de Villiers
- 19. het jare gelede die woorde van
Die Stem getoonset - is in die Moederstad gebore. Sy skoolopleiding het hy
aan Grey-Kollege in Bloemfontein geniet waar hy in 1964 gematrikuleer het.
Sy vader, mnr Dirkie de Villiers, is hoof
van musiek in die Vrystaatse Onderwysdepartement en sy bekendheid strek
laodswyd.
Dr Johan de Villiers het reeds as leerling in standerd nege die Finale klaviereksamen van die Universiteit van SuidAfrika met groot sukses afgele. In 1965
ondergaan hy rnilitere opleiding in die
Vlootgimnasium op Saldanha.
As eerstejaar in Wilgenhof het hy in
die koshuis se mannekoor, die Kraaie,
gesing. Later is hy gekies as dirigent
van die Kraaie.
In die jare 1968 eo '69 was hy lid
van die Universiteitskoor en het ook
twee jaar lank klavierlesse by die "Conserve" onder leiding van mnr John
Antoniades geneem. In 1970 het hy ook
'n koor vir die sangfees afgerig.
Die graad B.Sc. is in 1968 aan dr
De Villiers toegeken en in die volgende
jaar verwerf hy die graad Hons (B.Sc.).
In dieselfde jaar is die Kanseliersmedalje, vir die student aan die U.S.
wat die beste presteer het, aan hom
toegeken.
Net twee dae na sy huwelik in Desember 1970 met mej. Louwina Oosthuizen
- hulle het mekaar op die Akker ootmoet - het die egpaar per skip na Engeland vertrek waar dr De Villiers met
behulp van die sir Henry Strakoschstipendium sy doktorsgraad in toegepaste wiskunde verwerf het.
Na sy terugkeer in 1974 na die U.S.,
het hy weer 'n koor vir die sangfees
afgerig, en verlede jaar weer.
Dr en mev De Villiers het twee kinders - Lise is in 1973 op Cambridge
gebore en Pierre verlede jaar in die
Eikestad.

NUWE BEDELING
VIRKOOR
Die Universiteit het met ingang I Julie vanjaar die pos van
heeltydse koorbestuurder ingestel. Daarmee gaan die Universiteitskoor 'n nuwe bedeling binne, en word daar ook voorsien
in 'n behoefte wat in die afgelope tyd al hoe meer noodsaaklik
geword het.
Oor die jare heen het die koor meestal vir fondsinsameling
van buite-instansies gesing. Al die reelings vir die uitvoerings
is deur die instansies self getref, wat dan ook die volle
opbrengste ontvang het.
Namate die koor gegroei het van 'n blote studentegroep
van sangliefhebbers tot 'n integrerende deel van die Universiteit se kulturele en opvoedkundige opset, het sy eie verpligtinge al hoe groter geword en moes hy al hoe meer op
universiteitsfondse begin steun.
Hoewel die koor beskou word as die beste universiteitskoor
in die land, het hy weens gebrek aan fondse nog nie tot sy
volle reg gekom nie.
Die geldelike, administratiewe en morele steun wat deur die
jare deur die Universiteit verleen is, het waardevolle verligting
gebring, maar die Universiteit het nou besluit om 'n heeltydse
bestuurder aan te stel om die koor sodoende in staat te stel
om sy doelstellinge ten volle uit te leef, naamlik om koorsang
van gehalte na mense te bring. Dit is een van die wyses
waarop die Universiteit sy kulturele en opvoedkundige taak
wyer as die lesingkamer willaat uitkring.
Met 'n heeltydse bestuurder is die koor nou in staat om al
sy uitvoerings - ongeveer 25 per jaar - self te reel, sodat die
opbrengste na die koor se eie reserwefonds gaan. Dr Ronnie
Belcher, senior publisiteitsbeampte van die Universiteit en
voormalige redakteur van Matie/and,' is in Julie vanjaar
aangestel as die koor se eerste heeltydse bestuurder. Die
koorbestuurderskap word gesien as 'n uitbreiding van die
departement Ontwikkeling se kultuurwerksaamhede. Alle
organisatoriese en adrninistratiewe funksies van die koor word
deur dr Belcher behartig.
Dr Belcher se taak behels 'n wye verskeidenheid werksaamhede. Aile uitvoerings, insluitende die ongeveer tien wat

~estel

u koorplaat

no~

Die Universiteitskoor se tweede langspeelplaat in bietjie meer
as 'n jaar het so pas die Jig gesien. Van die mooiste nommers
wat tydens die afgelope buitelandse toer gesing is, verskyn
daarop. Die plaat is spesiaal gemaak met die oog op prof.
McLachlan se uittrede as koorleier, en sal nie weer herdruk
word nie. Slegs 'n beperkte getal is gemaak.
U kan die plaat teen RS,SO, verpakking en posgeld ingesluit,
bestel by die Bestuurder, Universiteitskoor SteUenbosch,
~epartement Ontwikkeling, Universiteit, SteUenbosch 7600)

Dr Ronnie Belcher, nuut-aangestelde bestuurder van die
,Universiteitskoor, in die koorkantoor.

tydens die jaarlikse wintertoer plaasvind, word deur hom
beplan en gereel. Dit word gedoen in samewerking met OudMatieskakelkornitees op die verskillende dorpe.
"Nog lank voordat die toer plaasvind, moet daar 'n
'ondersoek ter plaatse' plaasvind," se dr Belcher. '''n Geskikte
saal moet bekom word, reelings vir kaartjies-, program- en
plaatverkope moet getref word, en die koorlede moet darem
ook 'n slaap- en eetplekkie kry. Gelukkig is daar darem oral
in die Republiek Oud-Maties wat maar te gretig is om hand
by te sit."
Maar die groot ding is om die sale vol te kry, vertel hy.
Daarvoor word daar dwarsdeur die jaar 'n uitgebreide publisiteits- en reklameveldtog gevoer.
"En dan is daar nog die verspreiding van die reklamestukke.
Dit op sigself kan soms, met die nodige verbeeldingskrag,
'n interessante maneuver W01'd. So het ons vroeer vanjaar
- etlike duisende kennisgewings met die melk laat aflewer, en
vir ons uitvoering nou onlangs op Riversdal het ons oor die
duisend strooibiljette laat insluit by kennisgewings oor veeveilings aan boere in die distrik. En dit het gewerk!
"Voortaan sal briewe ook uitgestuur word aan al die OudMaties in 'n omtrek van 100 kilometer van die dorp of stad
waar ons uitvoering gaan plaasvind. Op die wyse word ons
uitvoerings dan egte Oud-Matiesaamtrekke!", se dr Belcher.
Benewens konsertbeplanning en reklame is daar ook die
dag-vir-dag-adrninistrasie van die koor se sake.
"Jy moet tegelykertyd verkoopsman, boekhouer, koerantman, kunskritikus, klerk, toervader, raadgewer, handhawer
van dissipline, sieketrooster, tussenganger tussen koorlid en
Universiteit, skakelbeampte en reisburo wees - en dan ook
nog koel bly en kophou!"
Daar Ie beslis 'n bedrywige tyd vir die bestuurder van die
Universiteitskoor voor. Daar is reeds uitnodigingsomin Israel,
Kanada, die V.S.A. en - weer 'n keer! - in Frankryk en Belgie
op te tree.
"Die dinge kan nou maar vir 'n jaar of twee, drie wag," se
dr Belcher. "Ons heel eerste prioriteit gaan wees om voor so
veel Oud-Maties en ander liefhebbers van koormusiek as
moontlik op te tree. Dis mos 6ns mense die!"
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Ond-Dagbrekers neem
bewind oor in die Eikestad
STELLENBOSCH se nuwe burgemeester en onderburgemeester is albei oud-Dagbrekers.
Mnr Piet Lombard en mnr Piet Marais wat vanjaar op 7
September aangewys is as burgemeester en onderburgemeester van die Eikestad, se wee het reeds 23 jaar gelede
gekruis toe hulle in 1953 saam in Dagbreek was.
Mnr Lombard is in daardie jaar aangestel as primarius van
Dagbreek en het gewerk aan sy Meestersgraad - mnr Marais
was toe 'n derdejaar in die fakulteit Regsgeleerdheid.
Die gesegde dat daar agter elke suksesvolle Oud-Matie 'n
Oud-Matienooi staan, is wat die twee manne betref weer
eens bewaarheid want albei se vrouens het ook aan die U.S.
studeer.

Ontwikkeling se
Direkteur word
Eerste Burger

Die Eikestad se nuwe burgemeester het reeds 'n lang
verbintenis met die dorp en veral met die Universiteit. Hy
bet die graad M.A. in geskiedenis aan die U.S. verwerf
en was in 1952/53 lid van die studenteraad. Hy was in 1953
primarius van Dagbreek en in dieselfde jaar ook die eerste
voorsitter. van die destydse Joolkomitee. Hy was ook onder
die eerste groep aan wie erekleure van die U.S. toegeken is.
Voordat mnr Lombard in Julie 1958 hoof van die Universiteit se Inligtingsburo geword het, was hy bykans twee jaar
lank dosent in geskiedenis en ook hoofklerk in die administratiewe personeel.
Mnr en mev. Piet Lombard

Die Inligtingsburo het later die afdeling Openbare Betrekkinge geword met mnr Lombard as boof. Die Raad van die
U.S. bet op 31 Augustus 1963 besluit dat die afdeling
Open bare Betrekkinge omskep word in die departement van
Ontwikkeling en mnr Lombard is aangestel as direkteur.
Stellenbosch se nuwe onderburgemeester was in 1951 'n
eerstejaar in Dagbreek. Hy het tot 1953 daar ingewoon
voordat by privaat gaan loseer het. Mnr Marais was nadat
hy die grade B.A. en LL.B. verwerf het, 'n paar jaar weg van
Stellenbosch maar het sowat sewe jaar gelede teruggekeer.
In die tydperk bet hy ook 'n ruklank as prokureur gepraktiseer.

Die twee vroue wat agter hierdie twee suksesvoLle manne
staan, het albei aan die U.S. studeer. Mev. Veronica Lombard
en mev. Annatjie Marais het hulle albei as onderwyseresse
bekwaam. Mev. Lombard het in Monica ingewoon waar sy
ook lid was van die huiskomite - mev. Marais het by haar
ouers op die dorp gewoon.
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Mnr en mev. Piet Marais

kom huis toe
'n Seun van SteUenbosch wat die afgelope
paar dekades tot 'n reus onder die reuse
in die Suid-Afrikaanse joernalistieke
wereld ontwikkel het, kom huis toe.
Dr Piet Cillie, bekende politieke kommentator en hoofredakteur van DieBurger
die afgelope 21 jaar, is deur die Raad van
die Universiteit van Stellenbosch aangestel as die eerste hoogleraar en hoof van
die nuwe departement Joernalistiek. Dr
Cillie aanvaar die pos op 1 Oktober aanstaande jaar.

Vir Stellenbosch is dr Cillie geen
vreemdeling nie. Trouens, 'n meer volbloed Oud-Matie sal mens moeilik vind.
Sy vader was die geliefde eerste rektor
van die Universiteit, prof G. G. Cillie.
Sy broer, prof "Klein" Gawie, was ook
verbonde aan die Universiteit en tot verlede jaar hoogleraar in die departement
Wiskunde voordat hy afgetree het.

Petrus Johannes Cillie is op 18 Januarie 1917 gebore en het in 1933 aan die
Paul Roos-Gimnasium met vyf A's en
'n B gematrikuleer. In 1935 het hy die
graad B.Sc. (cum laude) aan die Universiteit verwerf en hom daarna by die redaksie van Die Burger aangesluit.
Dr Cmie se voortreflikheid as joernalis
en koerantredakteur blyk ondubbelsinnig
uit die volgende aanhaling uit 'n artikel
in 'n Engelstalige nuustydskrif: "As alert
as a politician, but with a mind more
incisive than most, Cillie is as much an
ear-to-the-ground man as an intellectual."

Betreffende die gehalte Afrikaans wat
dr Cillie in sy artikels handhaaf, kan mens
maar net die bekende en geeerde SuidAfrikaanse digter en skrywer, N. P. van
Wyk Louw, aanhaal. Hy se (in die
sestigerjare): "Die heel beste Afrikaanse
prosa word in 'n koerant geskrywe. Die
hoofartikels en dikwels ook die nuusberigte wat deur Cillie geskryf word, is
prosa wat suiwer, intelligent en baie
dikwels ook geestig is."
Op paslike wyse het sy Alma Mater
hom verlede jaar vereer deur aan hom op
grond van sy besondere bydrae tot die
Afrikaanse joernalistiek en die bevordering van die Suid-Afrikaanse joernalistiek in die algemeen, die graad Doktor
in die Lettere (honoris causa) toe te
geken bet. Daarmee het die Universiteit
van Stellenbosch in die Taaljaar een van
die land se begaafste joernaliste en oudstudente vereer.
Reeds op 31-jarige leeftyd is hy van
staatswee na Wes-Europese 1ande gestuur om waardevolle verkenningswerk te
gaan doen i.v.m. die uitvoering van die
regering se immigrasiebeleid. Daarna
was hy lid van die Suid-Afrikaanse
afvaardiging na die Konferensie van
Statebondsbetrekkinge in 1954 in Lahore,
Pakistan, en in 1965 was hy een van die
14 hoofgetuies in die saak oor S.W.A. by
die Wereldhof. As die getuienis van deskundiges 'n faktor was om die uitspraak
in die guns van Suid-Afrika te belnvloed,
dan was die wye kennis en die gesonde
oordeel van dr Cillie, en veral die wyse
waarop hy in daardie hof opgetree het,
geen geringe bydrae nie.

Die afgelope 20 jaar het hy ook op
uitnodiging verskeie Westerse lande besoek, o.m. Brittanje, Wes-Duitsland,
Portugal en Nederland - 'n bewys dat hy
ook in die buiteland bekendheid en
waardering as joernalis geniet.
Dr Cillie is soos dit 'n werklik goeie
joernalis betaam, veelsydig. Of hy in sy
eie kenmerkende styl en raak ekonomiese
woordgebruik 'n intelligente en indringende diepte-artikel in die rubriek Dawie
skryf, en of dit nou 'n goedige gespot was
soos in die bekende reeks ''Trinkiebriewe" - hy is 'n meester, een van die
briljantste joernaliste wat die land nog
opgelewer het.

Afgesien van sy werk as redakteur, wat
natuurlik baie veeleisend is, is dr Cillie
ook lid van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, direkteur
van Nasionale Koerante en voorsitter
van die Burger-Kersfonds.
Die U.S. kan homself gelukkig ag dat
die nuwe departement Joernalistiek sy
eerste tree onder die bekwame leiding
van 'n joernalis soos Piet Cillie kan gee.
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Nuwe aanstellingsen b
Prof. J. B. Thompson, 40, wat sedert 1974
medeprofessor in Engels aan die U.S. is,
is bevorder tot professor in Engels. Dit is
'n nuwe pos en sy aanstelling geld van
I lanuarie aanstaande jaar.
Prof. Thompson is sedert 1958 aan die
Universiteit van Stellenbosch verbonde.
Hy het die grade B.A. en Hons (B.A.)
aan die Natalse Universiteit verwerf en
die graad M.A. (cum laude) aan die U.S.
in 1966. Sewe jaar later verwerf hy die
graad D.Litt. aan die U.S. Hy het reeds
'n aantal publikasies die lig laat sien en
verskeie referate gelewer-die wat hy gelewer het tydens die Somerskool van die
Universiteit van Kaapstad wat gehandel
het oor Macbeth en The Merchant of
Venice staan hoog aangeskryf.

Prof. Bowman was van 1940 tot 1944
dosent aan die Universiteit van Kaapstad
en is sedert 1 Julie 1958 senior lektor aan
die Konservatorium vir Musiek van die
U.S.
In die uitgawe van 1977 van die gesaghebbende Groves Dictionary of Music
wat binnekort verskyn, word professor
Bowman erken as 'n Beethoven-pianis van
internasionale formaat. Hy is egter ook
dwarsoor Suid-Afrika en Europa bekend
vir sy vertolkings van die werke van ander
ou meesters benewens Beethoven.

Prof. J. A. de Bruyn

Sedert die jongste uitgawe van Matieland
het die Raad van die Universiteit verskeie
belangrike aanstellings gedoen en bevorderings goedgekeur.
Prof. J. A. de Bruyn, 47, is aangestel as
dekaan van die fakulteit Natuurwetenskappe in die plek van prof. Mike de Vries
wat op 1 September Vise-rektor geword
het. Hy was voorheen hoof van die departement Botanie.
Prof. De Bruyn het aan die Potchefstroomse Universiteit vir C.H.O. studeer
waar hy in 1950 die graad M.Sc. (cum
laude) verwerf het. Die graad Ph.D. het
hy in 1954 aan die Universiteit van
Chicago behaaI. Drie jaar later is hy
aangestel as senior lektor in botanie aan
die U.S. en in 1968 het hy professor geword.
Die nuwe dekaan is 'n lid van die S.A:
Akademie vir Wetenskap en Kuns en
raadslid van die International Association
for Plant Physiology. Hy is lid van verskeie verenigings-plaaslik sowel as oorsee. Hy dien ook in taUe Universiteitskomitees en is onder meer sameroeper
van die Semesterkursussekomitee.
Prof. De Bruyn is vir 'n termyn van vyf
jaar aangestel.
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Prof. L. 'Bowman

Prof. J. B. Thompson

Die Universiteit van Stellenbosch het ook
drie medeprofessore ryker geword.
Hulle is proff. Lionel Bowman van die
departement Musiek, B. V. Burger van die
departement Chemie en J. H. Giliomee
van die departement Insektekunde.
Prof. Bowman, 57, wat op Koffiefontein
in die Vrystaat gebore is, word allerwee
as die voorste Beethoven-pianis in SuidAfrika beskou. Hy het aan die Royal
Academy of Music in Londen studeer en
verskeie toekennings en medaljes verower,
onder meer die F.R.A.M. wat 'n eretoekenning deur die Academy aan uitgesoekte
oud-studente is, na jare se besondere
prestasies.

Prof. 1. H. Giliomee, 40, het die grade
B.Sc. en M.Sc. in Landbou onderskeidelik in 1957 en 1960 aan die Universiteit
van Stellenbosch behaal. Hy het sy
Meestersgraad cum laude geslaag. Vier
jaar later verwerf hy die graad Ph.D. en
D.Le. aan die Universiteit van Londen.
Hy is sedert Maart 1960 aan die U.S.
verbonde toe hy as lektor aangestel isin lanuarie 1966 het hy senior lektor
geword. In 1970 het hy die graad B.A.
aan Unisa en in 1974 die graad M. (S. en
S.) aan die U.S. verwerf.
Prof. Giliomee het reeds 35 wetenskaplike publikasies asook talle koerant- en
tydskrifartikels die lig laat sien. Hy is ook
adviserende radakteur vir natuurwetenskappe van die Ensiklopedie van die
Wereld, vise-president van die Entomologiese Vereniging van Suid-Afrika en
sekretaris van die Vereniging vir die
Beskerming van die Omgewing. Hy dien
ook in 'n hele aantal rade en kornitees.
Verlede jaar het hy aan die Universiteit
van Pennsylvania in die V.S.A. klas
gegee en gestudeer.

vorderings aan die U.S.

Prof. J. H. Gilomee

Prof. B. V. Burger, 39, het al sy kwalifikasies aan die Universiteit van SteUenboseh
verwerf-die graad D.Se. het hy in 1966
behaal. Hy is sedert Maart 1961 verbonde
aan die U.S. se doserende personeel en het
in Januarie 1969 senior lektor in die d~
partement Chemie geword.
Prof. Burger het reeds elf vakkundige
artikels geskryf wat verskyn het en drie is
voorgele vir publikasie. In 1968 het hy
die A. von Humboldt-stipendium en 'n
beurs van die W.N.N.R. ontvang vir studie
oorsee. Verlede jaar was hy gasdosent aan
die Universiteit van Heidelberg in WesDuitsland. Hy dien ook as lid van die
komitee van die W.N.N.R. wat ondersoek
instel na die stigting van 'n navorsingseenheid aan die Universiteit van Natal.

In die departement Ontwikkeling is mnr
A. D. (Haas) Kruger en mnr Francois de
Wet onderskeidelik aangestel as senior
ontwikkelingsbeampte en ontwikkelingsbeampte.
Mnr Kruger, 38, het die graad B.A.
(Handel) in 1969 deur buitemuurse studie
aan die U.S. verwerf en was etlike jare
verbonde aan die versekeringsbedryf. Hy
sal voortaan met Oud-Maties en ander
vriende van die Universiteit skakel in
Stellenbosch, Somerset-Wes, Strand en
die gebied van die Suid-Kaap tot by
Mosselbaai-die Groot Karoo en die
gebied van Calvinia in die weste tot by
Beaufort-Wes, Richmond en Colesberg
in die ooste sal hy ook besoek. Die
Noordweste, die Vrystaat en Griekwaland-Wes is ook in sy gebied.

_........
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Die Raad het ook verskeie senior lektore
en lektore aangestel. Nuwe senior lektore
is: dr A. J. van Wyk (bedryfsielkunde) en
mnr P. C. J. Maree (akkerbou en weiding). Nuwe lektore is: mnr J. I. Cronje
(maatskaplike werk), mnr A. G. Soot
(opvoedkundige sielkunde), mnr J. H.
Soot (wiskunde) en Mev M. C. Vosloo
(huishoudkunde).
Mnr O. D. J. Stuart is aangestel as
senior ekonoom by die Buro vir Ekono..
miese Ondersoek en dr A. M. Whitaker is
aangestel as senior spesialis in die fakulteit
Tandheelkunde.

Nuwe
graadkursus
en vak
ingestel

Mnr Haas Kruger

Mnr Frans de Wet

Prof. B. V. Burger

Kaapstad, die Skiereiland en op alle
dorpe wes van die nasionale pad oor
Malmesbury na Springbok, asook Riebeek-Wes, Riebeek-Kasteel, Citrusdal,
Clanwilliam en Porterville oos van die
nasionale pad, en in Suidwes-Mrika.

Mnr De Wet, 29, het die grade B.Sc.
(Landbou) en Hons B. (B en A) aan die
U.S. verwerf voordat hy in 1973 'n
betrekking as landbou-ekonoom in die
regeringsdiens van KwaZulu aanvaar het.
Mnr De Wet sal gereeld Oud-Maties
en vriende van die Universiteit besoek in

Die Raad van die Universiteit het ook
goedkeuring verleen dat die graadkursus
Hons.-B in publieke administrasie in die
fakulteit Handel en Administrasie en 'n
nuwe Yak, ortopsigopedagogiek in die
fakulteit Opvoedkunde ingestel word.
Die nuwe yak is van die begin van
vanjaar se tweede semester ingestel en
die nuwe graadkursus word van die begin
van aanstaande jaar ingestel.
Lesings vir die graad Hons.-B in
publieke administrasie sal aangebied
word in die gebou van die fakulteit van
Handel en Administrasie in Mike Pienaarrylaan, Bellville. Die kursus strek oor
twee jaar.
Die vak ortopsigopedagogiek sal geld
as 'n enkele hoofvak vir die B.Ed..-kursus
ter gedeeltelike implementering van die
reeds goedgekeurde dubbelhoofvak, ortopedagogiek. Lesings in die vak duur een
semester.
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Pretoria
Die aand van 11 Junie vanjaar in Pretoria
het behoort aan Dud-Matie se kind. Meer
as 600 van hulle het in die Yskorklub
saamgetrek op die vooraand van die botsing op die rugbyveld teen Tukkies wat
vanjaar op Loftus Versfeld beslis is. Die
saamtrek was een van die grootstes wat
nog gehou is - Dud-Maties het onder meer
uit Windhoek, Louis Trichardt, Klerksdorp
en Tzaneen opgeruk om deel te he aan 'n
dinee-dans wat lank onthou sal word.
Hierdie vier vriendelike paartjies het soos
talle ander, tot laatnag gesels en geskoffel.
V.l.n.r. staan Antonie Nel, sy vrou Winnie,
Nico Robbertse, sy vrou Signeut, Susan
Rossouw, haar man Hannes, Lenie Dreyer
en haar man Willem. Willem Dreyer is een
van die departement Dntwikkeling se
manne in die gebied en het gehelp met
die reel van die groot saamtrek.

Welkom
Oud-Maties van Welkom en omliggende dorpe soos Hennenman, Allanridge, Odendaalsrus en Theunissen het op Vrydagaand 20 Augustus in die Hotel 147 in die stad byeengekom.
Die aanwesiges is toegespreek deur mnr Piet Lombard,
direkteur van Ontwikkeling aan die Universiteit. Hy het OudMaties van die geweste Qnder meer bedank vir hulle lojaliteit
aan die U.S.
Van die geleentheid is ook gebruik gemaak om die OudMatieskakelkomitee van Welkom te hernieu. Mnr A. C.
Strydom is verkies tot voorsitter van die Skakelkomitee in
die plek van mnr R. J. N. Brits, alombekend as Oom Dolf.
Die ander lede wat verkies is, is mnr J. A. Augustyn, mev.
G. M. Vermaas en dr W. F. Seidel. Lg. is in sy afwesigheid
verkies - hy was ook lid van die vorige Oud-Matieskakelkomitee. Die ander is almal nuwe lede.
Mnr Lombard het 'n spesiale woord van waardering en
dank aan Oom Dolf gerig vir sy onbaatsugtige diens die
afgelope jare aan sy Alma Mater.
Verskeie mense van omliggende dorpe is ook aangewys
om in hulle gebied die belange van Oud-Maties te behartig en
kontak te behou met die departement van Ontwikkeling.
Hulle is mnr B. Baard van Hennenman, mnr O. P. Snyman
van Allanridge, mme J. M. van Graan en E. P. Nienaber,
albei van Odendaalsrus en mev. E. J. Bester van Theunissen.
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Saldanha- Vredenburg
'n Baie geslaagde saamtrek van Oud-Maties wat woonagtig is
op Saldanha en Vredenburg en in die omgewing van we twee
dorpe, is in September gehou. Dit het plaasgevind in die
Hotel Hoedjiesbaai en daar was sowat 60 mense teenwoordig.
Al die reelings vir die saamtrek - alles het sonder haakplek
verloop - is getref deur ds. Kriek van Saldanha en mnr Van
der Vyver van Vredenburg. Os. Kriek is voorsitter van die
Oud-Matieskakelkomitee op Saldanha.
Die saamtrek het een feit duidelik onderstreep en dit is
naamlik tot hoe 'n mate die Oud-Maties van Saldanha en
Vredenburg die belange van hulle Alma Mater op die hart
dra. Dr Oanie Craven sou aanvanklik die aand as spreker
opgetree het, en toe dit bekend word dat hy nie meer teenwoordig sou wees nie, is daar nogtans besluit om voort te
gaan en die saamtrek te hou. Almal wat die aand van 10
September daar was, was dit eens dat 'n meer genotvolle
aand nie sommer maklik beleef sal word nie.

Kroonstad

Dr Danie Craven. president van .die Suid-Afrikaanse Rugbyraad en direkteur van Sport aan die
U.S., gesels hier met een van sy oud-studente,
mev. Ena Nell. Dr Craven was van 1947 tot aan
die einde van verlede jaar hoof van die departement
Liggaamlike Opvoeding aan die Universiteit van
Stellenbosch.

Bykans honderd Oud-Maties het in Julie
vanjaar 'n saamtrek op Kroonstad gehad
en dit was 'n aand wat nie lig vergeet sal
word nie. Die saamtrek, wat in die Hotel
Toristo plaasgevind her. is gereel deur
die Oud-Matieskakelkomitee met mnr
Buks Botha as voorsitter. Mev. Ina Nel
en mev. Anna Hugo het egter die grootste
deel van die organisasie op hulle geneem
en te oordeel aan die gees wat op die
geselligheid geheers her. het die twee
Oud-Matienooiens hulle uitmuntend van
hulle taak gekwyt. Die geselligheid het
saamgeval met die Cravenweek vir skole
van die Vrystaat, Kaapland en Natal wat
vanjaar op Kroonstad gehou is, en
"Meneer Rugby", oftewel dr Danie
Craven. het as spreker op die saamtrek
opgetree. En met die grootbaas van SuidAfrikaanse rugby in hulle midde en die
All Blacks op toer, is dit nie moeilik om
te raai waaroor daar hoofsaaklik gesels
is nie. Mnr en mev. Dawid Botha (agter)
en mev. en mm Jan Grobler het die aand
saam met Dok en die ander Oud-Maties
geniet.

Hier staan die voorsitter van die Oud-Matieskakelkomitee op Kroonstad, mnr Buks Botha en sy vrou,
Marthie en gesels met mm en mev. B. C. van Wyk.
Twee van mnr en mev. Botha se dogters het reeds aan
die Universiteit van Stellenbosch afstudeer - die egpaar
se jongste dogter is op die oomblik student aan die
U.S. Hoewel mev. Van Wyk aan die Universiteit van die
Oranje- Vrystaat studeer her. het sy met waardering
geluister na die staaltjies van die Oud-Maties.
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Victoria- Wes
Oud-Maties van Victoria-Wes en omstreke het op 6 Augustus
die middernagolie laat brand toe hulle 'n saamtrek op die
dorp gehou het. Sowat 50 Oud-Maties het die saamtrek - in
die vorm van 'n dinee - bygewoon. Dit is gehou in die Hotel
Halfway House op die dorp.
Aile reelings het seepglad verloop en daar is tot baie laat
gesels oor "die goeie ou dae" in die Eikestad. Die man deur
wie se toedoen die geselligheid so 'n klinkende sukses was, is
ds. D. J. de Vries. Ds. De Vries is voorsitter van die Oud-

Matieskakelkomitee op Victoria-Wes. Die plaaslike skoolhoof, mm P. Visser, het ook hand bygesit en 'n groot deel
van die voorbereidingswerk op hom geneem. Hy is ook lid
van die Oud-Matieskakelkomitee.
Die spreker op die saamtrek was mnr Piet Lombard, direkteur van Ontwikkeling aan die U.S. Hy het namens die
Universiteit onder meer dank en waardering aan die OudMaties van Victoria-Wes uitgespreek vir hulle jarelange trou
aan hulle Alma Mater.

Windhoek
'n Saamtrek van Oud-Maties van Windhoek en
omstreke is in Junie net na afloop van die U.S. se
Winterskoo/ in die stad, gehou. Bykans 80 OudMaties het hulle opwagting gemaak. Daar is tot
/aat heerlik gesellig saam verkeer. Die aanwesiges
is toegespreek deur die Universiteit se direkteur
van Ontwikke/ing, mnr Piet Lombard en die ro/prent. Matie/and, is ook aan hulle vertoon. Die
voorsitter van Windhoek se Oud-Matieskake/komitee, mnr Hendrik Venter, was uitstedig en kon
dus onge/ukkig nie teenwoordig wees nie. Mnr
Dirk Mudge, LUK, wat hiernaas op die foto
verskyn saam met mnr Kosie Pretorius, LUK, het
vir mnr Venter ingestaan. Mnr Mudge, wat voorsitter is van die grondwet/ike komitee van die
Turnhalle-beraad, het opgetree as spreker tydens
die Winterskool.

A/ma/ wat die saamtrek in Windhoek
bygewoon het. was dit eens dat die
mense wat die voorbereidings getref
het, bes/is 'n p/uimpie verdien. Hierdie
vier here wat so heerlik smut, het saamgestem. V.I.n.r. staan mnr Jannie Smuts.
mnr Kobus van der Merwe, en mnre
Andre en Etienne du Pisani. Terloops.
Andre en Etienne is 'n tweeting.
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Oos-Londen
Oos-Londen se Oud-Maties het vanjaar
op 14 Augustus 'n gesellige byeenkoms
in die Hotel Bonzabaai in die stad
gehad. Die voorsitter van die OudMatieskakelkomitee, mnr Chris Marx,
en sy lede se reelings het 'n voortreflike
aand tot gevolg gehad.
Die seremoniemeester, mnr Jan Hofmeyer van die Hoerskool Grens en sy
vrou, Sylvia, het ook baie bygedra om
te verseker dat almal die aand terdee
geniet het.

Die direkteur van Ontwikkeling aan
die Universiteit, mm Piet Lombard, was
die geleentheidspreker. Hy het kortliks
die jongste verwikkelings aan die Universiteit geskets en ook namens die U.S.
dank uitgespreek aan die Oud-Maties
van Oos-Londen vir hulle volgehoue
ondersteuning aan hulle Alma Mater
deur die jare.
Die rolprent, Matieland, is ook vertoon en het groot byval gevind.

Nuwe Skakelkomitee

Mnr Piet Lombard

Die senior ontwikkelingsbeampte van
die Universiteit van Stellenbosch belas
met maatskappye, mnr A. H. "Vossie"
de Vos, het in Oos-Londen 'n skakelkomi tee vir maatskappye en ander belange gestig wat gaan hand bysit met
die insameling van fondse vir die
Universiteit in daardie geweste. Die
hoofbestuurder van die Xhosa-ontwikkelingskorporasie, mnr Frans Meisenholl, is as voorsitter van die komitee
gekies. Op die foto, wat by die stigtingsvergadering geneem is, verskyn v.tn.r.
mnre De Vos, Meisenholl, Franko
Maritz, voorsitter en besturende direkteur van die Transkei-ontwikkelingskorporasie, George Hofmeyr, die Transkei-ontwikkelingskorporasie se ontwikkelingsbestuurder, Gawie van Wyk,
streekbestuurder van Sanlam in OosLonden en Tjol Lategan, die bekende
oud-Springbokrugbyspeler. Die nuwe
skakelkomitee sal uit tien lede bestaan.
Die res van die lede is dr J. H. Hofmeyr
(chirurg), dr D. H. Ie Clus (geneesheer),
mnr J. J. Human (stadsklerk van OosLonden), mnr Francois Esterhuizen
(prokureur) en mnr Andre de Wet
(apteker en bekende oud-Springbokrugbyspeler).

Ficksburg
Die saamtrek van Oud-Maties wat op 21 Augustus op
Ficksburg gehou is, is bestempel as "een van die aangenaamste in jare". En dit was nie net Oud-Maties van Ficksburg wat dit bygewoon het nie. Gewese studente van die U.S.
het ook van omliggende dorpe soos Excelsior, Clocolan,
Ladybrand, Marquard en Winburg gekom - van die dorpe
wat vermeld is, was Winburg glo die sterkste verteenwoordig.
Tussen 50 en 60 Oud-Maties het die aand in die hotel New
Ficksburg byeengekom en daar is tot laatnag gesels oor die
sorgvrye studentedae op die Akker.
Die jongste verwikkelinge op die Akker - en nuus in die
algemeen - is aan die Oud-Maties oorgedra deur mnr Piet
Lombard wat die geleentheidspreker op die saamtrek was.

As direkteur van Ontwikkeling aan die Universiteit, is dit
vir hom moontlik om besonderhede van die aard "warm uit
die oond" oor te dra. Mnr Lombard het ook sy dank uitgespreek aan die Oud-Maties dat hulle deurentyd kontak met
hulle Alma .Mater behou.
Die voorsitter van die Oud-Matieskakelkomitee op Ficksburg en ook hoof van die skool daar, mnr Willie du Toit,
bygestaan deur ander lede van die komi tee, was verantwoordelik vir die puik reelings wat van die saamtrek so 'n groot
sukses gemaak het.
Die burgemeester van Ficksburg, mnr Piet van Rhijn, was
ook die aand teenwoordig- hy is ook 'n Oud-Matie en lid
van mnr Du Toit se skakelkomitee.
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Op uitnodiging van die Premiersvrou, mev.
Tini Vorster, het die studente en dosente
van die nagraadse professione/e dip/omakursus in museumkunde vroeer vanjaar
'n besoek aan Groote Schuur gebring by
watter ge/eentheid die gasvrou belangwekken de in/igting ten opsigte van die
museumstukke waaroor die Eerste Ministerswoning beskik, verstrek het. Hierdie
eerste dip/omakursus in museumkunde in
die Repub/iek is deur tien studente gevo/g.
Op die foto wat op die imposante voorstoep van Groote Schuur geneem is, verskyn mev. Vorster (voor, tweede van regs)
en vier van die ses dosente (agter, v.l.n.r.)
prof. Bun Booyens en mnre Hans Fransen.
Willem Ma/herbe en Marius /e Roux, saam
met die studente.

Prof. G. M. K. Schuler (links), hoof van
die departement Vo/kekunde aan die Universiteit van Stellenbosch. saam met proff.
B. A. Pauw en C. A. Myburgh (a/bei van
Unisa), dr M. G. Whisson van die Universiteit van Kaapstad en prof. W. D.
Hammond- Tooke van die Universiteit van
die Witwatersrand by die konferensie van
Suid-Afrikaanse antrop%e wat on/angs
aan u.s. gehou is. Die konferensie, die
eerste op Stellenbosch. het saamgeval met
die vyftigjarige jubileum van U.S. se departement Vo/kekunde. In 1926 het die
a/ombekende vo/kekundige dr W. M. M.
Eiselen as eerste senior lektor die departement se werksaamhede begin.
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Prof. Larry Scully, hoof van die departement Beeldende Kunste, is hier (derde van regs) saam met drie finalejaarstudente in grafiese
kuns tydens 'n werksaand wat die departement onlangs aangebied het. Die studente is Willem Carstens (links), Vanessa Louw en
Dion Wessels. Die Rektor, prof. J. N. de Vi/liers, het by hierdie geleentheid 'n naamplaat voor die Otto Schroder-saal in die Beeldende
Kunste-gebou onthul as 'n huldeblyk aan die eerste hoof van die departement, wyle prof. Schroder. Mnr. Dieter Dill, 'n lektor van die
departement, het die naamplaat ontwerp en vervaardig.
Prof. Scully en hierdie finalejaarstudente, wat al drie fotografie in hulle kursus ingesluit het, het met behulp van die Multi
Image-tegniek vir besoekers aan die werksaand 'n visuele kunsuitvoering aangebied waarin die universiteitstad Stellenbosch die
eerste keer op die wyse in 'n "lied sonder woorde" uitgebeeld is. Met vyf projektors is die skyfiebeelde (tot meer as tien meter hoog en
met 'n visuele omtrek van byna 180·) geprojekteer.
Die hoogtepunt van die hele aanbieding - wat met die kunstonele van Rome, Florence en Venisie begin en 'n oorsig gebied het
van kuns sedert die antieke tyd, deur die Renaissance en tot in die twintigste eeu - was 'n reeks oor Stellenbosch. aangebied teen
die agtergrondmusiek van Sir William Walton se Tweede Simfonie.

Die foto is vroeer vanjaar in die museum
op Hartenbos geneem by geleentheid van
die oorhandiging van die Magdalena de
Wet-ossewa deur die A. T.K. V. (Afrikaanse
Taal- en Kultuurvereniging) aan die Universiteit van Stellenbosch. V.I.n.r. staan
mnr J. B. Ie Roux (kurator). mnr Piet
Lombard (direkteur van Ontwikkeling aan
die U.S.), mnr Victor Horne (uitvoerende
direkteur van die A. T.K. V.), prof. Bun
Booyens (hoof van die departement Afrikaanse Kultuur- en Volkskunde aan die
U.S.) en mnr G. J. Bergh (bestuurder van
die A. TK V.-vakansieoord). Die Magdalena
de Wet word tans gehuisves in die Langenhoven-Studentesentrum. Dit is een van
drie stinkhout-ossewaens wat deur die
Van Reenen-broers van Knysna vir die
simboliese trek van 1938 vervaardig is.

41

ASUGELD
STU-KRAG VRA.
Dis nie speletjies om geld te
soos 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
spaarrekening gaan geld bele,
skielike daling in rentekoersevra uself eers af:
en gaan ek baat as die koerse
(i) Kry ek die hoogste
weer klim?
(v) Kan ek geld trek as ek wil?
beskikbare rentekoers?
(ii) Is daardalk versteekte
U sal vind Nedbank weet die
finansieHe koste wat my
beste raad met u spaargeld. Wat
rentekoers verminder?
u besondere behoefte ook al mag
(iii) Word my rekening 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 ~
maandeliks gekrediteer word
Nedbank Beperk
Geregistreerde Handelsbank
'n Lid van die Nedsual-groep.

DIE 1OEKOMS Lt
BY DIE NEDBANKERS
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Studente van die Vereniging van Ekonomie en Handel aan die
U.S. het vanjaar op 7 Augustus 'n reuse saamtrek van oudstudente van die fakulteit Handel en Administrasie gereel. Dit
is gehou in die Van der Stel-sportklub op Stellenbosch.
'n Bekende Oud-Matie en ook gewese student van die fakulteit,
mnr Anker Burger, was die geleentheidspreker. Mnr Burger is
besturende direkteur van die Trust Bank en is ook vanjaar
herkies as vise-president van die Afrikaanse Handelsinstituut.
Die seremoniemeester die aand was ook 'n bekende Oud-Matie
naamlik senator Willem Dempsey. Mnr Hennie Smit, minister
van Kleurlingsake, (hy het die graad B.Comm. in die
fakulteit geslaag) was ook daar. Op die foto verskyn
(sittende v.l.n.r.) senator Dempsey, mev. Esterhuyse (eggenote
van mnr Andries Esterhuyse), mnr Anker Burger en prof. Danie
Schumann se vrou. Agter v.l.n.r. prof. Danie Schumann.
dekaan van die fakulteit Handel en Administrasie, mev.
Dempsey, minister Hennie Smit, mev. Smit en mnr Andries
Esterhuyse, adjunk-direkteur van Ontwikkeling aan die U.S.

'n Simposium oor groenteproduksie onder plastiek, is vanjaar
op 31 Augustus deur die fakulteit Landbou aan die Universiteit
van Stellenbosch aangebied. Daar was sowat 200 mense
teenwoordig, baie van hulle Oud-Maties. Die simposium is in
die Langenhoven-Studentesentrum gehou waar die foto met
teetyd geneem is. V.I.n.r. staan Sarel Conradie, Heini van den
Berg, Jan du Toit, (almal van Somerset- Wes), Johan Stander
van Franschhoek en Andre Engelbrecht van die Paarl.

Kleingraanboere van Kaapland en 'n studiegroep van die
Springbokvlakte in Noord- Transvaal het op 23 September die
Kaaplandse Kleingraanontwikkelingsvereniging se jaarlikse simposium oor grondbewerking en grondklassifikasie by die
Universiteit van Stellenbosch bygewoon. Daar was ook talle
Oud-Maties onder die aanwesiges. Op die foto wat met die
middagete geneem is, staan 'n paar van die Oud-Maties.
V.I.n.r. verskyn Johan van der Walt, Hennie de Wet (albei van
die Springbok vlakte), Louw van der Spuy van Malmesbury,
Jan du Toit van Somerset- Wes, Rennie Neethling van Bredasdorp, Piet Bester van die Springbok vlakte, dr Jorrie Jordaan
van Bethlehem, Gawie de Wet van Bellville, Nic Mostert van
Malmesbury en A. de Beer van Potgietersrust.
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Borsbeeld
terug
Prof. binne tien jaar
Van eerstejaar tot professor in net tien
jaar-dit wit gedoen word, vra maar vir
prof. Kotie Grove (foto onder), hoof van
die departement Grieks aan die Universiteit van Port Elizabeth. Hy is 'n OudMatie en net 29 jaar oud. Prof. Grove
was in 1966 eerstejaar aan die U.S. Hy
behaal die graad B.A. twee jaar later met
onderskeiding. In 1970 verwerf hy Hons
(B.A.) in Grieks (cum laude), 1971M.A. (cum laude) en 1975-D.Litt. (ook
op Stellenboscb). In 1971 is hy aangestel
as junior lektor aan U.P.E. en in 1973
as senior lektor aan die U.O.V.S. Vanjaar is 'hy aangestel as professor en hoof
van die departement Grieks aan die
V.P.E. TerIoops, by is die jongste hoogleraar op die kampus van V.P.E. Prof.
Grove is getroud en die egpaar het 'n
eenjarige dogtertjie.

'n Borsbeeld van die beroemde Boerekryger, genl Christiaan de Wet. wat baie
jare in die woning van wyle dr Malan op
Stellenbosch gestaan het. gaan in die D. F.
Malan-museum geplaas word. Die afgelope iJ,:Jntal jare wa~ die beeld in die besit
van 'n swaer van dr Malan, dr Klaas Louw.
Dr Louw het nou toestemming verleen dat
die borsbeeld in die D. F. Malan-museum
in die Carnegie-biblioteek gehuisves word.
Fanie Eloff. die man wat die borsbeeld van
die Boereleier gemaak het. is reeds in
194700rlede.

Belangrike besoekster
Dr Elizabeth Scholtz, direkteur van die Brooklyn Botaniese Tuin in New York, het
op 17 September vanjaar saam met 'n aantal lede van die Instituut van Kuns en
Wetenskappe in Brooklyn 'n besoek gebring aan die Botaniese Tuin van die U.S.
Dr Scholtz se vader was 'n Dud-Matie. Dr Avery, 'n afgetrede direkteur van die
Brooklyn Botaniese Tuin, en sy vrou, was ook lede van die groep. Hy het
Stellenbosch ook in 1968 besoek. Die Amerikaners kon nie uitgepraat raak oor die
U.S. se Botaniese Tuin nie. Dp die foto (onder), wat tydens die noenmaal geneem is,
verskyn v.l.n.r. dr en mev. Avery, dr Betty Scholtz, mev. De Bruyn, prof. De Bruyn,
dekaan van die fakulteit Natuurwetenskappe, mev. Tijmens en mm Wim Tijmens,
senior kurator van die U.S. se Botaniese Tuin wat in die sestigerjare 'n ruklank aan die
Brooklyn Botaniese Tuin verbonde was - hy het vir die besoek van die Amerikaners
spesiaal sy kenteken (dis duidelik sigbaar aan sy baadjie) van die Brooklyn Botaniese
Tuin gedra.

Lategan bevorder
Adv. Braam Lategan (bo), adjunk-prokureur-generaal van Kaapland, is vanaf I
Oktober prokureur-generaal van Suidwes. Hy het die grade B.A. en LL.B. in
1955 aan die Universiteit van Stellenbosch verwerf. Nadat hy die daaropvolgende jaar tot die balie toegelaat is, het
by tot 1958 in Pretoria gepraktiseer,
voordat by by die prokureur-generaal
van Kaapland begin werk het. Adv.
Lategan, 'n gebore amakwalander, het
op Lutzville gematrikuleer.
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Twee bekende Matiehokkiespelers, Cari en Rennie RoseInnes, het onlangs 'n opskudding verwek toe hulle net na
mekaar gekies is om onderskeidelik die mans- en vrouehokkiespanne van die W.P. aan te voer.
Cari speel al sedert 1966 vir die Maties se eerstespan en
sedert 1968 vir W.P. Rennie was ook kapteine van die S.A.
025-span wat onlangs in Europa getoer het.
Rennie se vader, rugbyspeler Ewie Basson, het StelIenbosch en die W.P. saam met dr Danie Craven verteenwoordig. Haar broer Adri was lank kaptein van Grens se rugbyspan en het reeds nege keer die S.W.A.-gholftitel gebuit.
Haar broer Pietman het saam met Dawie de Villiers vir
Boland rugby gespeel.

Nieuwoudt na VHK
Kaptein J. J. Nieuwoudt. wat tot einde September vanjaar
beve/voerder van die S.A. VlootkofJege op Gordonsbaai was,
is 'rl Dud-Matie wat hom aanvanklik aan die U.S. wou bekwaam
as predikant. Hy het egter na etlike jare studie van besluit
verander, joernalis geword en toe later by die Vloot aangesluit.
Kaptein Nieuwoudt is na Verdedigingshoofkwartier in Pretoria
oorgeplaas. Hy was sedert begin 1974 bevelvoerder van die
VlootkofJege op Gordonsbaai. Hier staan kaptein Nieuwoudt
(regs) saam met skout-admiraal S. C. Biermann. wat jare
gelede die eerste bevelvoerder van die VlootkofJege op Gordonsbaai was. (Foto: Distrikspos.)

Geslaagde uitstalling
'n Oud-Matie, kunstenares Else Uhlman
(regs), het pas in Pretoria haar eerste
eenmanuitstalling gehou. Dit was besonder geslaag.
Mej. Uhlmann het die vierjaarkursus
in Beeldende Kunste in 1970 onder prof.
Otto SchrOder op Stellenbosch voltooi
en daarna in Essen, Wes-Duitsland, verder gestudeer.
Die begaafde kunstenares het i,n haar
studentejare op Stellenbosch in prof.
Philip McLachlan se Universiteitskoor
gesing.

Momberg word atletiekbaas
'n Oud-Matie en bekende wynboer van die distrik Stellenbosch, mnr Jannie Momberg (bo), is onlangs aangestel as
voorsitter van die Westelike Provinsie se Amateur Atletiekunie. Mnr Momberg is sedert die begin van verlede jaar ook
voorsitter van die Stellenbosse Atletiekklub. Hy is 'n Stellenbosser in murg en been-Jan Hendrik Momberg is op 27
Julie 1938 in die Eikestad gebore en het sy skoolopleiding
aan die Paul Roos-Gimnasium geniet. Hy het aan die U.S.
studeer maar moes sy studies onderbreek met die afsterwe
van sy vader. (Hy was derdejaar toe sy vader oorlede is.)
Hy het egter later weer begin studeer, en die graad B.A. in
geskiedenis en ekonomie in 1970 behaal.
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Matieland bet die afgelope paar maande met leedwese
vemeem van die beengaan van verskeie buidige en
Oud-Maties, en betuig graag sy opregte meegevoel
met bulle naasbestaandes en vriende.

Prof. P. J. van Zijl van die departement Semitiese Tale
is in Augustus vanjaar in die jeugdige ouderdom van
37 jaar op Stellenbosch oorlede. Hy is op I Januarie
vanjaar bevorder tot medeprofessor.
Prof. Van Zijl het al sy kwalifikasies aan die Universiteit van Stellenbosch verwerf. In 1964 het hy die
graad M.A. met lof geslaag en vier jaar later sy
doktoraat. In dieselfde jaar wat hy sy Meestersgraad
behaal het, is hy as junior lektor aangestel-in 1969
het hy senior lektor geword.
Die Alexander von Humboldt-beurs is verlede jaar
aan hom toegeken en hy het daarvan gebruik gemaak
om in TUbingen, Wes-Duitsland, te werk aan 'n
projek van vergelyking tussen Ugaritiese poesie en
die Psalms-hy kon dit, helaas, nie voltooi nie.
Ten tye van sy dood was hy onder meer assessorlid
van die S.A. Akademie vir Wetenskap en Kuns,
voorsitter van die gebiedsraad Di Patriot van die
F.A.K., sekretaris van die Rapportryers in die Eikestad en voorsitter van die Volksfeestekomitee. In Ig.
hoedanigheid het hy hom beywer-en ook daarin
geslaag-dat die viering van Geloftedag en Krugerdag
op vaste grondslag geplaas word.
Prof. Van Zijl word oorleef deur sy vrou Ansu en
twee jong kindertjies, Juliana en Paultjie.

Mej. C. M. F. (Fran) de VilLiers, wat op 1 Julie vanjaar
aangestel is as lektrise in Latyn en as student op
Stellenbosch skitterend presteer het, is op 4 Oktober
in die ouderdom van 24 jaar oorlede. Sy was die
dogter van prof. en mev. A. B. de Villiers-prof. De
Villiers is dckaan van die fakulteit Regsgeleerdheid
aan die U.S.
Fran de Villiers het op Bloemhof gematrikuleer
waar sy Latyn as ekstra vak geneem het. (Dit is aan
haar doseer deur, prof. Piet Conradie van die departement Grieks aan die Universiteit.)
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In 1970 was sy eerstejaar op Stellenbosch en drie
jaar later slaag sy die graad B.A. (cum laude) met
Latyn as een van haar hoofvakke. In 1973 behaal sy
die graad Hons (B.A.) in Latyn (cum laude) en terselfdertyd slaag sy ook Grieks I en II. Gedurende die
volgende jaar behaal sy haar Meestersgraad en ook
Grieks III-vroeer in haar akademiese loopbaan het
sy ook Romeinse Reg geslaag.
Teen die einde van 1974 vertrek mej. De Villiers na
Brittanje om aan die Universiteit van Cambridge te
studeer. Na 'n jaar verwerf sy die Diploma in
Archaeology en kort daarna word 'n beurs vir studie
in Amsterdam aan haar toegeken.
Sy het teen die einde van verlede jaar na Suid-Afrika
teruggekeer en is vanjaar op I Julie aangestel as
lektrise in Latyn aan die U.S.
Mej. De Villiers word oorleef deur haar ouers, 'n
suster en twee broers.

Oud-hoofregter L. C. Steyn, wat die grade B.A. en
LL.B. albei met lof aan die Universiteit van Stellenbosch verwerf het, is in Julie vanjaar in die ouderdom
van 72 jaar in Bloemfontein oorlede. Voordat hy in
1971 as hoofregter deur regter N . Ogilvie-Thompson
opgevolg is, het hy die pos tien jaar lank beklee.
Lucas Cornelius Steyn is op 21 Desember 1902
gebore. In 1925 is hy as lektor en later as senior
lektor in die fakulteit Regsge1eerdheid aan die Universiteit van Stellenbosch aangestel. In 1928 het hy by
die Staatsdiens aangesluit. In 1951 is hy direk uit die
Staatsdiens as regter van Transvaal se afde1ing van
die Hooggeregshof aangestel. Hy het sowat tien jaar
later die kruin van sy regsloopbaan bereik toe hy as
hoofregter van Suid-Afrika aangestel is.
In die hoedanigheid het hy onder meer die inswering
waargeneem van Suid-Afrika se eerste Staatspresident,
adv. C. R. Swart.
Die U.S. het op 7 Desember 1962 'n eredoktorsgraad in die regte aan wyle oud-hoofregter Steyn
verleen.
Wyle hoofregter Steyn se bekendste werk Die
Uitleg van Wette het in 1946 verskyn en word steeds
deur die voorste regsgeleerdes in die land baie hoog
aangeskryf as handboek.
Hoofregter Rumpfi' het kort na sy dood gese hy het
hom geken as 'n goeie, stoere Afrikaner wat altyd
ook 'n goeie begrip vir al die ander bevolkingsgroepe

in die land gehad het. Hy was bekend daarvoor dat
hy sy uitsprake in Afrikaans so wei as Engels uitgeskryf het.
Hy word oorleef deur sy vrou en twee kinders-sy
seun, prof. C. L. Steyn, is verbonde aan die fakulteit
Geneeskunde van die U.S.

'n Oud-Matie en gewese president van die Suid-Afrikaanse Reserwebank wat verlede jaar sy goue bruilof
gevier het, is op 18 September in die ouderdom van
78 jaar in Seepunt, Kaapstad, oorlede. Hy was dr
M. H. de Kock.
Ten tye van sy dood was dr De Kock lid van die
Raad van Trustees van die Ontwikkelings- en Eeufeesfonds van die Universiteit van Stelienbosch. Hy was
van Desember 1966 tot Februarie 1972 lid van die
Raad van die U.S. Die Universiteite van StelIenbosch en Kaapstad het albei 'n eredoktoraat aan dr
De Kock toegeken.
Die oorledene wat in die distrik Malmesbury gebore
is, het op agtienjarige leeftyd die graad B.A. met
onderskdieing aan die U.S. verwerf. Sy belangstelling
in die ekonomie en bankwese het ontstaan toe hy in
die kantoor van die Meester van die Hooggeregshof
in Kaapstad gewerk het. In 1924 het hy aan die
Universiteit van Harvard in die V.S.A. 'n doktorsgraad in ekonomie verwerf met die proefskrif: The
Finances of the Union of South Africa.
Dr De Kock was die eerste Afrikaner wat president
van die Reserwebank geword het. Hy is in 1945 in
die pos aangestel. Sy seun, dr G. P. C. de Kock, is
op die oomblik 'n vise-president van die Reserwebank.
NA sy aftrede in 1962 het dr en mev. De Kock hulle
in Seepunt gevestig.
Hy word oorleef deur sy vrou en twee kinders.

Johannes Hendrikus Viljoen, 'n man wat aan die
Universiteit van Stellenbosch studeer het en deur talle
kenners bestempel is as die grootste atleet wat SuidAfrika nog opgelewer het, is vroeer vanjaar in Pretoria
oorlede. Hy was 72 jaar oud.
In die sportwereld was hy beter bekend as Snaar
Viljoen, 'n atleet van wereldformaat. Om dit te staaf,
kan gemeld word dat hy S.A. kampioen in die volgende nommers was: 100 tree (1929); 120-tree-hekkies

(l933 en 1934); 220-tree-hekkies (1933 en 1934);
hoogspring (l928, 1929 en 1930); verspring (1931,
1932, 1934 en 1935) en paalspring in 1928, terwyl hy
ook lid van verskeie S.A. aflosspanne was.
Snaar Viljoen is gebore op 11 Januarie 1904 onderwyl sy ouers in 'n wa op trek was van Hanover in
Kaapland na Philippolis in die Vrystaat. lIT die
twintigerjare was hy student op Stellenbosch en in
1928 het hy aan die Olimpiese Spele in Antwerp
deelgeneem. In 1930 en 1934 het hy onderskeidelik
in Hamilton, Kanada, en in Londen aan die Statebondspele deelgeneem-hy het verskeie medaljes gewen waaronder ook 'n goue.

'n Oud-Matie van Robertson wat dit ver gebring het
in die sakelewe en as jongman in die vroee twintigerjare met net 'n sikspens in sy sak uit Amerika teruggekeer het, is in Julie vanjaar in die ouderdom van 77
jaar oorlede. Hy was mnr Roelou Louis Barry wat op
Stellenbosch een jaar Admissie en daarna die B.Sc.kursus gevolg het.
In 1920 is hy en die bekende prof. C. G. W. Schumann van Stellenbosch oorsee om te studeer aan die
Handels-Hogeschool in Rotterdam. Nadat hy die
Diploma in Handel verwerf het, het hy besluit om
na die V.S.A. te gaan met die oog op meer praktiese
ondervinding in die sakewereld.
Nadat hy by verskeie sake-ondernemings gewerk
het, is hy in 1929 aangestel as registrateur van die
Universiteit van Pretoria. In 1934 keer hy terug na
die sakewereld. Agt dae na die uitbreek van die
Tweede Wereldoorlog het hy die onderneming Roelou
Barry (Edms.) Bpk gestig. Vandag is claar takke van
die onderneming op plekke soos Montagu, Caledon,
Worcester en Vredendal.
Wyle mnr Barry was ook 'n stigterlid van die
Rembrandtgroep van maatskappye en van die Afrikaanse Handelsinstituut.
Hy word oorleef deur sy eggenote, Dorothy (gebore
De la Bat) en ses dogters en 'n seun uit 'n eerste
huwe1ik.
'n Gewese Direkteur van Onderwys in Kaapland, dr
G. J. J. Smit, is skielik in Augustus in Kaapstad
oorlede. Hy het 'n doktorsgraad in die Opvoedkunde
aan die Universiteit van Stellenbosch behaal.
Dr Smit is in 1905 op Hopefield gebore. Hy was die
eerste hoof van die Hoerskool Cillie in Port Elizabeth
en was ook 13 jaar lank inspekteur van onderwys.
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In 1964 is hy aangestel as Superintendent-generaal
van Onderwys in Kaapland en dit was gedurende sy
dienstyd dat die posbenaming verander is na Direkteur van Onderwys. Dr Smit het in 1969 afgetree.
Hy laat sy vrou en twee getroude seuns, Johan en
Gideon, agter.

'n Pretoriase N.G. predikant, ds. Jan o. J. Steyn, wat
van 1959 tot 1962 sy teologiese studies aan die
Universiteit van Stellenbosch voltooi het, is vroeer
vanjaar in sy pastorie in Brooklyn, Pretoria, oorlede.
Hy was 47 jaar oud.
Os. Steyn het op Heilbron gematrikuleer, sy onderwysdiploma in Bloemfontein verwerf en toe elf jaar
onderwys gegee op Petrusburg en in Bloemfontein
waar hy die graad B.A.-Admissie verwerf het. Aan die
begin van 1959 is hy na Stellenbosch.
Sy doktorale proefskrif in wysbegeerte was met sy
heengaan reeds in 'n gevorderde stadium.
Hy laat sy weduwee, Marietjie, en kinders, Johan
(II) en Hanlie (8), na. Mev. Marietjie Steyn (geb.
Oosthuizen) is ook 'n Oud-Matie.
Ds. Piet van der Westhuysen wat van 1925 tot 1929
aan die Universiteit van Stellenbosch studeer het, is
in September skielik op Vryheid in Noord-Natal
oorlede. Hy het die graad B.A. (met lof) en die graad
M.A. in Grieks aan die U.S. verwerf.
Os. Piet soos hy alombekend was, was 'n beminde
en geagte figuur. Hy het op Plumstead gewoon en
was die afgelope ses jaar by die Bybelgenootskap.
Os. Van der Westhuysen laat sy vrou, Zephne, twee
getroude dogters en 'n klein kind agter.
Mnr J. J. Ebersohn, 'n Oud-Matie wat hoof was van
die Hoerskool J. J. du Preez op Parow, is begin Julie
vanjaar op Carnarvon oorlede. Hy was 54 jaar oud.
Mnr Ebersohn het hom as onderwyser aan die
Universiteit van Stellenbosch bekwaam en in 1945
afstudeer nadat hy die graad B.A. en die S.O.O. verwerf het. Toe hy aan die begin van 1974 aangestel
is as hoof van die Hoerskool J. J. du Preez was hy
assistent-registrateur (akademies) van die Universiteit
van Wes-Kaapland.
Mnr Ebersohn laat sy vrou en twee seuns agter.
'n Oud-Matie en een van Suid-Afrika se veelsydigste
Afrikaner joernaliste is op 1 Oktober vanjaar in die
jeugdige ouderdom van 35 jaar in Johannesburg
oorlede. Hy was mnr Pieter Nel wat aan die Hoerskool
J. J. du Preez op Parow gematrikuleer en die graad
B.A. aan die Universiteit van Stellenbosch verwerf
het. In 1963 het hy verslaggewer by Die Burger
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geword en twee jaar later was hy 'n stigter-redaksielid
van Nasionale Pers se Sondagkoerant, Die Bee/d.
Ten tye van sy dood was hy sportredakteur van die
Johannesburgse oggendkoerant Bee/d. Hy is in
Oktober verlede jaar in die pos aangestel.
Hy is die enigste kind van mev. Johanna Nel van
Parow. Sy vader, mnr Gert Nel, is reeds oorlede.
Mnr Nel word oorleef deur sy vrou Zerilda en twee
dogtertjies, Zerilda (7) en Jo-Mari (4).
'n Finalejaarstudent in die ingenieurswese aan die
Universiteit van Stellenbosch, die 22-jarige mnr
Johan Grobler, het in Augustus naby Blombos in die
see verdrink nadat hy deur 'n fratsgolf van rotse
afgeslaan is waar hy saam met twee vriende gehengel
het.
Hy was die seun van mnr en mev. Johannes Grobler
van Oerde Laan 75, Newtonpark, Port Elizabeth.
Hy laat ook twee susters en twee broers agter.
Twee studente, albei inwoners van die manskoshuis
Wilgenhof, wat na die Julie-vakansie per motor op
pad terug Universiteit toe was, is op slag dood in 'n
ongeluk naby Richmond. Hulle was mnr Pieter
Pienaar (21) en mnr Tony Bevolo (18). Albei het in
die regte studeer. Mnr Pienaar was die seun van mnr
en mev. P. F. Pienaar van Potchefstroom en mnr
Bevolo was die seun van mnr en mev. J. A. Bevolo van
Oalview, Brakpan.
Mnr Izak van Heerden, 'n 24-jarige student aan die
U.S. wat aan die einde van vanjaar die graad LL.B.
sou verwerf het, is in Julie noodlottig beseer in 'n
motorongeluk naby Sterkstroom. Hy laat ook twee
broers en 'n suster agter.
'n Twintigjarige tweedejaarstudent en inwoner van
die dameskoshuis Heemstede aan die U.S. is in
Augustus op Bellville dood. Sy was mej. Angelique
Broeksma, enigste dogter van mnr en mev. H. M.
Broeksma van Aberdeen. Die egpaar het nog drie
seuns.

'n Goeie vriend van die Universiteit van Stellenbosch
en 'n man wat uit hoofde van sy amp veel gedoen het
vir studente van die u.S. se fakulteit van Geneeskunde,
dr Fritz Rabe, is in September oorlede. Dr Rabe wat
50 was, was die eerste mediese superintendent van
die Tygerberg-hospitaal. Enkele dae voor sy dood is
hy ingehuldig as burgemeester van Parow.
In Januarie 1972 is hy aangestel as eerste mediese
superintendent van die hospitaal.
Hy word oorleef deur sy vrou Martha en twee
kinders.

Die brandewyn
van hoogste reinheid
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